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VAN DE REDACTIE
Schoenmaker blijf bij je leest

Jean Jacques Vrij

In Trouw van 11 mei j.l. werd de Vrijbrief genoemd op een
wijze die op het eerste gezicht van welwillendheid getuigde.
In de tijdschriftenrubriek werd aandacht besteed aan Paul
Cliteur, van wie die maand verschillende artikelen versche-
nen in diverse periodieken, zoals daar waren NRC Handels-
blad en de Vrijbrief, "(...) een zich niet op de voorgrond
dringend tijdschrift van de Stichting Libertarisch Centrum
(...)"• De recensent had en passant nog een waarderend
woord voorde amusementswaarde van (de betreffende editie
van) ons tijdschrift. Deze werd, zo was zijn oordeel, met
name op peil gebracht
door een essay van Bart
Croughs, een essay dat
werd beschreven als een
uiteenzetting over de
heilzame effecten van
het sekstoerisme van
oude, kale, vette wester-
lingen.

De kwestie wat iemand

precies met de hem toe-

komende vrijheid doet,

behoort uitdrukkelijk

niet tot het domein van

het libertarisme.

Nu verscheen op 17 ja-
nuari van dit jaar De
Groene Amsterdammer
met een artikel dat zelfs
bijna in zijn geheel ge-
wijd was aan genoem-
de Croughs. RTL4-kijkers kenden Croughs wel, zo opende
het artikel: in een talkshow van die zender was hij, zo heette
het, opgekomen voor "hetrechtvan de gemiddelde procuratie-
houder om zich op een verloren moment bij het kopieer-
apparaat ongewenst intiem over een boekhoudkundig
medewerkster heen te buigen." Vervolgens werd hij gepor-
tretteerd als een vertegenwoordiger van de "politiek-incor-
recte" stroming, als iemand die voortgedreven werd door de
behoefte om de heilige huisjes van de "progressieve" -links-
liberale- intellectuelen omver te schoppen. In dit verband
werd ter sprake gebracht dat Croughs lid was van de Liber-
tarische Partij en werd in drie alinea's aandacht besteed aan
de filosofie van het libertarisme.

De vraag is nu: moeten we blij zijn metfree publicity als
deze? Is het om te lachen of om te huilen?

Naar mijn mening moeten we ons geen rad voor ogen laten
draaien: het libertarisme valt een slechte pers ten deel.
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Wanneer de indruk gevestigd wordt dat het voornaam-
ste kenmerk van een libertariër is dat hij vol fanatisme
in het strijdperk treedt voor allerhande meer of minder
omstreden verschijnselen, omdat het verbieden ervan
neer zou komen op dwingelandij van de pölitiek-cul-
turele elite, dan wordt een verkeerd accent gelegd.
Libertarisme mag -in de huidige tij dsomstandigheden-
tegendraads zijn, dat wil niet zeggen dat tegeridraads-
heid gelijk is aan libertarisme. Libertarisme staat pal
voor vrijheid: de vrijheid van het (volwassen) individu
om zelf te bepalen wat zijn lust en zijn leven is en om
zich in die door hemzelf gekozen richting te ontplooien.
Daarbij zijn libertariërs voorvechters van de gelijkheid:
de vrijheid van het individu houdt op waar deze ten
koste gaat van de vrijheid van een ander. Hij mag zich
niet aan de persoon of eigendom van een ander vergrij-
pen. Hij mag zich alleen van andermans middelen
bedienen wanneer deze daar uitdrukkelijk in toe-
gestemd heeft. Hij behoort.de lasten van zijn keuzes in
beginsel zelf te dragen. De rol van de overheid, in
belemmerende zowel als in ondersteunende zin, dient
met deze beginselen in overeenstemming te zijn en kan
daarom eigenlijk niet meer zijn dan die van nachtwa-
kersstaat.

Wat iemand precies met de hem toekomende vrijheid
doet, is echter een kwestie die uitdrukkelijk niet tot het
domein van het libertarisme behoort. Het libertarisme
bestrijkt slechts één enkele dimensie van het menselijk
bestaan. Walter Block zei het in Defending the unde-
fendable zo:

"Libertarianism (...) is not aphilosophy

of life. It does not presume to indicate

how mankind may best live. It does not

set out the boundaries between the good

and the bad, between the moral and the

immoral, between propriety and impro-

priety."

Dit is een korte maar heel belangrijke passage in een
boek dat verder gewijd is aan een verdediging van "the
pimp, prostitüte, scab, slümlord, libeler, moneylender,
and other scapegoats in thé rogue's gallery of Ameri-
can society". Men moet zich bewust zijn van de eigen
beperkingen.

INHOUD
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De essentiële ambitie van het libertarisme is dus in
zekere zin heel bescheiden. Zijn beginselen zijn
verenigbaar met een verscheidenheid aan levensbe-
schouwingen -en feitelijk zijn die beginselen ook pas
te realiseren wanneer die pluriformiteit (in de vorm van
keuzemogelijkheden) ook in de praktijk bestaat.

Deze neutraliteit zou veel meer op de voorgrond
geplaatst moeten worden. Anders bestaat het reële
gevaar dat het gedachtegoed van het libertarisme
gemarginaliseerd wordt, dat het het imago krijgt van
een nieuwe -ditmaal rechtse- tegencultuur welke
bezield wordt door de aloude rancuneuze behoefte om
het brave burgerdom te choqueren. IVbl
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Eindelijk een objectieve verklaring voor de Objecti-
vistische Deugd: WELDADIGHEID.

Objectivisten en Libertariers hebben jarenlang niet goed
raad geweten met het begrip "weldadigheid", (bene-
volence).

Ayn Rand heeft bij de ontwikkeling van haar filo-
sofie een morele basis gelegd onder het begrip "egoïs-
me". Het hoofddoel van de mens is, dat hij gelukkig is.
Daartoe heeft hij het Recht op zijn eigen leven, en
uiteraard om dit leven in stand te houden. Een ander
heeft er dus geen recht op. Waaruit dan weer logisch
volgt dat niemand geweld, dwang of fraude tegen een
ander mag beginnen.

Egoïsme heeft echter in de maatschappij vooral een
negatieve image gekregen. Vaak bedoelt men ermee
dat iemand maar doet waar hij "zin" in heeft, zonder
rekening te houden met, en vaak ten koste van ande-
ren. Het spreekt vanzelf dat dat net in tegenspraak is
met het Öbjectivisme. > • ' , ,

Door die grote nadruk die Rand legde op het individu,
zijn eigen geluk, en het woord egoïsme (selfish) daarbij

centraal stelde, kregen heel wat aanhangers van deze
filosofie toch problemen met weldoen, of het goed zijn
voor anderen.

In sommige gevallen zo sterk dat er personen waren
die weldaden voor anderen afkeurden. Dat is nooit de
bedoeling van Rand geweest. In haar boeken laat ze
diverse malen zien dat haar (rationele) helden ook
weldadig zijn.

Toch noemde zij weldadigheid niet bij haar zeven
hoofddeugden:Rationaliteit,Onafhankeujkheid)Produk-
tiviteit, Eerlijkheid, Rechtvaardigheid, Integriteit, Trots.

David Kelley toont in zijn nieuwe boek aan dat Wel-
dadigheid essentieel in dit rijtje past, en dat Mildheid,
Beleefdheid en Gevoeligheid belangrijke onderdelen
er van zijn.

Weldadigheid past geheel in de visie dat de .belan-
gen van rationele mensen niet met elkaar in confliqt
zijn. Het is zelfs essentieel om in de maatschappelijke
samenleving ieders eigenbelang te maximaliseren.
Door weldadigheid, welwillendheid stellen we ons open
qm te Onderzoeken of en hoe we met een ander kunnen
of willen omgaan. Door rechtvaardigheid nemen we
het besluit.

Hulp verlenen aan anderen is een daad van edelmoe-,
digheid, en zeker niet een "verplichting" waar de an-
der "recht" op heeft. (Peikoff in "OB JECIWISM, The
PHBLOSOPHYOFAYNRAiSlb").Kelleyvultditaan
met: "De donor moet.vrij zijn om waardes en risico's
te beoordelen in het kader van zijn eigen situatie. Maar
als een hulpactie objectief passend is, dan is het moreel
vereist deze uit te voeren en het falen om deze te ver-
strekken is moreel schuldig."

Kelley toont aan dat weldadigheid een grote parallel
vertoont met produktiviteit. Door produktfviteit creë-
ren we een grotere welvaart. Door welwillendheid
creëren we een klimaat waarin grotere produktiviteit
mogelijk wordt.
Voor iedereen die geïnteresseerd is in de Objectivisti-
sche en Libertarische filosofie een essentieel boek.

Hub Jongen EB

ISBN 1-57724-000-6
David Kelley: UNRUGGEDINDIVIDUALISM,The

Selfish Basis of Benevolence
Een '^soft cover" boek, 70,pag. \ , ' ,
Institute for Objectivist Studies
82 Washington Street, Suite 207,; ' , ,
POUGHKEEPSIE, NY, 12601
Tel: 4-1-914-471.6100, Fax: +1-914-471.6195
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1996 LIBERTARIAN PARTY PRESIDENTIAL
NOMINATING CONVENTION

Een Verslag

Toine Manders

De Libertarian Party, de derde partij van de Verenigde
Staten, op wiens kandidaten bij de verkiezingen van
1994 ca. 2,5 miljoen kiezers hebben gestemd, hield van
3 tot? juli 1996 haar nationale conventie. Tijdens deze
conventie nomineerde de Libertarian Party haar kan-
didaat voor het presidentschap. .

De conventie werd gehouden in Washington, D.C., in
het Hyatt Regency on Capitol Hul, op steenworp af-r
stand van het gebouw waar het Congres vergadert,
hetgeen werd beschouwd als een provocatie. Hoofd-
organisator Don Ernsberger zei dan ook:. "We are in
the Belly of the Beast." De conventie werd door ca.
920 mensen bezocht, hetgeen opmerkelijk is gezien de
hoge kosten (US$ 330 excl. overnachting en maaltij*
den) en het feit dat de "Poverty Caucus" binnen de LP
vrij groot is, hetgeen mede blijkt doordat sommigen in
hun auto of "van" slapen; daartegenover staat dat an-
dere libertariërs besluiten, als hetHyatt vol blijktte zijn,
dan maar in het Hilton te gaan slapen. Vrijwel de ge-
hele conventie werd live door C-SPAN uitgezonden.
Ook CNN besteedde aandacht aan de conventie, even-
als de meeste grote kranten.

Maandag l juli

Ondanks dat de conventie pas 's avonds op 3 juli be-
gint ontmoet ik nu al veel libertariërs in het Hyatt,
waardoor het een erg gezellige dag wordt, met veel
filosofische en politieke discussies, hetgeen de hele
conventiedoor tot diep in de nacht door zal blij ven gaan.
Dit is het leukste van de hele conventie en vormt een
prima gelegenheid om veel contacten! te leggen.

Dinsdag 2 juli

Er staat een aantal huishoudelijke zaken op het pro-
gramma, zoals vergaderingen van de verkiezingspro-
grammacommissie en de statutencommissie. De Coun-
cil of State Chairs (alle 50 staten hebben een eigen
Libertarian Party, die samenwerken in de National
Libertarian Party), houdt seminars over onderwerpen

als effectief communiceren, fondsenwerving, de IRS
(belastingdienst) en regulering op het gebied van par-
tijen en verkiezingen. Ook wordt er een seminar gege-
ven, waarin kandidaten onder meer worden voorbe-
reid op contacten met de media.

Woensdag 3 juli

Overdag worden de vergaderingen en seminars van de
vorige dag voortgezet, aangevuld met een vergadering
van NatCom (National Committee, het nationale be-
stuur). Ook wordt er een tour georganiseerd naar de
huizen van de Amerikaanse Revolutie-leiders George
Washington en George Mason in Noord-Virginia.

's Avonds vindt de openingsceremonie plaats bij het
Jefferson Memorial, op Thomas Jeffersons 170e sterf-
dag. Twee uur langwordt er vrijheidslievende muziek
gedraaid en wordt er geciteerd uit toespraken door
libertarische activisten. Het hoogtepunt wordt gevormd
door Bruce Evoy> acteur en oprichter van de Liberta-
rian Party of Canada, die in gepast kostuum als Thomas
Jefferson de Onafhankelijkheidsverklaring voorleest,
die door Jefferson is geschreven. Thomas Jefferson had
de wens uitgesproken dat als er een monument voor
hem zou worden opgericht, dat het dan in de richting
van het Witte Huis zou worden geplaatst, zodat hij zou
kunnen zien of de bewoner trouw zou blijven aan de
principes van de natie. Libertariërs delen deze avond
de droevenis die zijn geest moet voelen als hij ziet wat
er is gebeurd met die wens.

Donderdag 4 juli

De plenaire zaal is zeer indrukwekkend: hij is ontzet-
tend groot en biedt ruimte aan 1000 mensen; overal
verspreid staan 51 langwerpige borden met de namen
van alle 50 staten en het federale district om aan te geven
waar de afdelingen zitten; op het podium, dat wel 25 m
breed is, staat een even brede tafel waarachter de leden
van NatCom plaats nemen, met in het midden een
spreekgestoelte, daarachter een scherm met de tekst

1996/4 de Vrijbrief 5



"Declare Your Independence'', het thema van de con-
ventie, en het logo van de LP, het Vrijheidsbeeld;
midden in de zaal is een podium voor deTV-camera's;
achterin is een radio-studio ingericht.

De eerste spreker van de conventie, de zogenaamde
Key note Speaker, Jacob Hornsberger, oprichter van de
Future of Freedom Foundation, is zó een dynamische
spreker dat tijdens zijn speech deemoties hoog op lopen.
Zo beschrijft hij de tragedie waarbij Amerikaanse
militairen Cubaanse.vluchtelingen met mitrailleurs in
de rug prikten om hen te dwingen terug te keren naar
communistisch Cuba, omdat anders de verzorgings-
staat in gevaar komt. Ik ontmoet na de speech de ene
na de andere libertariër die vol lof is. Iedereen geeft toe
datderillingenhemregelmatig over derugliepen, inclu-
sief mijzelf en een verslaggeefster van het bekende
conservatieve tijdschrift National Review, die mij la-,
ter een interview afneemt. Als ik haar vertel dat ik de
voorzitter ben van deLibertarische Partij in Nederland,
blijkt dat zij niet wist dat er Libértarische partijen bui-
ten Amerika bestaan, dus vertel ik haar dat er behalve
in Amerika, Libértarische Partijen zijn in Canada,
Australië, Nederland en Costa Rica.

i

Later verschijnt Bruce Evoy nog eenmaal ten tonele,
deze keer in de persoon van George Washington, en
leest diens "Farewell Address" voor, een stuk dat na 2
eeuwen verrassend actueel blijkt.

Sprekers in het hoofdprogramma zijn:
James Bovard, schrijver van "Lost Rights: TheDes-
truction of American Liberty", het boek dat werd
aangevallen door het hoofd van de FBI en andere
hoge bureaucraten, met:
"How the Government ScrewsYou";
Richard Boddie: r
"How Civil Rights Destroy Individual Rightsi"

's Middags vindt er debat plaats over voorgestelde
amendementen op het verkiezingsprogramma.

Parallel hieraan wordteen tweede programma gevormd
door zogenaamde Breakout Speakers; dit zijn:

Clifford Thies:
"Why Christians must be Libertarians";
Steve Halbrook: ,
The Right to Bear Arms";
Marshall Fritz, oprichter van "Advocates for Self-
Government": '. ' i <, > ,
"Why Libertarians should not Support School
Vouchers'; . ,
Tonie Nathan, kandidaat voor Vice-President van
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de LP in 1972, de eerste vrouw in de geschiedenis
van de V.S. die een stem kreeg van het "Electoral
College", dat uiteindelijk bepaalt wie de President
en Vice-President van de V.S. wordt, vanwege het
systeem van getrapte verkiezingen:
"Principlevs. Pragmatism:The Perpetual Cam-
paigning Problem";
Chuck Olson:
"Why I am a Pro-Government Libertarian: On
Welcoming Government Workers into the
Libertarian Movement."

Tegelijkertijd geven Harry Browne, één van de acht
kandidaten voor de nominatie als presidentskandidaat,
enDavid Bergland, kandidaatin 1984, een seminar over
hoejealskandidaatmoet omgaan met de pers. Daarnaast
vindtiedere dag een College Activism Workshop plaats.

's Avonds gaat iedereen kijken naar het spectaculaire
vuur werk bij Washington Monument ter ere van Inde-
pendence Day. Het ontlokte de leus: "The ideal govern-
mentcollects one dollar in taxes a year from everyone
and spends it all on fireworks." Het is overigens geep
toeval dat de conventie rond deze dag werd georgani-
seerd: De Onafhankelijkheidsverklaring, die op 4 juli
1776 werd ondertekend, staat vol met libertarischeuit-
spraken; het gedachtengoed van de "FoundingFathers"
is zeer nauw verwant aan het libertarisme.

's Nachts om 12 uur is er een Midnight Symposium:
The Foundations of a Free Society".

Vrijdag 5 juli

De dag begint met een ontbijtspreker:
Perry Willis, National Directer van de LP:
The Kéy to an LP Victory";

Het höofdprogramma wordt gevormd door een stem-
ming over verkiezingsprogramma-amendementen,
onderbroken door:

Nadine Strossen, van ACLU (American Civil Li-
bertiésUnion):. • • : .
"Civil Liberties Under Attack."

's Middags vindt het debat plaats tussen de kandidaten
voor de nominatie voor presidentskandidaat voor de
LP. De meest kanshebbende kandidaten zijn:
Harry Browne, schrijver van "How I Found Freedom

in an Unfree World" en 4 bestsellers over beleg-
gingen; hij heeft sinds hij zijn campagne lanceerde
in 1994 al bij duizenden radio-talkshows zijn
boodschap weten te verspreiden, en hij heeft een



boek geschreven dat zijn campagne kracht bijzet:
"Why Goverriment Doesn't Work", dat bij de
meeste boekhandels in de V.S. verkrijgbaar is;

Riek Tompkins, voorzitter van de Arizona Libertarian
Party;

Irwin Schiff, leider van een protestactie tegen de
inkomstenbelasting, diejaren indegevangenis heeft
gezeten wegens belastingontduiking, en zich be-
roept op passages uit wetteksten waarin staat dat
burgers vrijwillig hun inkomstenbelasting betalen
(persoonlijk vind ik een dergelijk beroep op de wet
niet nodig: belasting is diefstal, dus belastingont-
duiking is zelfverdediging). Eerder op de dag ver-
zorgde hij een seminar waarin hij Vertelde hoe je te
werk moet gaan als je op een legale manier nooit
meer inkomstenbelasting wil betalen (uit het voor-
gaande moet duidelijk zijn dat succes niet gegaran-
deerd is).

NOTA (None Of The Above, Geen Van De Boven-
staanden), mag bij iedere conventie rekenen op een
vaste schare aanhangers, niet zozeer omdat deze
mensen alle kandidaten ongeschikt vinden, maar
vooral omdat zij vinden dat er geen overheid dient
te zijn, en er dus ook geen president dient te zijn.
Hun leus luidt: "Nobody for President".

Parallel hieraan een programma met "Major Issue
Speakers":

Karl Hess, Jr.:
Towards a Sensible, Libertarian Environmen-
tal Policy";
Doug Bandow:
"Has the Republican Revolt Failed?";
Richard Vedder & Torn DiLorenzo:
"Abolish or Reform the Welfare State";
Grover Norquist & Stephen Moore:
The Best Ways to Lower Taxes";!

Nancy Lord & Jim Ostrowski:
The War on Drugs is War on the American
People";
Robert Poole, hoofdredacteur van Reason Maga^
zine:
"Has Privatization Been SuccesfuII";
Mike Tanner, Dr. Murphy & Dr. Grayson:
'How Government Meddling Caused the
Medical Crisis";
Richard Timberlake:
"Gold Standards and Free Market Money".

Harry Browrie

En tegelijkertijd de "Breakout Speakers'':
Sharon Harris:
"Powerful Communication Techniques that
Work";
BillRedpath:
"Proportional Voting and the Future of the LP";
Manny Klausner:
"California Civil Rights Initiative";
Mary Ruwart:
"If You Want Gompassionate Politics... Vote
Libertarian".

Het geheel werd onderbroken door een panel van
gekozen libertariërs, waaronder Don Gorman, State
Representative voor New Hampshire.

's Avonds de "Libertarian Party 25th Anniversary
Party" met een replica van David Nolan's huiskamer
in Denver, Colorado, waar in 1971 de Libertarian Party
werd opgericht, van waaruit de prille geschiedenis van
de partij wordt verteld door de mensen van het eerste
uur voor zover aanwezig: David Nplan, Don Ernsber-
ger, Ed Clark, Tonie Nathan, Jim Turney.

Afgesloten wordt de avond weer met een Midnight
Symposium:

"The Tough Issues", waar op een gegeven moment
een discussie ontstaat over wat het volgende
onderwerp zou worden: "Rechten van Kinderen"
of "Privé-eigendom van kernwapens", waarop een
aanwezige nuchter opmerkt: "Waarom combineren
we ze nietj dan kunnen we erover discussiëren of
kinderen het recht hebben om kernwapens in privé-
eigendom te hebben?"
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Zaterdag 6 juli

De ontbijtspreker voor vandaag:
Jon Coon:
'Uniting Under the Banner of Liberty'.

Het hoofdprogramma begint met de nominatie van de
presidentskandidaat: Een zeer langdurig proces
aangezien de voorzitters van de 51 regionale partijen
één voor één naar de microfoon lopen om een grappige
schets te geven van hun staat en te vertellen wat de
resultaten zijn van dé stemming Van hun afgevaardig-
den, waarbij telkens als hun kandidaat stemmen krijgt,
hun achterban juichten borden met hun namen in de
lucht steekt, of met vlaggen zwaait. Al vrij snel wordt
duidelijk dat Harry Browne mag rekenen op een over-
grote meerderheid, tweede wordt Riek Tompkins, op
de derde plaats komt Irwin Schiff, vierde wordt NOTA
(None Of The Above), als vijfde eindigt Charles Col-
lins.

Hierna wordthet verkiezingsprogramma geratificeerd
en volgt een spreker:

JoeSobran:
Tax Americana: Not What the Founders In-
tended".

Dan volgt de nominatie voor Vice-President:
Hier wint Jo Jorgensen, zij is lid van Libertarians
for Life, een libertarische groepering die tegen
abortus is.

Hierop volgen de "Acceptance Speeches" van Harry
Browne en Jo Jorgensen, die niet alleen live worden
uitgezonden door C-SPAN, maar bovendien wordt
Browne's speech vele malen herhaald in de komende
dagen, afgewisseld metinterviews. Harry Browne zegt
onder meer dat hij als president alle mensen die in de
gevangenis zitten voor louter slachtofferloze misda-
den, zoals belastingontduiking en het overtreden van
de drugs-wetten, amnestie zal verlenen tijdens de eerste
dag van zijn presidentschap.

De "Breakout Speakers" van vandaag zijn:
Michael Shérwood:
"The Assault on Gun Ownership and other
Constitutional Rights";
John Buttrick:
"Libertarianism and the Rule of Law";
Vince Miller, Directer van ISIL (International
Society for Individual Liberty):
'The Worldwide Libertarian Movement";

MikeTanner:
'Ending the Social Security Crises';
Alan Perlman:
TargetingGenerationX:WinningtheFuture';
DickFuerle:
'Natural Rights and the Non-Agression Prin-
ciple";
Sue Vieu:
'Computer Privacy and Government Interfer-
ence with the Internet'.

's Avonds kleedt bijna iedereen zich om: Men draagt
avondkleding voor "The Presidential Banquet", waar-
voor losse kaarten te koop zijn voor US$ 125. Na het
feestmaal spreekt Harry Browne, en zijn campaign
manager weet door middel van een pep-talk
US$ 180.000 aan donaties binnen te halen. Daarna
worden er prijzen uitgereikt aan mensen die zich inge-
zet hebben voor de libertarische zaak.

Om 12 uur is er weer een Midnight Symposium:
'Politics and Philosophy'.

Zondag 7 juli

De onbijtsprckers zijn Steve Dasbach, nationale voor-
zitter, en GeneCisewski, die allebei tot "National Chair"
willen wordengekozen, en zich presenteren aan de
leden.

Op het hoofdprogramma staan de nominatie en ver-
kiezing van het nationale bestuur.

Er is één Breakout Speaker:
Jeffrey Rodgers Hummel:
The Economie Impact of the Civil War*.

Ik kan niet genoeg benadrukken dat het meest aantrek-
kelijke vanhet bezoeken van een libertarischeconventie
wordt gevormd door de gesprekken met mede-liberta-
riërs, en de contacten die je daardoor legt. Daarom zou
ik U van harte aanraden om naar de conventie van de
International Spciety for Individual Liberty te gaan in
Whistler, British Columbia, Canada van 19 tot en met
23 augustus 1996!

Toine Manders
Voorzitter Libertarische Partij
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VRIJHEID VAN MENINGSUITING OP
INTERNET: KANSEN EN BEDREIGINGEN

Ariein'tVeld

Right conclusions are more likely to be gatheredout of the mültitude oftongues

than through any kind of authoritative selection.

Judge Learned Hand1

Inleiding
Relevantie en probleemstelling

Het recht op vrijheid van meningsuiting is essentieel
voor het kunnen functioneren van een politieke demo-
cratie. Individuele burgers en media moeten het recht
bezitten om hun meningen aangaande depolitiek vrije-
lijk te ventileren. In zijn beroemde en beruchte 1984

' heeft George Orwell beklemmend weergegeven waar-,
toe een verbod op meningsuiting en extreme controle
en censuur kunnen leiden.

Vrijheid van meningsuiting is zeker geen recht dat zich
in een vacuüm bevindt. Integendeel, historisch bezien
is vrijheid vanmeningsuiting altijd gekoppeld gefeest
aan de beschikbare communicatiemiddelen.2 Voor elke
technologie zijn na verloop van tijd regels gegroeid die
de meningsuiting die middels die specifieke technolo-
gie plaatsvindt in meer of mindere mate beschermen.

Met de huidige opkomst van Internet als nieuw,
wereldwijd communicatiemiddel is de vraag relevant
hoe de vrijheid van meningsuiting zich tot deze tech-
nologie verhoudt. Naarmate Internet belangrijker
wordt, wint eveneens de kwestie van vrijheid van
meningsuiting op Internet aan belang. Deze kwestie
zal uitgediept worden aan de hand van de volgende
probleemstelling:

l. Welke regels zijn er globaal gegroeid voor de
meningsuiting via de momenteel dominante com-
municatiemiddelen pers, radio/televisie, en tele-

2.

foon?

Welke zijn de belangrijkste kenmerken van Inter-
net? • , :.o; . . • • • : ' : . • : : . . , '

3. Op welke manieren wordt de vrijheid van menings-
uiting op Internet bedreigd?

4. Op welkemanieren wordtde vrijheid vanmenings-
uiting door Internet beschermd of vergroot?

Beantwoording van de eerste vraag is van belang aan-
gezien de historische trend aangeeft dat bestaande
regelgeving, die gebaseerd is op de traditionele com-
municatie-technologieën, wordt toegepast op nieuwe
communicatiemiddelen.3 Deze neiging kan op zichzelf
reeds een bedreiging vormen voor de vrijheid van
meningsuiting op Internet, om twee redehen. Ten eerste
stelt men doorgaans regels vast voor een nieuwe tech-
nologie op basis van de kenmerken van die technolo-
gie in haar vroege, gebrekkige, onvoltooide vorm.
Zodra de nieuwe technologie meer volgroeidis, zullen
de te vroeg vastgestelde regels niet meer sporen met de
ware aard en mogelijkheden van het communicatie-
middel. In de tweede plaats geldt dat niet alleen de
technologieaanvankelijkonjuistbegrepen wordt, maar
ook de cultuur die aan het nieuwe medium verbonden
is. Wanneer deze cultuur onvoldoende doorgrond

1. Sussman, L.R., Exit the censor, enter the regulator, in: Sparks,
C., (ed.), New Communication Technologies: A Challenge lor
Press Freedom, Parijs: Unesco (Reports and Papers on Mass
Communication, nr 106), 1991, p.10.

2. De Sola Pool, l., Technologies of Freedom, Cambridge; The
Belknap Press of Hatvard University Press, 1983.

3. Kramarae,C.enKramer,J.,Legalsnarlsforwomenincyberspa-
ce, in: Internet Research: Bectronic netwerking applications and
policy, nr2,1995, p,14.
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wordt, is het onmogelijk om
adequate regels te formuleren.

Het gevaar van het ontstaan
van regels die de vrijheid van
meningsuiting bedreigen
doordathet nieuwe medium en
zijn cultuur niet begrepen
worden en ten onrechte wor-
den gelijkgesteld met oude,
vertrouwde technologieën en
hun cultuur, hangt ook boven
Internet.

Hoofdstuk l
Pers, Radio/Televisie, Telefoon
en Vrijheid van Meningsuiting

Opzet

De eerste vraag van de probleemstelling, waarvan
zojuist reeds de kernpunten aangegeven zijn, staat
centraal in hoofdstuk één. Het zal u niet verbazen dat
de onderdelen twee, drie, en vier van de pf obleernstel-
ling vervolgens aan de orde komen in de gelijknamige
hoofdstukken. Het vijfde en laatste hoofdstuk bevat
samenvatting en conclusies. > :

Er is voor gekozen om de factoren die de vrijheid van
meningsuiting op Internet bedreigen dan wel
beschermen of vergroten te behandelen aan de hand
van een aantal centrale thema's\ Hoewel hiermee
zeker geen volledig beeld gegeven kan worden van de
vrijheid van meningsuiting op Internet denk ik toch
dat een groot deel van de belangrijkste aspecten yari dit
onderwerp hierdoor aan de orde komt. Het is van
belang om een relatief breed overzicht te geven van de
essentiële issues omdat Internet momenteel nog zo
onoverzichtelijk, onbegrepen, en aan permanente
verandering onderhevig is dat het niet goed mogelijk
en evenmin erg zinvol is om slechts op een beperkt
aantal deelonderwerpen in te gaan. We moeten eerst
trachten de plaats van Internet in de wereld van com-
municatie eavrijheid van meningsuiting beter te begrij-
pen voordat we zinvolle uitspraken kunnen doen óver
subonderwerpen. Dat neemt niet weg dat bepaalde
thema's zullen worden geïllustreerd middels speci-
fiekere ontwikkelingen, zoals de oprichting van een
"elektronische knipselkrant" die vialnternet verspreid
wordt.

Zoals gezegd zal allereerst de vraag welke regels er
gegroeid zijn voor de meningsuiting" via pers, radio/
televisie, en telefoon, waarop hierboven reeds in het
kort is in gegaan, opgepakt worden, en Wel in hoofd-
stuk één.

10 de Vrijbrief

Inleiding

Zoals hierboven reeds aangestipt is, kent elk commu-
nicatiemiddel zijn specifieke regels voorde menings-
uiting die door de betreffende spreekbuis geschiedt.
Voor een deel zijn dat unieke regels, maar voor een
ander deel zijn dat regels die oorspronkelijk voor een
ouder medium waren vastgesteld en die vervolgens
getransplanteerd zijn naar een nieuw commu-
nicatiemiddel. Die praktijk geeft ons een eerste reden
om in het kader van vrijheid van meningsuiting op
Internet globaal de regels te bestuderen die gelden voor
de meningsuiting middels de tegenwoordig dominante
media pers, radio/televisie, en telefoon. De regels die
op deze vertrouwde media van toepassing zijn, zouden
immers overgeheveld kunnen worden om Internet
ermee te reguleren.

Om een tweede reden is dit hoofdstuk relevant voor de
kwestie van vrijheid van meningsuiting op Internet. Bij
het formuleren van regels voor de pers, radio/televisie,
en telefoon zijn regelmatig beslissingen genomen die
de Vrijheid van meningsuiting via deze media onnodig
hebben beperkt. Een belangrijke oorzaak van deze
nadelige beslissingen is dat nieuwe technologieën en
de nieuwe informatie-cultuur die zij met zich meebren-
gen, aanvankelijk vaak verkeerd begrepen worden.
Studie van de mispercepties die aanvankelijk zijn
opgetreden bij het vaststellen van regels voor de
inmiddels "traditionele" media kan ons wijzen op de
relevantekenmerken van een nieuwe technologie, zoals
Internet, en de daarbij behorende cultuur, die eventueel
aanleiding kunnen geven tot een verkeerde interpretatie
van het nieuwe communicatiemiddel.

i
Dit beknopte overzicht van vrijheid van meningsui-
ting via de momenteel dominante media zal beginnen
met het oudste medium van de hier centraal staande

L_



technologieën, de pers. riepen reacties10 op en de pers daagde de autoriteiten
eerder meer uit dan minder.

De pers en vrijheid van meningsuiting

Een groot deel van de beschikbare literatuur over media
en vrijheid van meningsuiting is gebaseerd op de
situatie in de Verenigde Staten. Hoewel ik niet na zal
laten om die omstandigheden
hier centraal te stellen wan-
neer dat nuttig is, streef ik er
naar om de beschrijvingen
algemeen van toepassing te
doen zijn.

Een belangrijk algemeen
principe is dat de mate van de
vrijheid van meningsuiting
afhankelijk is van de metho-

,de (het medium) volgens
Welke de mening wordt geuit.4 Het medium dat tegen-
woordig relatief de meeste vrijheid van meningsuiting
geniet, is de pers.5 Illustratief voor deze beschermde
positie is het feit dat de pers expliciet genoemd wordt
in het First Amendment, het welbekende artikel van de
Amerikaanse grondwet dat vrijheid vanmeningsuiting
garandeert: ,

Congress shallmake no law... abridging freedom of
speech or of the press.6 ,

Het idee achter dit artikel en vergelijkbare grondwets-
artikelen in vele andere democratieën is dat de vrijheid
van meningsuiting het beste beschermd wordt door
overheidsbemoeienis in dezen af te wijzen. Vooral het
vooraf uitoefenen van overheidstoezicht op té publi-
ceren materiaal (prior restraint; in feite censuur) is uit
den boze.7

De pers is niet altijd dusdanig gevrijwaard geweest van
overheidsbemoeienis. Halverwege de zestiende eeuw
was de jonge drukpers nog in die mate gecentraliseerd
-de benodigde apparaten waren schaars- dat er sprake
konzijn én was van strenge overheidscontrole.8Depers
kreeg onder andere te maken met verplichte vergun-
ningen en belastingheffing. Kritische journalisten
werden vervolgd.9Dezepraktijken van onderdrukking

4. Idem, p. 16. . , • • ; , • ; , ; : • '
5. De Sola Pool, op. c/ï.,p.1. ,
6. ldem,.p.16.
7. Idem, p.56. , :

8. ldem,p.15.
9. ldem,p.16. :

De mate van de vrijheid van me-

ningsuiting is afhankelijk van de

methode (het medium) volgens'

welke de mening wordt geuit.

Uiteindelijk heeft de pers, zoals we zagen, het recht op
vrijheid van meningsuiting verworven. Maatregelen
als prior restraint en het moeten bezitten van een ver-
gunning werden verboden. Naarmate het bezit van

drukpersen zich wijder ver-
spreidde, was het bovendien
steeds moeilijker om de pers
te controleren. Daarnaast
werd in veel landen de pers
ondersteund middels lagere
posttarieven, zoals die in de
Verenigde Staten gelden
voor het versturen van tijd-
schriften." De meeste kran-
ten stellen zich open voor

l meningen vanuitde gemeen-
schap en bieden zodoende een forum voor publieke
discussie (en voor allerlei soorten advertenties).12

Als voortvloeisel uit de technologie van de drukpers
ontwikkelde zich het auteursrecht (copyright)}* De
drukkerij fungeert als bottleneck, alwaar controle op
de naleving van het auteursrecht kan .plaatsvinden. <

Radio/televisie en vrijheid van meningsuiting

Een tweede toonaangevend medium wordtinde Engels-;
talige literatuur gevangen onder de termbroctdcasting:
radio en televisie. In vergelijking met de pers zijn deze
communicatiemiddelen veelsterkergereguleerd, zij het
volgens uiteenlopende varianten in verschillende lan-
den. De 'noodzaak' voor regulering was aanvankelijk
gelegen in het beperkte aantal beschikbare etherfre-
quenties voor uitzendingen.14 In de VS betekende dit
bijvoorbeeld dat slechts zenders werden toegestaan die

10. Bijvoorbeeld:,
Wilton, J., Areopagitica, with a commentary by Sir Richard G.
Jebb, New York: AMS Press, 1971 (1918) (oorspronkelijk uit
1644); ,. ;
Lockê.J., rvwTreaf/seso/Gpve/7OT7enf,Cambridgetextsinthe
history of political thought, edited by Peter Laslett, Cambridge:
Cambridge University Press, 1991 (1960);
Mill, J.S., On Liberty and other writings, Cambridge texts in the
history of political thought, edited by Stefan Collini, Cambridge:
Cambridge University Press, 1991 (1989).

11. De Sola Pool, op. cit., p.76.
12. ldem,p.238.
13. Idem, pp.16-17.
14. Idem, p.2.
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over een vergunning (verleend door de Federal Com-
munications Commission, FCC) beschikten. Dit zijn
private zenders, maar hoewel de overheid geen directe
controle uitoefent op de inhoud van hun programma's,
gebeurt dit indirect toch. Censuur is namelijk inherent
aan het verstrekken van vergunningen. Door te bepa-
len welke zender wel of niet een vergunning krijgt,
beïnvloedt de overheid indirect wat er wordt uitgezon-
den.15 In andere landen werden radio en televisie op
een andere manier gereguleerd, namelijk via het
oprichten van een.publieke omroep, in feite een
overheidsmonopolie. Een andere reden om radio en
televisie strenger te reguleren dan andere media is dat
ze zich meer opdringen aan het individu in diens privé-
sfeer. Er kan bijvoorbeeld plotseling iets op het scherm
verschijnen waar hij helemaal niet om gevraagd heeft.

De technische rechtvaardiging voor overheidsingrij-
pen op het gebied van radio en televisie -de schaarste
aan etherfrequenties- was echter achterhaald toen het
mogelijk werd om via de kabel grote aantallen zenders
door te geven.16 Niettemin is de kabel evenzeer geregu-
leerd.17 Een geloofwaardige reden om het uitzenden
via de kabel te reguleren -die weer niet van toepassing
is op uitzenden door de ether- is dat de kabel een
monopolie is. De burger heeft slechts de "keus" uit één
kabelexploitant. Daarom is het publiek er bij gebaat
als de kabelexploitant verplicht wordt om te opereren
als een common carrier, voor zover de capaciteit van
het kabelnet dat toestaat (en tegenwoordig is het tech-
nisch mogelijk om 500 zenders door te geven)'8, moet
de exploitant elke zender die wil uitzenden, toelaten;19

Het is redelijk om een dergelijke eis te stellen, als
tegenprestatie voor de toestemming die dé overheid
aan de exploitant verleent om de openbare weg open
te gooien en er als enige een kabel in te leggen.20

Een mogelijk probleem met het dwingen van kabel-
exploitanten om als common carriers te fungeren is
dat geen enkel bedrijf bereid zal zijn om een dergelijk
kabelnet aan te leggen. De exploitant verdient name-
lijk juist aan die zenders op het net die profiteren van
beperkte concurrentie in het aanbod, waardoor zij een
omvangrijkpubliektrekken, hetgeen weerveelreclame-
opbrengsten oplevert.21 Een uitweg uit deze impasse is

wellicht mogelijk met behulp van een pay-per-view-
systeem. Dit kan economisch aantrekkelijker zijn voor
de exploitant en tegelijkertijd alle mogelijke zenders
gelijke toegang (equal access) tot de kabel geven.22

Hoewel de tijd van het uitzenden van televisie-program-
ma's door de ether naar "ouderwetse" antennes gro-
tendeels voorbij is, bezit de kabel nu ook weer niet een
volledig monopolie. Het is immers ook mogelijk
bepaalde zenders (uitgezonden via satellieten) te ont-
vangen met een schotelantenne. Dat zou de kwestie
van het beperkte aantal etherfrequenties opnieuw
brandend kunnen maken, maar dankzij technische
verbeteringen zijn er op dit punt momenteel nauwe-
lijks problemen van capaciteit.

De telefoon en vrijheid van meningsuiting

Het derde essentiële communicatiemiddel van tegen-,
woordig is de telefoon en het telefoonnet. Dit net wordt
beschouwd als een zogenaamd natuurlijk monopolie.23

Er is slechts plaats voor één telefoonnet. Zouden er
bijvoorbeeld twee bestaan, dan zou iedereen abonnee
willen worden van het grootste net, omdat dat het groot-
ste bereik heeft. Het kleinere net zou dan vanzelf ten
onder gaan. Zodoende resteert er één net, waarop
iedereen die dat wil en kan betalen is aangesloten. Als
aan de voorwaarde dat degene die je wilt bellen aange-
sloten is op het kabelnet, is voldaan, is het aantrekke-
lijk om het kabelnet ook als telefoonnet te gebruiken.24

Aangezien het telefoonnet een monopolie is, is het van
het begin af aan gedwongen om als common carrier te
opereren. Aan elke klant moet dezelfde universal
service verleend worden, zonder aanzien des persoons
en zonder "boodschap aan de boodschap" te hebben.2

Dit principe geldt evenzeer voor een ander commu-
nicatiemiddel, de post.26

Samenvatting

De manieren waarop in het algemeen omgegaan wordt
met vrijheid van meningsuiting via de pers en de tele-
foon zijn vrij eenduidig. De pers geniet de ruimste
vrijheid van meningsuiting en is in verregaande mate

15. Idem, p.122.
16. Idem, p.34.
17. ldem,p.163.
18. ldem,p.172.
19. Idem, p.166.
20. ldem,p.247.
21. Idem, p.172.

22. Idem,pp.184en186.22. Idem,pp.184en186.
23. Idem, p.102 en Forester, T., High-Tech Society; The story of fte

Information technologyrevolution, Oxford: Basil Blackwell, 1987,
nRRp.86.

24. Dé Sola Pool, op. c/f., p.34.
25. Idem, p.2.
26. Idetn, p.89.
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beschermd tegen overheidsbemoeienis. Het telefoon^
net is een monopolie en wordt daarom nauwkeurig in
de gaten gehouden door de overheid. Het opereert als
een comtnon carrier, en mag zich daarom niet bemoeien
met de inhoud van hetgeen over het telefoonnet ver-
stuurd wordt. Radio en televisie zijn de meest geregu-
leerde communicatiemiddelen. Omdat het kabelnet in
handen is van een monopolist en omdat het niet ope-
reert als een common carrier (zelfs als het aantal
beschikbare kanalen datmogelijk zou maken) bemoeit
de overheid zich met bijvoorbeeld de prijs en samen-
stelling van het zenderaanbod.

Hoofdstuk 2
Internet
De technische kenmerken van Internet

De term "Internet" wijst ons op twee centrale kenmer-
ken: internationaal en netwerk. Internet is niet zozeer
één groot netwerk, als wel een netwerk van netwerken.
Deze netwerken kunnen met elkaar communiceren
middels protocollen, die verschillen in besturingssys-
temen tussen netwerken over-
bruggen en daarmee interconnec-,
tivity mogelijkmaken. Gebruikers
kunnen toegang tot Internet heb-
ben doordat zij op een netwerk
werken dat onderdeel uitmaakt
van Internet (bijvoorbeeld het
netwerk van een bedrijf of univer-

Zodra je op Internet zit, is elke

plaats équidistant: alles is

even dichtbij, niets is te ver.

Zodra je op Internet; zit (on-line bent), is elke plaats
équidistant: alles is even dichtbij, niets is te ver-mits
het aangesloten is;op internet.28 Dit geldt niet alleen
voor degenen die gratis toegang tot Internet hebben,
bijvoorbeeld via hun werk, maar .ook voor hen die een
abonnement bij een ISP hebben. Zij betalen de tele-
foonkosten vanaf hun computer tot aan die van de ISP
(plus meestal een vast bedrag per maand eij/of per uur)
en verder niet. Het maakt qua kosten daarom niet uit pf
zij via Internet surfen naar een computer in Leiden of
naar één in Los Angeles.

De technologie van Internet wordt gekenmerkt door
convergentie en integratie. Enerzijds doordat het Net
gebruik maakt van meerdere communicatiemiddelen:
telefoonnetten én computernetwerken, telecommuni-
catie én informatica, oftewel telematica.73 Bovendien
zijn het onder meer de traditionele media, zoals kran-
ten en omroepen, die zich op Internet begeven en er
hun informatie aanbieden. Anderzijds is, er. sprake van
convergentie van de informatie die over Internet ver-
stuurd wordt. Doordat tegenwoordig alle vormen van
informatie-spraak, geluid, tekst, foto's, en bewegende
beelden^- gedigitaliseerd (omgezet in digits, enen en
nullen)30 kunnen worden, bestaat deze informatie

uit multi media: een combinatie
van verschillende informatie-

sivormen/

siteit) of doordat zij een abonnement hebben bij een
Internet Service Provider (ISP; ook wel accessprovi-
der genaamd). In dat laatste geval heeft de gebruiker
zijn computer thuis met behulp van een modem aange-
sloten op het telefoonnet, zodat hij de ISP kan berei-
ken. Deze ISP is vervolgens,weer aangesloten op
Internet.

Het is technisch mogelijk om niet via het telefoonnet,
maar via het veel snellere kabelnet aangesloten te zijn
op Internet. In plaats van bij een reguliere ISP zou je
dan een abonnement nemen bij je plaatselijke kabelex-
ploitant. Niettemin zij n er momenteel zowel wettelijke
beperkingen aan dit soort communicatie via de Neder-
landse kabel27 als zijn er eerst technische aanpassingen
nodig om twee-weg verkeer via het kabelnet mogelijk
temaken., ; . • . : , • • . ; . . . . •:.('•• . - " • . ; . i ." ,-: • : ; ,

27. Meer aandacht voor burgers op digitale snelweg, in: Emnet;
Nieuwsbrief elektronische media, nr 10,20 mei 1995,; p. 13. :

Het Internet kent verschillende
"afdelingen", verschillende toe-
passingen. De belangrijkste hier-
van zijn het World Wide Web

(WWW of "het Web"; multimediale pagina's van
individuen, bedrijven, overheden, etcetera), de nieuws-
groepen/discussiegroepen van Usenet (duizenden
"elektronische prikborden" met artikelen; foto's en
filmpjes, elk geconcentreerd op een eigen thema, zoals
politieke satire), en E-mail (elektronische post, in een
oogwenk verstuurd van het ene 'adres' naar het andere).
De pagina's op het WWW maken gebruik van hyper-
text, hetgeen het voor de gebruiker mogelijk maakt om,
door met de muiscursor op een bepaald object of een
bepaalde link te gaan staan en vervolgens te klikken,

28. Sussman, op, cit, p.23.
29. Jouët, J. en Coudray, S., New Communication Technologies:

flesearc/7 Trends, Parijs: Unesco (Beports and Papers on Mass
, , Communication, nr, 105), 1991, p.23. , ,,.-. . . . . ;

30. iDe Sola Pool, op. c/f., p.24 - , :, :
31> McGhesney,BiV/i,TheInternetandU.S.Communicationpolicy-

making in historica! and critica] perspective, in: Journal of Com-
municatioy, nr 1,1996, p.109. : ,
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naar een andereplaats te springen, bijvoorbeeld elders
op dezelfde pagina of naar een paginaheel ergens anders
die met hetzelfde onderwerp te maken heeft.32 Hyper-
text biedt dus verschillende alternatieve routes voor de
gebruiker. Het illustreert op treffende wijze het inter-
actieve karakter van Internet. Er
vindttwee-richtingsverkeerplaats
tussen de informatie en de gebrui-
ker. Laatstgenoemde bepaalt zelf
op welke manier hij de informatie
doorloopt.

Het Internet in-de-dop werd

(en wordt nog steeds) geken-

merkt door anarchie.

overheidscentra, zoals ministeries en legerbases, met
elkaar verbond. Het Net werd dusdanig opgezet dat het
zoveel mogelijk sabotage proofwas, zodat ten tijde
van een eventuele nucleaire oorlog de centrale instan-
ties ondanks alles met elkaar in verbinding konden

blijven staan. Om dit te bereiken
was het Net ontdaan van enige
hiërarchie.34 Een machtscentrum,
dat als het beschadigd zou wor-
den het gehele netwerk lam zou
leggen, was afwezig. Het Inter-
net in-de-dop werd (en wordt nog
steeds) gekenmerkt door anar-

chie. Het is gedecentraliseerd en wordt niet gecontro-
leerd door een enkele autoriteit.35 In het tweede sta-
dium van het bestaan van Internet werden de Ameri-
kaanse universiteiten aangesloten.

Naarmate de spanningen tussen Oost en West afnamen,
werd hetlnternet uitgebreid met allerlei netwerken over
de gehele wereld. Maar de echte groei-explosie werd
bewerkstelligd door de ontwikkeling van software
(browsers) die het mogelijk maakte om over het Inter-
net te navigeren en grafisch aantrekkelijk opgemaakte
pagina's van het WWW te bekijken. Dit maakte het
Internet een stuk interessanter voor particulieren en
bedrijven (in feite als amusement). Sindsdien groeit
Internet exponentieel, zoals blijkt uit de twee onder-
staande tabellen.36

Tabel 1. Aantal op Internet aangesloten netwerken

E-Mail kan ook op een handige
manier gebruikt worden om je (meestal gratis) te
abonneren op een nieuwsbrief die Verzonden wordt
middels een zogenaamde mailing list: Je stuurt een
elektronisch briefje naar de instantie die de nieuws-
brief (aangaande een thema waarin bepaalde personen
geïnteresseerd zijn) beheert teneinde je aan te melden.
Zodra dat geregeld is, ontvang je per E-Mail regelma-
tig een editie van de rtieu wsbrief, in sommige gevallen
praktisch elke dag één of meerdere artikelen. Om on-
derzoek te doen voor dit artikel heb ik mij geabonneerd
op de "cyber-righls''mailing list van CPSR (Compu-
ter Professionals fof Social'kesponsibility). i

DigitoleSteden(Free-AtózijnhetNoprdarnerikaanse
equivalent) zijn in eerste instantie niet bedoeld om, zoals
Internet, internationaal gericht te zijn.33 Ze vervullen
juist een lokale functie, zoals het aanbieden van
overheidsinformatie en de mogelijkheid van E-Mail-
verkeer tussen de bevolking van de fysieke stad en haaf
bestuurders. Om deze functie te versterken worden vaak
in openbare gebouwen zoals het gemeentehuis of de
bibliotheek, computers geplaatst die gratis tóegang
bieden tot de Digitale Stad. Maar ook vanuit hun eigen
huis kunnen geïnteresseerden voor relatief weinig geld
zich via hun computer melden in de Digitale Stad.
Niettemin zijn vele Digitale Stad-netwerken aangeslo-
ten op Internet, zodat je vanaf Internet de Digitale Stad
kunt bezoeken of omgekeerd.

Ontstaan en groei van Internet

Internet is oorspronkelijk ontworpen als een net-
werk dat in de VS de computers van de belangrijkste

32. Katsh, M.E., Rights, camera, action: cyberspatial settings and
theFirstAmendment,in;77)eya/eLaivJouma/,nr7,1995,p.1701. 34, McChesney,op.c/f,p.98. .. ,

33. Schalken, C.A.T. en Moorman, M.A.H., Overheid en digitale 35. Burton,P.F,Regulationandcontrolofthelnternet:isitfeasib!ef
steden, in: Rathenau Instituut, (red.), Toeval of Noodzaak? Is it necessarv?. in:,/™/™; nf Information Science, nr 6,18».
Geschiedenis van de ' overheidsbemoeienis met' de

Juli 1988 217

Juli 1993 14.121

Januari 1995 46.318

Tabel 2. Aantal op Internet aangesloten computers

December 1987

Oktober 1992

28.174

1.136.000

Oktober 1994

Januari 1995

3.864.000

4.852.000

..VV.M-KIW ui w l UO

informatievoorziening, Amsterdam: Cramwinckel, 1995, p.235.
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p.415.

36. Katsh, op. c/f., p.1693.



Hoewel rekening gehouden moet worden met een aan-
zienlijke vertekening van de werkelijkheid in dit soort
cijfers -juist omdat het Internet zo "ongeorganiseerd"
is, is het moeilijk dit soort statistieken nauwkeurig vast
te stellen-, kan niettemin gesteld worden dathet Inter-
net spectaculair gegroeid is, en we mogen aannemen
dat die groei zich de laatste anderhalfjaar heeft door-
gezet. De schatting is dat ruim eenjaar geleden tussen
de 30 en 40 milj oen men-
sen op de een of andere
manier toegang tot In-
ternet hadden.37

Corporaties smelten met elkaar samen,

ware bolwerken worden gebouwd.

Wie zijn de gebruikers?

Hoewel de Internet-bevolking dus dramatisch gegroeid
is, is de samenstelling er van nog steeds relatief eenzij-
dig, hoewel ook de cijfers hierover nooit accuraat
kunnen zijn. Begin dit jaar werd het volgende beeld
van de gemiddelde Europese Internet-gebruiker ge-
schetst. Het is een (blanke)38 man van tussen de 22 en
36 jaar oud, die 6 a 10 uur per week op Internet is en
tussen 30 en 45 duizend gulden per jaar verdient.39 Dit
beeld doet onder andere denken aan studenten en net-
afgestudeerden, zoals jonge wetenschappers. Dit sluit
aan bij het feit dat universiteiten en hogescholen vrij
vroeg aan Internet zij n gekoppeld. Uit ander onderzoek
komt naar voren dat 85 a 90% van de Internet-gebrui-
kers man is.40 Zij vormen al met al een relatief homo-
gene groep, die spreekt in een ;
eigen (Amerikaans-Engelse) In-
ternet-taal.41 De demografische
kenmerken van deze gemeen-
schap kunnen haar zeer aantrek-
kelijkmaken als doelgroep voor
adverteerders.

betrokken zijn bij communicatie en communicatiemid-
delen. Niet alleen informatie-vormen en communica-
tiemiddelen convergeren, maar ook de bedrijven die
daarop gericht zijn.

De economie-pagina's van de kranten bieden: vrij wel
dagelijks illustraties van deze tendens. Sony gaatjoer1

sonal computers produceren; uitgevers van dagbladen
begeven zich op het In-
ternet; de Koninklijke
PTT Nederland gaat via
Planet Internet toegang
tot het netwerk aanbie-
den; de Nederlandse

Spoorwegen en de TROS doen hetzelfde middels World
Online; in Duitsland werken America OnLine, het
media-concern Bertelsmann en Deutsche Telekom
samen.42 Corporaties smelten met elkaar samen, ware
bolwerken worden gebouwd.43 Bestaande media rea-
geren meestal op de komst van een concurrerend nieuw
medium door hun activiteiten uit te breiden naar die
van het nieuwe medium.44 Er vindt verticale integratie
plaats van de activiteiten informatie-productie, infor-
matie-verwerking, informatie-doorgifte, en informatie-
distributie.45 Verschillende auteurs menen dat de op
cross-ovmership gestoelde oligopolies een' ernstige
bedreiging•, vormen.46 In het volgende hoofdstuk zal
onder andere nader op deze conglomeraten in gegaan
worden. ; ' '

Het bedrijfsleven en Internet

De snelle groei van het Internet
is niet onopgemerkt gebleven bij de grote bedrijven
die zich bezighouden met communicatie. 'Bovendien
sluit het reeds geschetste multi media-karakter goed
aan bij een belangrijke trend in het bedrijfsleven, na-
melijk de convergentie van bedrijfstakken die

37. Idem, p.1694.
38. Bouma, J.-D., 'De digitale orkaan kent geen moraal', in: cfe Volks-

krant, 10 juni 1996.
39. De gemiddelde Europese Internetgebruiker, in: Emnet; Nieuws-

brief elektronische media, nr 2,27 januari 1996, p.1 .•
40. Kramarae en Kramer, op. c/f., p.15. : ;
41. Bouma, op.cit, i

Hoofdstuk 3
Bedreigingen voor de VrijHeid
van Meningsuiting óp Internet

Inleiding

Inmiddels weten we meer over de belangrijkste
kenmerken van Internet: de technische aspecten, het
ontstaan en de groei van het Net, de gebruikers en de
rol van het bedrijfsleven. In dit hoofdstuk zal aan de
hand van een aantal thema's geïnventariseerd worden

42. Verwey, P., CompuServe censureert Internet, in: Emnet;Nieuws-
brief elektronische media, nr 1,13 januari 1996, p.5.

43. McCnesney, op. c/f., p.109.
44. De Sola Pool, op. c/f., p.50.:
45. Jouët en Coudray, op. c/f., pp.24-25.
46. Bijvoorbeeld: McChesney, op. c/f., p.99. ' • ' •

1996/4 de Vrijbrief 15



op welke manieren de vrijheid van meningsuiting op
Internet bedreigd wordt. Bedreigingen kunnen van drie
kanten komen. Ten eerste kan de overheid zich be-
moeien met Internet. Hierbij horen de thema's verant-
woordelijkheid voor de meningsuiting, het bestrijden
van vermeende pornografie en racisme, en het al dan
niet toestaan van het coderen van berichten. In de tweede
plaats vormt het gedrag van bedrijven op de markt
mogelijk een bedreiging voorde vrijheid van menings-
uiting op Internet. Daarbij gaat het om de thema's
censuur door de markt en de toegankelijkheid van
Internet. Tenslotte kan
het gedrag van de Inter-
net-gebruikers zélf de
vrijheid van meningsui-
ting nadelig beïnvloeden.
Dit zal blijken uit de the-
ma's overlaad aan infor-
matie en sabptage. Begonnen zal echter worden met
het eerste thema waarbij de overheid is betrokken,
namelijk het bepalen van wie verantwoordelijk is voor
de meningsuiting op Internet.

Verantwoordelijkheid

Ongeacht hoezeer de gebruikers van een medium vrij-
heid van meningsuiting genieten, het is altijd mogelijk
dat zij in hun meningsuiting te ver gaan en zich bij-
voorbeeld schuldig maken aan laster (of bijvoorbeeld
aan het schenden van het auteursrecht). In dat geval is
de vraag wie daarvoor verantwoordelijk is.47 Uiteraard
is degene die de laster verspreid heeft individueel
verantwoordelijk. Maardaarnaasthebben verschillende
overheden pogingen ondernomen om onder meer ook
de service provider (ISP) verantwoordelijk te stellen
voor het gedrag van diens klanten. Dat houdt een ern-
stige bedreiging in voor de vrijheid van meningsuiting.
Ten eerste omdat het (vooral de kleinere) ISP's zoda-
nig af kan schrikken vanwege mogelijke boetes, ande-
re straffen, of schadeclaims dat zij besluiten zich terug
te trekken.48 Ten tweede kan het leiden tot censuur van
de communicatie van de gebruikers, uitgeoefend door
de ISP zélf, omdat deze hoopt daardoor dreigend
ingrijpen door de overheid overbodig te maken.49

Alleen door de service providers consequent als
common carriers (zie hoofdstuk één) te beschouwen,

47. Martin, D., Internet law comes of age, m: Internet Research:
Electronicnetworkingapplicationsandpolicy,nrZ,1995, pp.11-
1 4 . . . ' i ' . . , ' . • " / ' • : :.

4 8 . Kramarae e n Kramer, o p . cit., p.19. . . . . • • . i
49 . Sussman, op . c/f.,p.11. , , . ; , . . . . , , , , , , , ,

Verschillende overheden willen ook de

•servz'cepröv^rverantwoordelijkstellen

voor het gedrag van diens klanten.

die slechts een doorgeefluik zijn en derhalve geen bood-
schap aan de boodschap hebben, komt de aansprakelijk-
heid bij de juiste persoon te liggen, namelijk bij de in-
dividuele klant. Deze kan beschouwd worden als de
uitgever vaneen boek; de ISP is slechts een bibliothecaris.

Vermeende pornografie en racisme

Overheden hebben gemeend om op verschillende
manieren te moeten ingrijpen op Internet wegens ver-
meende pornografische („onfatsoenlijke") of racis-

tische uitingen. Eind Vo-
rig jaar blokkeerde één
van de grootste access
providers ter wereld,
CompuServe, onder
(niet formeel-juridische)
druk van de Duitse Justi-

tie voor al zijn abonnees over de hele wereld de toe-
gang tot zo'n 200 nieuwsgroepen, via welke onder
andere kinderporno verspreid zou worden, hetgeen
onder de Duitse obsceniteitswet verboden is.50 Om het
zekere voor het onzekere te nemen heeft CompuServe
de titels van alle nieuwsgroepen gescand op trefwoor-
den zoals „sex", waardoor bijvoorbeeld ook nieuws-
groepen met gezondheidszorg-informatie zijn afgeslo-
ten. : . . : • • • • ; ,

Het College van Bestuur van de Katholieke Universi-
teit Brabant (KUB) -niet direct behorend tot de over-
heid, maar in dit kader toch relevant- heeft onlangs
een student tijdelijk zijn toegang tot Internet ontnomen
omdat zijn racistische uitlatingen in nieuwsgroepen te
ver zouden zijn gegaan.51 Nadat hij beterschap had
beloofd werd zijn toegang hersteld. Het grote gevaar
is echter dat etiketten als „pornografisch" of „racis-
tisch", die allerminst voor iedereen hetzelfde beteke-
nen, misbruikt worden om geplakt te worden op de
overheid onwelgevallige discussies op Interriet, die
vervolgens de kop ingedrukt kunnen worden.52 Prak-
tisch elk onderwerp heeft immers wel aspecten waar-
over de overheid graag controle zou willen uitoefenen.53

Dit gevaar was zeer wel aanwezig in de Amerikaanse
Communications Decency Act (CDA, een onderdeel

50. Verwey, P., CompuServe censureert Internet, op. cit., pp.5-6.
51. Paijmans, H., Racistische student toegang tot Internet gewei-

gerd, in: Emnet; Nieuwsbrief elektronische media, nr 2,27 ja-
... :nuari1996,pp.ienl2.

52. Krause, A., JustSayNo to Censorship, http://www.cpsr.org/dox/
links/oped.htrnl, mei 1996.

53. Burton,;pp.,c/f.,p.425.
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van de Telecommunications Reform Acf54), die het
beschikbaar stellen op het Internet van „indécent"
(onfatsoenlijk) materiaal aan minderjarigen (personen
jonger dan 18) strafbaar stelde. De maximale straf
bedroeg $250.000 boete plus twee jaar gevangenis-
straf.55 Een juridische definitie van hetbegrip „fatsoen"
ontbrak in de wet. Gelukkig voor de vrijheid van me-
ningsuiting oordeelden de drie rechters van een fede-
rale rechtbank (federal district courf) in philadelphia
op 12 juni jongstleden unaniem dat deze wet; de CDA,
in strijd is met het First Amendment?6 Daarmee werd
de wet, die vier maanden eerder was ingegaan, buiten
werking gesteld. De rechters meenden onder meer dat
de omschrijvingen van door de wet verboden gedrag
te vaag waren.57 Volgens de rechtbank moet Internet
minstens zoveel bescherming tegen overheidsbe-
moeienis genieten als de pers. Het Ministerie van Jus-
titie daarentegen beschouwde Internet als broddcas-
ting (zie hoofdstuk één), waarvoor veel strengere re-
gels gelden en waardoor Internet het Sterkst geregu-
leerde medium van allemaal zou worden. De rechts-
zaak was aangespannen door de American CivilLiber-
ties Union (ACLU) en de American Library Associa-
tion. Laatstgenoemde organisatie protesteerde vooral
tegen het verbod op onfatsoenlijke taal dat in de wet
was opgenomen. Het Ministerie van Justitie gaat tegen
deze uitspraak in ACLU v. Reno (laatstgenoemde is de
Minister van Justitie) in beroep bij de hoogste recht-
bank van de VS, het Supreme Court.

Encryptie

Zoals alle communicatie is ook communicatie via
computernetwerken te onderscheppen. Om er voor te
zorgen dat een onderschept bericht toch niet door een
derde begrepen kan worden, kan encryptie (codering)
worden toegepast. Overheden willen echter in staat zijn
om vermeende verdachte berichten te ontcijferen én
verbieden het daarom om berichten onherkenbaar te
versleutelen.58 In de VS wil men bijvoorbeeld burgers
die gebruik maken van encryptie verplichten om de
code waarmee hun documenten ontcijferd kunnen
worden, aan te melden bij de overheid. Dit zou de
databank waarin de overheid al deze codes opslaat

54. Wallace,J., TheReligiousRightandlnternetCensorship,cybe<r-
rights mailing list, 5 juni 1996.

55. US passes stringent Internet law, in: Online & CDROM Review,
nr2,1996,p.101.

56. Jole, F. van, Rechtbank VS verbiedt censuur op Internet, in: de
Volkskrant, 13 juni 1996.

57. Vergelijk De Sola Pool, op. c/f., p.64.
58. Meer aandacht voor burgers op digitale snelweg, op. c/f., p.14.

meteen het meest aantrekkelijke doelwit voor com-
puterkrakers maken. Door het coderen van berichten te
verbieden ofte reguleren worden de privacy en de vrijheid
van meningsuiting bedreigd. Omdat Internet-gebruikers
weten dat zij hun berichten niet vrij mogen beveiligen
tegen personen die niets met die berichten te maken
hebben, zullen zij bijvoorbeeld zelf-censuur toepassen.

Censuur door de markt

Vrijheid van meningsuiting houdt onder meer een
verbod in op censuur (controle vooraf) door de over-
heid. In feite beperkt de klassieke opvatting van vrij-
heid Van meningsuiting (in essentie verwoord door het
First Amendmenf) zich tot de vraag of de overheid Zich
bemoeit met de meningsuiting. Uit deze benadering
volgt dat wanneer de overheid zich terughoudend
opstelt ten opzichte van de meningsuiting er v.dus"
sprake is van vrijheid van meningsuiting. Basta. Naar
andere actoren dan de overheid hoeft niet gekeken te
worden. Volgens sommige auteurs is er échter een
tweede machtige actór die de communicatie hiéer of
minder direct censureert: de markt, hét bedrijfsleven.59

Déze auteurs noemen dit fenomeen „markt-censüur",
die vplgens hen juist een kans krijgt als overheidsin-
grijpen achterwege blijft. Zij verstaan ónder „vrijheid
van meningsuiting" niet zozeer het ontbreken van
overheidsbeïnvlöeding, maar maken zich eerder zor-
gen om zaken als de door grote bedrijven praktisch
gemonopoliseerde toegang tot de belangrijke media.

Zoals we zagen in hoofdstuk twee groeien bedrijfstak-
ken die voorheen gescheiden waren naar elkaar toe en
ontstaan er conglomeraten die zich bezig houden met
verschillende communicatiemiddelen en informatie-
vormen tegelijk. Deze gigantische ondernemingen
zouden hun dominante economische positie en hun
grote belangen kunnen gebruiken om een communi-
catie-systeem zoals Internet te censureren.60 Zij dienen
niet deze markt-censuur hun eigen belangen en die van
de politieke elite (het bedrijfsleven wil de politiek te
vriend houden) en willen de status quo handhaven.61

59. Michael, J., Regulating Communications media: from the discre-
tion of sound chaps to the arguments of lawyers, in: Ferguson,
M., (ed-.), Public Communication: The New Imperatives; Future
directions for media research, London:Sage, 1990, p.44.

60. McChesney, op. c/f.,p.102.
61. Garnham, N., Impact of new Information and communication

technologies on Information diversity in North America and
Western Europe, in: Sparks, C., (ed.), New Communication
Technologies: A Challenge for Press Freedom, Parijs: Unesco
(Reports and Papers on Mass Communication, nr 106), 1991, p.28.
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Zij onderdrukken kritische geluiden en zijn gebaat bij
eentonig, eenvoudig amusement dat zich richt op de
grootste gemene deler, ondersteund door dito reclame.

Markt-censuur bestaat zeker, vooral in de traditionele
media. Grote media-concerns hebben gewichtige eigen
belangen, die zij niet gemakkelijk zullen willen scha-
den door al te kritische be-
richtgeving. Maar als er één
medium is waar deze markt-
censuur minder vat op heeft,
dan lijkt dat toch wel Inter-
net te zijn. Markt-censuur
kan namelijk gedijen als
kritische geluiden buiten de
belangrijke media gehouden
kunnen worden. Zolang de service providers toegang
tot Internet blijven verlenen zonder zich te storen aan
de boodschappen die verstuurd worden en zolang de
meningsuiting die via Internet plaatsvindt vrij is van
overheidsbemoeienis, zal er op Internet altijd plaats zijn
voor kritische en uiteenlopende geluiden. Problemen
van markt-censuur zullen pas op kunnen treden wan-
neer de ISP's, waaronder zich inderdaad steeds meer
machtige bedrijven bevinden, zich gaan bemoeien met
de inhoud van de communicatie over Internet. Dit zou
echter voorkomen kunnen worden door de ISP's te
verplichten zich als comtnon carriers, te gedragen.

Toegankelijkheid

Op nog een tweede manier kunnen economische fac-
toren de vrijheid van meningsuiting op Internet bedrei-
gen. De toegankelijkheid van Internet wordt namelijk
beperkt door de kosten die er aan verbonden zijn
(hoewel sommigen, bijvoorbeeld via hun werk, gratis
toegang hebben) en door de kennis die je moet bezitten
om op Internet te kunnen surfen zonder kopje onder te
gaan. Om van bepaalde Internet-diensten gebruik te
kunnen maken moet bovendien extra betaald worden
en wellicht zal de huidige commercialisering van
Internet dit versterken.

Wat de kosten betreft geldt dat je een PC (of een
Macintosh) en een telefoon-aansluiting moet bezitten
-laten we deze kosten op 2.000 gulden zetten- en een
abonnement moet nemen bij een ISP, voor rond de 40
gulden per maand. Hoewel deze kosten heel wat lager
zijn dan die om een (papieren) krant uit te geven, heeft
niet iedereen deze hoeveelheid geld voor Internet

(over). Vooral wanneer de beste informatie in de toe-
komst alleen nog maar on-line te verkrijgen is, zijn de
niet-aangeslotenen in het nadeel.62 Dit beperkt de
breedte van de publieke discussie. Wil je dus via Inter-
net je mening uiten, dan kost dat geld. Een oplossing
zou kunnen zijn om bijvoorbeeld in openbare bibliothe-
ken gratis toegang tot Internet te verschaffen.

Als er één medium is waar deze

markt-censuur minder vat op heeft,

dan lijkt dat tpch wel Internet te zijn.

Het beschikken over dejuis-
te apparatuur en een abon-
nement is wel noodzakelijk,
maar niet voldoende. Enige
kennis van het bedienen van
computers en van de wer-
king van de Internet-soft-
ware is eveneens vereist.

Computer-analfabeten zullen niet ver komen. Daar staat
tegenover dat vooral kinderen zeer snel in staat blijken
te zijn om met Internet om te gaan. Dus voor toekom-
stige generaties zal het bedienen van Internet waar-
schijnlijk steeds eenvoudiger zijn, naarmate meer en
meer kinderen opgroeien met computers thuis en pp
school.

Datneemtniet weg dat voldoende geld erikennis nood-
zakelijk zijn om je mening op Internet te kunnen laten
horen. , , . ; ; . ,• •

: • ; • ; • .•'• L. ' : ' ' ' • ••

Te veel informatie

Eén van de twee kenmerken van Internet zelf die de
vrijheid van meningsuiting mogelijk kunnen bedrei-
gen is paradoxaal genoeg de overvloed aan informatie
op het Net. Allerlei instanties storten zich met hun
informatie op Internet, zonder precies te weten waarom
ze dat doen. Ze lijken slechts te redeneren „de concur-
rentie zit op Internet, dus mogen wij niet achter blij-
ven". Doordat de meningsuiting via Internet zo mas-
saal is, is de kans steeds groter dat jouw meningsuiting
verloren gaat als een naald in een hooiberg. En van de
andere kant gezien, de gebruiker die zich op de hoogte
wil stellen van de meningen van anderen wordt niet
geholpen door enige selectie. Hij wordt geconfronteerd
met een enorme brei aan informatie, ogenschijnlijk
zonder enige structuur. De stortvloed aan informatie
wordt niet in perspectief geplaatst, de achtergronden
en de context worden eerder verduisterd dan belicht.
Hieruit blijkt dat de technologie die het mogelijk maakt
om grote hoeveelheden digitale informatie te accumul-
eren, veel ̂ verder gevorderd is dan de technologie die

62. Melody, W.H., Communicatiqn policy in the global information economy: whither the, public interest?, in; Ferguson, M., (ed), Public Gom-,
municatiqn: The New Imperatives; Future directions lor media research, London; Sage, 1990, p. 17.
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die informatie beheert en ordent.63 Gezien de gefrag-
menteerde informatie is juist centralisatie en organisa-
tie nodig, maar dat gaat precies in tegen het essentiële
gedecentraliseerde karakter van Internet!

informatiekan grotere risico's opleveren. De gebruiker
zal kritisch moeten zijn over informatie die afkomstig
i's'van bronnen die wellicht met weinig autoriteit kun-
nen spreken. '

De massale uiting van me- T T £VJ , 1 /
ningen via Internet kan dus JnLOOiClS LU.JV T:
het paradoxale gevolg heb-

Vrijheid van Meningsuiting opwaardevol kunnen zijn ten J O ö r
onder gaan in de kakofonie T ,, . ' .. ; T\ r ^ /TV '1 1 1'van aiie andere informatie, internet: Positieve Ontwikkelingen
Sabotage

Een tweede manier om via Internet zélf de vrijheid van
meningsuiting aan te tasten is door praktijken die
effectief neerkomen op sabotage. The Church of Scien-
tology is er heel aardig in geslaagd om een nieuwsgroep
(alt. religion. scientology) waarvan de discussie haar niet
beviel onbruikbaar te maken.64 Dit werd bereikt door
die nieuwsgroep zodanig te overspoelen met korte
berichtjes dat deze discussiegroep onbruikbaar werd.
Een oplossing hiervoor kan zijn om een moderatorvoor
de nieuwsgroep aan te stellen, die de bijdragen eerst
moet goedkeuren voordat ze daadwerkelijk geplaatst
worden en om het maximum aantal technisch mogelijke
plaatsingen per dag te beperken tot bijvoorbeeld vijf.

Daarnaast kan de vrijheid van meningsuiting misbruikt
worden en kan verwarring gezaaid worden door cor-
rupte informatie op Internet te verspreiden. Aangezien,
zoals reeds opgemerkt, er geen effectieve instanties op
Internet bestaan die de juistheid van informatie con-
troleren, is er een aanzienlijke kans op ongelukken.65

Een meer traditionele manier van sabotage, namelijk
computer-criminaliteit teneinde het systeem plat te
leggen, lijkt op Internet minder kans van slagen te
maken. De ongeorganiseerde structuur maakt het
moeilijk om op deZe manier grote schade aan te richten.

Technische sabotage van Internet lijkt al met al geen
al te grote bedreiging voor de vrijheid van menings-
uiting te vormen. Sabotage van via Internet verspreide

63. Floridi, L., The Internet: which future for organised knowledge,
Frankenstein or Pygmalion?, Parts 1 and 2, in: The Electronic
Libmry, nr1,1996, pp.49-50.

64. Noring, J., Scientology and Usenet, cyber-rights mailing list, 30
mei 1996.

65. Jole, F. van, Een Internet-canard is snel geboren, in: de Volks-
krant, 10 juni 1996.

Inleiding

In het vorige hoofdstuk is aan de hand van een aantal
thema's aangegeven welke enkele belangrijke bedrei-
gingen zijn voor de vrijheid van meningsuiting op
Internet komende uit drie richtingen: de overheid, de
markt-séctor en internet zelf. In dit hoofdstuk zal min
of meer hetzelfde gedaan worden voor de voor de vrij-
heid van meningsuiting positieve ontwikkelingen die
waarneembaar zijn. Deze ontwikkelingen kunnen
inhouden dat door Internet de vrijheid van menings-
uiting beschermd of vergroot wordt.

De thema's zijn ook nu weer gerangschikt onder de
noemers overheid (zelfregulering in plaats van over-
heidsregulering; openbaarheid van bestuur), markt
(toegankelijkheid van Internet), en Internet zelf (selectie
in plaats van overlood; de technische ongrijpbaarheid
van Internet). Een aantal van de thema's die een rol
speelden bij de bedreiging van de vrijheid van menings-
uiting op Internet komt derhalve hier terug, als mogelijk
tegenwicht tegen de in het vorige hoofdstuk gepresen-
teerde argumenten.

Zelfregulering

Een belangrijke reden waarom de poging van de
Amerikaanse federale overheid om Internet te regule-
ren middels de Communications DecencyAct door de
rechtbank werd afgekeurd, Was gelegen in de vaagheid
van he,t verboden „onfatsoenlijke" gedrag. Een vage
regel kan binnen dusdanig ver uit elkaar gelegen gren-
zen geïnterpreteerd worden dat de uitkomst van de
interpretatie willekeurig wordt. Aangezien verschil-
lende mensen verschillende opvattingen en vookeu-
ren hebben, geniet zelfregulering de voorkeur boven
overheidsregulering.

De huidige zelfregulering op Internet houdt bijvoor-
beeld in dat onderwerpen die sommige mensen
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Er is software die individuele gebruikers in

staat stelt om bepaalde delen van Internet te

blokkeren, bijvoorbeeld voor hun kinderen.

aanstootgevend kunnen vinden, zoals pornografie,
behandeld worden binnen een bepaalde plaats-bij voor-
beeld een nieuwsgroep- waar de gebruikers min of meer
hetzelfde over dat onderwerp denken.66 Deze onder-
werpen worden over het algemeen niet verspreid naar
een breder gebied. Dit is een voorbeeld van zelfregu-
lering die niet tot zelf-censuur leidt: materiaal wordt
niet gecensureerd of
de toegang tot dat
materiaal Wordt niet
beperkt, maar het
materiaal wordt on-
dergebracht op een
afgeperkte plaats. De
naleving van deze
ongeschrevenregels staat momenteel echter onder druk
door de grote instroom van duizenden nieuwkomers
op Internet iedere dag. Zij zouden via een brede dis-
cussie op Internet gewezen moeten worden op het
belang van zelfregulering.

Een veelgebruikte manier om Internet-reizigers te
wijzen op het mogelijk aanstootgevende karakter van
een bepaalde site is door middel van waarschuwingen
-aangebracht door de verstrekker van het materiaal
zélf— die op het scherm verschijnen.67 Een dergelijke
waarschuwing geeft de gebruiker de mogelijkheid om
verder te gaan of om af te zien van het betreden van de
site. Wanneer het om pornografie gaat, melden som-
mige waarschuwingen bovendien dat toegang tot de
betreffende afdeling in vele landen voor minderjari-
gen verboden is. De waarschuwingen kunnen eenvou-
digweg genegeerd worden (en wekken soms eerder
interesse dan dat ze afschrikken), maar in ieder geval
is de gebruiker gewaarschuwd voor hetmogelijk schok-
kende karakter van het materiaal. Een maatregel als
deze is er op gericht om bijvoorbeeld pornografisch
materiaal min of meer uit het zicht te plaatsen. Op die
manier ontstaat dezelfde situatie voor dit soort materi-
aal als in de kiosk; het is er wel, maar het staat enigszins
uit het zicht..

Door met dit soort waarschuwingen te werken wordt
tegelijkertijd het argument dat Internet vergelijkbaar
is met televisie, en daarom streng gereguleerd moet
worden, ontkracht. Zoals we eerder zagen is één van
de redenen voor het reguleren van televisie het feit dat
de televisie binnendringt in de huiskamer en de

66. Langford, D., Law and disorder in Netville; We need ethical de-
cisions now on what the Internet should be, not legislation tomór-
row, in: New Scientist, nr 1982,17 juni 1995, p,53.

67. Burton, op. cit., pp.414-415. ;

nietsvermoedende kijker plotseling met ongewenste
beelden kan worden geconfronteerd. Door op Internet
met waarschuwingen te werken ontstaat een fundamen-
teel andere situatie dan op de televisie.

Deze werkwijze wordt veel toegepast voor pagina's
op het WWW, maar in het algemeen niet voor

nieuwsgroepen. Aan
de andere kant is het
wel mogelijk om voor
een nieuwsgroep een
moderator aan te stel-
len, die de bijdragen
van tevoren contro-
leert.68

Een meer georganiseerde manier om gebruikers te
wijzen op de inhoud van bepaalde onderdelen van
Internet is via instellingen die labels plakken op de in-
formatie.69 Deze labels zouden gebruikers in staat
moeten stellen om te beoordelen welke informatie zij
geschikt vinden. Een variant als deze is echter niet
zonder problemen. Gegeven de gigantische omvang
van Internet is het waarschijnlijk dat een dergelijke
rating service slechts een beperkt deel van het totale
aantal sites beoordeelt, waarvan de dienst zelf vindt
dat ze tezamen een aardige selectie vormen,70 Dit zou
ten koste gaan van het rijke spectrum aan informatie
dat Internet aanbiedt. Degene die de informatie die hij
op Internet heeft gezet wil laten beoordelen door zo'n
instelling zal een dergelijk verzoek wellicht moeten
richten aan honderden van dergelijke diensten, want er
zullen evenveel rating services ontstaan als er uiteen-
lopende smaken zijn. Bovendien is het niet voldoende
om een beoordeling eenmalig te laten plaatsvinden. De
inhoud van materiaal op het Internet verandert immers
zeer regelmatig.

Een meer praktische manier om op basis van zelf-
regulering het Internet in goede banen te leiden is door
middel van software, zoals SurfWatch, die individuele
gebruikers in staat stelt om bepaalde delen van Internet
te blokkeren, bijvoorbeeld voor hun kinderen.71 Het
bestaan van dit soort programmatuur was een belang-
rijke reden voor de rechtbank in Philadelphia om de

68. Verwey, P, CompuServe censureert Internet, op. cit., p.6.
69. Censuur II, in: Emnet; Nieuwsbrief elektronische media, nr 24,

23 december 1995, p.4.
70. Camp, J.C, van, 650 Hating Services Dropped Me Because of

One Reference to Huck Finn, cyber-rights mailing list, 31 mei
1996. . : ' . ; ;

: , : | l , , •

71. Jole, F. van, Rechtbank VS verbiedt censuur pp Internet, op. cit.
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Internet heeft van alle media die een persoon

de gelegenheid geven om in één keer Vele

anderen te bereiken, de laagste drempel.

CDA niet alleen in strijd met de grondwet, maar ook
overbodig te bevinden.72

Zolang het toepassen van zelf-regulering op Internet
functioneert, is overheidsregulering, waardoor de vrij-
heid van meningsuiting wordt beknot, overbodig.

Openbaarheid van bestuur

Wat betreft regulering is de vrijheid van meningsui-
ting op Internet dus gebaat bij een terughoudende
overheid. Niettemin kan een actieve rol van de over-
heid op Internet de vrijheid van meningsuiting op een
bepaalde manier toch tengóéde komen, namelijk door
het aanbieden van overheidsinformatie op Internet en
in Digitale Steden. De
Wet Openbaarheid van
Bestuur (WOB; in de
VS de Freedom of In-
formation Act) ver-
plicht de overheid om
op een groot aantal be-
leidsterreinen veel van
de beschikbare infor-
matie Openbaar te maken. Een groeiend aantal Overhe-
den en overheidsdiensten presenteert zich momenteel
reeds op Internet. Het interactieve karakter van het Net
is zeer geschikt voor een toepassing als deze, omdat
het de burger in staat stelt om die informatie te vinden
die op hem van toepassing is. Deze informatie zou dan
gratis beschikbaar moeten zijn voor Internet-gebrui-
kers.73 • • • • ' ' : . • • ' • . ' ;

: Y . . . . . ' . ; • • . • : : •

Zoals vrijheid van meningsuiting essentieel is om een
waardevolle publieke discussie te kunnen voeren, zo
is openbaarheid van bestuur dat evenzeer. Door infor-
matie via Internet aan té bieden kan de overheid stof
voor een dergelijke discussie leveren.

Opnieuw toegankelijkheid

Naast de politiek speelt ook de economie een rol in het
samenspel tussen vrijheid van meningsuiting en Inter-
net. Zoals we in hoofdstuk drie reeds opmerkten, is
enige kennis en financiële armslag noodzakelijk om

het Internet te kunhen betreden. Ook weten we uit
hoofdstuk twee dat de Internet-bevolking een relatief
eenzijdig samengestelde groep mensen is. Ondanks dit
alles heeft Internet van alle media die een enkele per-
soon de gelegenheid geven om in één keer vele ande-
ren te bereiken, de laagste drempel. Op Internet is zowel
het aantal aanbieders als het aantal vragers van infor-
matie ongekend groot. Personen en 'groepen die mo-
menteel geen voet tussen de deur van de traditionele
massamedia krijgen, kunnen hun verhaal uitdragen via
Internet.74 Praktisch iedereen die toegang tot Internet
heeft kan gebruik maken van E-Mail en kan deelne-
men aan discussies in nieuwsgroepen en mailing lists.
Het aanbieden van één óf meerdere eigen pagina's op
het WWW is niet voor iedereen weggelegd, maar ook

' : d a t wordt zowel
technisch als finan-
cieel steeds eenvou-
diger. Sommige per-
sonen die pagina's
op het WWW behe-
ren stellen een deel
van die ruimte gratis
beschikbaar, vooral

aan kinderen of aan non-profit organisaties^75

Of deze glasnost (de openheid van Internet) ook zal
leiden tot perestrojka (hervormingen) is een andere
vraag.75 Openheid is in ieder geval een voorwaarde voor
hervormingen, maar of het ook voldoende is voor één
democratische renaissance, zoals sommigen menen,
is een kwestie die buiten het bestek van dit artikel valt.77

De vrijheid om je mening te uiten impliceert geert
garantie dat die mening ook omgezet wordt in beleid.

Orde in de chaos ; :

Het Internet dreigt aan zijn eigen succes ten Onder te
gaan. Het bevat zoveel informatie dat het niet meer
mogelijk is de samenhang der dingen in het oog te
blijven houden. Of toch? Eenrecente ontwikkeling kan
wellicht enige orde in de chaos aanbrengen. Het is een
voorbeeld van een onderdeel van Internet zelf dat de
vrijheid van meningsuiting ten goede kan komen.

72. Vergelijk De Sola Pool, op. c/f., p.64.
73. Meeraandachtvoorburgersopdigitalesnelweg,op.c/f.,p.14enKohnstarnm:'Relevanteoverheidsinformatiegratisoplnternet',in:Emnef;

Nieuwsbrief elektronische media, nr6,23 maart 1996, p.2.
74. McChesney, op. c//., p.113.
75. Gratis ruimte op het Web, in: Emnet; Nieuwsbrief elektronische media, nr 24,23 december 1995, p.3.
76. Sussman, op. c/f., p.13. : :

77. Keane, J., The Media and Democracy, z.p.: Polity Press, 1991, pp.160-161.

1996/4 de Vrijbrief 21



De nieuwe Internet-dienst die hier bedoeld wordt, komt
neer op een elektronische knipselkrant. Het bedrijf
Central Station is opgericht door elf samenwerkende
Belgische dagbladuitgevers.78 Een abonnement op deze
dienst geeft recht op een dagelijkse selectie uit de
pers van die dag in de vorm van
artikelen uit 36 Nederlands- en
Franstalige bladen79 die elke
morgen per E-Mail aan de abon-
nee wordt toegezonden. Van
tevoren heeft de abonnee op
kunnen geven uit welke publi-
caties hij welke soort artikelen
(op basis van trefwoorden zoals „Europese Unie") wil
ontvangen. De kosten van deze service -370 gulden
per drie maanden en 20 cent per geleverd artikel- zijn
echter momenteel zodanig dat dit alleen nog interes-
santis voor professionele gebruikers, Het bedrijf is van
plan om binnenkort ook artikelen uit Nederlandse
bladen en uit de Financial Times te gaan leveren. De
artikelen zijn vrij van advertenties.

Hoewel de kosten van deze dienst te hoog zullen zijn
voor een groot publiek wijst dit voorbeeld ons op een
meer fundamentele mogelijkheid. Middels gratis ver-
krijgbare computer-programma's, zogenaamde intel-
ligent agents, is het namelijk mogelijk om informatie
op een redelijk efficiënte manier te selecteren. Zodoen-
de kan men voor zichzelf een krant-op-maat samen-
stellen, een Daily Me.m Het valt te verwachten dat door
de stormachtige ontwikkeling van Internet er steeds
meer toepassingen zullen verschijnen die tot doel
hebben enige selectie en structuur aan te brengen. Voor
het schetsen van de context en de grotere lijnen van de
gebeurtenissen in de wereld echter bestaat nog geen
programmatuur. Daarvoor blijft de geïnteresseerde
burger vooralsnog aangewezen op de analyses in de
kwaliteitskranten, al dan niet vialnternet gepubliceerd.

De ongrijpbaarheid van Internet

Evenals bij het voorgaande thema gaat het hier om
gebeurtenissen op Internet zelf die gunstig kunnen zijn
voor de vrijheid van meningsuiting. De technische

78. Elburg, A. van, Potentiële goudmijn Central Station mikt voor-
zichtig op 200 abonnees, in: Emnet; Nieuwsbrief elektronische
media, nr 9,4 mei 1996, pp.1 en 13-15.

79. Oorschot, H. van, Doorbraak elektronische informatie-distributie
komt uit België; Uitgevers samen sterker via Central Station, in:
Emnet; Nieuwsbrief elektronische media, nr 7,6 april 1996, p. 1.

80. Verwey, P., Elektronische kranten in opmars, in: Emnet; Nieuws-
brief elektronische media, nr 13,1 juli 1995, p.8.

De technische infrastructuur van

Internet maakt de informatie

erop praktisch ongrijpbaar.

structuur van Internet, gekenmerkt als deze wordt door
anarchie en decentralisatie (zie hoofdstuk twee), maakt
het namelijk vrijwel onhaalbaar om de enorme, per-
manent veranderende informatiestroom te reguleren,
behalve dan door de toegang tot Internet volledig af te

sluiten. Zelfs wanneer een be-
langrijke afdeling van Internet
geblokkeerd zou worden, vindt
de informatie via allerlei
omwegen alsnog haar doel.
Was het ten tijde van de Greet
Hofmans-affaire binnen het
Nederlandse koninklijk huis

nog een optie voor de regering om de verschijning in
Nederland van buitenlandse bladen die van deze affaire
gewag maakten, te verbieden, in deze tijd van het
internationalelnternet is dergelijke informatie nietmeer
buiten, de deur te houden.81

Niet alleen de technische infrastructuur van Internet is
praktisch ongrijpbaar, ook de informatie die over het
Netsuist is vluchtig. Informatie kan zich op hetzelfde
momentop meerdere plaatsen tegelijkbevinden, door-
dat meerdere gebruikers gelijktijdig de informatie aan
hetbewerkenzijn^Bovendienverwisseltde informa-
tie door liet interactieve karakter er van voortdurend
van gedaante zodra iemand de informatie raadpleegt.
Het doorlopen van een interactief document impliceert
permanente verandering van dat document, zodat elke
gebruiker een unieke, geïndividualiseerde informatie-
bron creëert.

Regulering van meningsuiting is goed mogelijk wan-
neer er, „controleposten" zijn, bottlenecks, zoals de
drukpers. In het tijdperk van Internet zijn dergelijke
knelpunten waar inspectie kan plaatsvinden afwezig,
hetgeen de vrijheid van meningsuiting kan bevor-
deren.83

Hoofdstuk 5, Samen-
vatting en Conclusies
Convergentie van media

De in de inleiding opgeworpen probleemstelling werd
ingegeven door de opkomst van het Internet, een nieuw
medium dat opgebouwd is uit verschillende, deels

81. Katsh, op, c/t, p. 1713.
82. ldem,pp.1694-1695.
83. ldem,p.1705.
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traditionele, communicatiemiddelen. Juist het feit dat
op Internet sprake is van een convergentie van media
maakt de kwestie van vrijheid van meningsuiting op
hetNet een complexe. De geschiedenis leert dat nieuwe
middelen van communicatie en de cultuur die daaraan
verbonden is vaak verkeerd begrepen worden en ten
onrechte geconfronteerd worden met regulering die
afgestemd is op traditionele media. Teneindehetèegnp
van wat Internet en de Internet-cultuur is te vergroten,
is zowel uitgebreid stil gestaan bij de centrale ken-
merken van Internet (in hoofdstuk twee) als bij ver-
schillende belangrijke factoren die momenteel de
vrijheid van meningsuiting op Internet bedreigen
dan wel beschermen of vergroten (hoofdstuk drie
en vier).

Zoals uit de thema's die in de twee laatstgenoemde
hoofdstukken behandeld zijn, is gebleken, komen de
kansen en bedreigingen voor Internet uit drie richting
gen. Wat betreft de activiteiten op Internet zelf is de
vrijheid van meningsuiting er op den duur Waarschijn^
lijk het meeste bij gebaat als deze processen ongestoord
hun gang kunnen gaan. Na verloop van tijd zullen zich
vanzelf mechanismen ontwikkelen (die trend is reeds
in gang gezet) die zorgen voor meer overzichtelijkheid
en betrouwbaarheid van de informatie op Internet

Ten tweede heeft Internet ook een belangrijke econo-
mische kant. De drempel om toegang te verkrijgen tot
Internet, die toch al relatief laag is, kan verder naar
beneden gebracht worden door in openbare gebouwen
zoals buurthuizen en bibliotheken Internet-computers
te plaatsen. De belangrijkste rol voor de overheid om
de vrijheid van meningsuiting te beschermen is in dit
kader echter om er zorg voor te dragen dat de monor
polisten van wie het netwerk aangesloten is op Internet
(het telefoonnet en in de toekomst eventueel het kabel-
net) én de service providers zich blijven gedragen als
common carriers. Als deze actoren zich gaan bemoeien
met de boodschap, komt de vrijheid van meningsui-
ting in gevaar.

In de derde plaats bedreigt de huidige opstelling van
overheden over de hele wereld de vrijheid van menings-
uiting op Internet. Alleen door slechts de individuele
gebruiker aansprakelijk te stellen voor diens gedrag op
Internet, door het coderen van communicatie toe te staan
en door ruimte te geven aan zelf-regulering staat de
overheid op Internet voldoende vrijheid van menings-
uiting toe. Het opstellen van vaag geformuleerde wet-
geving, zoals de CDA, beperktde vrijheid van menings-
uiting op een onaanvaardbare wijze. Daarnaast kan de
overheid de openbaarheid van bestuur'vergroten door

via Internet informatie te publiceren.

Hybride

In het laatste woord van de vorige zin ligt de sleutel tot
een beter begrip van de vrijheid van meningsuiting op
Internet. Het verkeer dat op Internet plaats vindt lijkt
het meest op elektronisch publiceren. Het centrale
kenmerk van de Internet-cultuur, de anarchie van het
Net, komt overeen met de manier waarop de pers ge-
vrijwaard is van autoritair ingrijpen. Zoals de duizen-
den en duizenden titels die de pers produceert commu-
niceren met miljoenen lezers, zo vindt op Internet een
vergelijkbare communicatie van velen naar velen
plaats. Het vonnis in de CDA-zaak stelde dan ook
terecht dat Internet minstens zoveel bescherming moet
genieten als de pers.

De hybride samenstelling van Internet rechtvaardigt een
systematiek die, door het gemengde karakter van Inter-
net in acht te nemen, de vrijheid van meningsuiting zo
goed mogelijk beschermt. De infrastructuur van Internet
moet daarom beschouwd worden als een common car-
rier, terwijl het verkeer dat zich over die infrastructuur
beweegt gelijkgesteld dient te worden met de pers.

Arie in 't Veld fWl
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TERRA

LIBERA

Libertarisch nieuws en informatie
Hué Jongen

LIBERTARISCHE WERELDCONVENTIE
1996 in CANADA 19-25 Augustus

Hetis nu kort dag als u nog mee wiltdoen! Aarzel echter
niet, het is tenslotte de meest belangrijke internationale
libertarische gebeurtenis van het jaar! Praktisch alles
is onder controle. Er zijn voldoende en heel interessante
sprekers, de accommodatie en de omgeving zijn uniek,
er zijn voldoende deelnemers uit zoveel verschillende
plaatsen van de wereld dat iedereen heel leuke (nieu-
we) contacten kan leggen, terwijl daardoor ook het
financiële budget wordt gehaald. In een volgende
TERRA LIBERA hoop ik u te kunnen bevestigen dat
alles nog beter was dan ik het nu verwacht.

WERELDCONVENTIE 1997 in ROME
(waarschijnlijk eerste week van oktober)

Het is thans wel definitief dat de conventie in Rome
komt. Een nieuwe groep enthousiaste organisatoren is
al hard aan het werk. Ze hebben interessante plannen
om er weer iets goeds van te maken. Een bezwaar yan
Rome is dat het daar nogal duur is. Maar de organisa-
toren zijn er in geslaagd om in het centrum een hotel te
vinden dat aan alle eisen voldoet tegen zeer geredu-
ceerde prijzen. (Er .wordt gefluisterd dat dat geregeld
kon worden door „relaties" van de organisatoren!) Over
het Thema wordt ook al uitgebreid gediscussieerd.
Gedachten gaan in de richting van: „HetLibertarisme,

DE Filosofie voor de 21-ste Eeuw". Een nieuw idee is
ook dat men een oproep wil doen om sprekers de kans
te geven om zich aan te melden. Uw voorstellen en
ideeën kunnen nog invloed hebben! De organisatoren
stellen er prijs op. Wij houden u op de hoogte.

RADIO INTERVIEW

Uw verslaggever is in de rubriek VRAGEN STAAT
VRIJ van Theo Richel op Omroep Zeeland te gast
geweest- Na een (heel) korte uitleg wat het Libertaris-
me is en wil, konden de luisteraars vragen stellen.
Bijzonder prettig was, dat de eerste de beste mevrouw
al direct zei: „Die mijnheer heeft gelijk." Ze vond dat
er geen vrijheid was, en als voorbeeld vertelde ze dat
ze haar naam niet mocht veranderen in die van haar
moeder zonder eerst 500 gulden te betalen. En, zelf in
de „Bijstand" zittende, had ze die niet, dus. Een aantal
vragen lag in de bekende categorie: „En wat doe je dan
met..." (de zwakken, het onderwijs, enzovoort). De
meeste yan deze onderwerpen lenen er zich slecht voor
om in een paar minuten beantwoord te worden.
Bovendien overtuigen dergelijke antwoorden iemand
slechts zelden, want velen van u zullen ook de ervaring
hebben dat, als je je onderwerp hebt uitgelegd, men
dan weer met iets anders komt. Daarom heb ik deze
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punten maar zoveel mogelijk naar het beginprincipe
teruggebracht en gevraagd of ze het eens waren met de
stelling dat ieder mens recht heeft op zijn eigen leven.
Dat werkte redelijk goed. Gespreksleider Theo Richel
was zo vriendelijk meteen echte „aangever" te komen:
„Denkt u nu echt dat Belasting Diefstal is?" Net als
waarschijnlijk de meeste libertariërs genoot ik er van
om daarop te mogen antwoorden! Moeilijker is het om
een goed antwoord te geven aan personen die zeggen
dat ze het wel met je eens zijn, maar dat het toch niet
verwezenlijkt kan worden. Je wordt dan in de catego-
rie van zwevende idealisten gestopt. Ik zou het op prijs
stellen daarover suggesties te ontvangen. Het was een
leuke happening en hét woord „Libertarisme" is weer
door een (groot?) aantal mensen gehoord.

MENSENRECHTEN i - : . , 4 . -

Regelmatig zie of hoor je in de media (en ook in de
VRIJBRIEF), dat iemand het heeft over „mensenrech-
ten" of zich daar op beroept. Het is hier niet de plaats
om daar een uitgebreide verhandeling over te geven.
Alleen is het misschien nuttig om er nog eens voor te
waarschuwen dat dit begrip heel vaak gebruikt wordt
om „onrecht" goed te praten. Bijvoorbeeld het hele
verhaal van de „Universele Rechten van de Mens". Ik
denk dat dit wel het meest onrechtvaardige stuk is dat
ik ooit gelezen heb. Het staat vol van allerlei dingen
waar iemand zogenaamd „recht" op heeft, en die hij/
zij dan moet krijgen door een ander te dwingen om ze
te leveren. En daarmee worden dan de rechten van die
ander aangetast of als niet bestaand verklaard. Het is
overigens wel een knap stukje brainwashing, want er
zijn talloze mensen die het voor zoete koek slikken.

Recent werd er in Nederland in de Tweede Kamer een
wet aangenomen die „recht" gaf op „minder werk". Ik
dacht eerst dat het een mop was, edoch die mensen
bleken serieus daarmee bezig te zijn.

HILLSDALE COLLEGE

Dit onafhankelijke universitaire instituut werd 150 jaar
geleden gevestigd in Hillsdale. Het is steeds afkerig
gebleven van overheidssteun en kon daardoor vrij stel-
ling nemen tegen elke politieke druk. Sinds 1972 kent
het een periodiek dat ook naar buiten wordt verspreid.
Het heet „DVIPRIMUS", hetgeen betekent: „in de eer-
ste plaats", en de subtitel zegt: „Omdat ideeën conse-
quenties hebben". Imprimus heeft nu meer dan 650.000
abonnees. Het wordt gratis toegezonden. U kunt het
aanvragen bij onderstaand adres. Daar kunt u ook meer
gegevens vragen over de seminars, opleidingen en

voorwaarden, boeken en tapes en nog meer activitei-
ten.

Adres: HILLSDALE COLLEGE, Hillsdale,
Michigan 49242, U.S.A.

LDJERTARISCHE RESULTATEN

Zoals reeds eerder opgemerkt, moeten we de resulta-
ten van het Libertarisme niet (alleen) afmeten aan de
aantallen leden e.d. die er zichtbaar zijn. Veel belang-
rijker is wat er in de maatschappij gebeurt. Daar zien
we dan toch wereldwijd dat er allerlei ideeën van het
libertarisme steeds meer op de voorgrond komen en
bespreekbaar worden. Al is er ook een heel aantal
negatieve ontwikkelingen. Deze positieve ontwikke-
ling zal dan wel niet alleen aan ons liggen. Maar als
libertariërs die ideeën niet steeds maar weer naar voren
gebracht hadden, waar komen ze dan vandaan? Op de
dag dat deze paragraaf geschreven wordt, staat er in
een artikel in de krant dat het kabinet in Nederland de
marktwerking meer ruimte wil geven: „Tandartsen en
fysiotherapeuten moeten (mogen?) meer marktgericht
gaan werken. De huidige erkenningsregels, opleidings-
en vestigingseisen leiden tot ondoelmatig handelen en
hogere tarieven. De tarieven moeten meer vrijgelaten
worden. Het verbod in sommige CAO's om bij een
concurrent te gaan werken, zal ook worden onderzocht.
(LIBERTARISCH: Dit moet ook uit de CAO, maar
werkgever en werknemer moeten natuurlijkin een vrije
maatschappij dit zélf onderling kunnen regelen.) Wet-
telijk alleenrecht voor accountants wordt bekeken. Het
verkrijgen van bouwvergunningen moet worden
vereenvoudigd. Startende ondernemers moeten een-
voudiger een BV kunnen oprichten." Waar komt dat
allemaal toch vandaan?

Dr. STEFAN BLANKERTZ

Stefan Blankertz heeft op een aantal libertarische
bijeenkomsten en conventies, ook in Nederland en
België, gesproken. Degenen die hem gehoord hebben,
weten dat deze lezingen steeds van een hoog gehalte
waren. Hij heeft een achttal daarvan gebundeld en
beschikbaar gemaakt. Dit onder de titel van één van
zijn lezingen: „Why you can't find freedom in an un-
free world", met een introductie: „In Search of a Liber-
tarian Sociology". Zowel voor degenen die ze gehoord
hebben, als voor degenen die ze niet gehoord hebben,
beslist een aanrader. U kunt een kopie bestellen door
f 13,50 over te maken naar de rekening van LIFHAS (te
Schiedam), nr. 25.81.53.962 bij de bank Mees Pierson,
Postbus 370,3000 AJ Rotterdam. Met vermelding: .Le-
zingen Blankertz". (De prijs is inclusief verzendkosten.)
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„LIBERTARISCHE WERKKRING"

Het „CENTER FOR MARKET PROCESSES" heeft
weer een lijst gepubliceerd van openstaande betrek-
kingen op het gebied van vrije markt-werkzaamheden.
Personen die op dit gebied een dagtaak zoeken, en
misschien naar Amerika willen emigreren; kunnendaar
misschien een mogelijkheid in vinden:

Center for Market Processes,
op Internet: cmp@gmu.edu

COSTA RICA

De vertegenwoordiger van ISIL in Costa Rica, Rigo-
berto Stewart, rapporteert dat het met de libertarische
beweging in zijn land goed gaat. Zij hebben thans een
wekelijks TV-programma dat heet: „La Hora de la
Libertad". Wanneer zouden we hier zover komen dat
we een wekelijkse uitzending: „Het Uur van de Vrij-
heid" voor elkaar krijgen? ' • '! •

DOOD DOOR OVERHEID (Death by Govern-
ment)

Professor Rudolph J. Rummel is geno-
mineerd voor de Nobelprijs voor de
Vrede. Hij heefteen boek geschreven met
de bovenstaande titel. In dat boek toont
hij aan dat gedurende de eerste 88 jaar
van de twintigste eeuw ongeveer 170 mil-
joen mensen gedood zijn door politieke
oorzaken. Dat is vier keer meer dan alle
personen gedood door oorlogen in dezelf-
de periode. Alleen al de gedachte is
afschuwelijk dat in deze eeuw politici om politieke of
ideologische redenen hét equivalent van de hele
bevolking van Rusland, of l .8 miljoen mensen per jaar,
hebben laten vermoorden. In zijn nominatie-brief zegt
de voormalige vice-premier van Zweden: „Hij heeft
ons de eerste begrijpelijke en wetenschappelijke be-
vestiging gegeven van het verband tussen democratie/
dictatuur aan de ene kant, oorlog en moordpartijen aan
de andere kant. Er bestaat geen these of kennis die
belangrijker is dan deconclusies die Professor Rummel
heeft onderbouwd".

We mo.eten gaan

betalen voor het

voorrecht om af-

getapt te worden.

krijgt. Regisseur en tevens hoofdrolspeler is Mei
Gibson. De film die gedeeltelijk op ware gebeurtenissen
is gebaseerd en speelt in het Schotland van de 13-de
eeuw, geeft een goed beeld van de gedragingen van
overheden. De minachting voor het gewone volk, dat
zij zien als werkpaard en voor hun eigen soldaten die
alleen maar voor hen moeten vechten, worden op
sublieme wijze getoond. Dat deze mensen ook rustig
gehouden moesten worden door (een beetje) brood en
spelen (plunderen van de overwonnenen), lijkt op de
subsidie^üitdelingen van nu. Tegenwoordig krijgen de
mensen geld yoor hun clubjes, hun instrumenten, glij-
banen in het zwembad voor hun kinderen, visvijvers
voor zichzelf en nog veel meer. Een lijst te lang om aan
te beginnen. De uitspraak van de held: „Life without
Freedom is no life.at all", blijf t nog lang na afloop in
je hoofd spelen. : • • . • . • • . .-v . ' : ; . . • . . , ; ' ; , ",'.••..':

JANBRUSSE

Onlangs overleed Jan Brusse, een bekende columnist
die de vrijheid zeer lief had. Hij schreef onder andere
een column in Elseviert Hij woonde in ZuidrFrankrijk

en genoot van het leven. Ik weet niet of
hij „Ho w I Found Freedom in an Unfree

1 World" heeft gelezen, maar hij was wel
in veel opzichten eenLibertariër. In 1985
schreef hij mij al een brief waarin hij zijn
levenswijze verklaarde: „.. «zoveel mo-
gelijk doen waar je zelf zin in hebt onder
voorwaarde dat anderen er geen last van
hebben."

BRAVEHEART

Er is al zo veel over deze film geschreven, dat ik niet
ga proberen er nog een recensie aan toe te voegen. Het
heeft een tijd geduurd voordat we kans kregen de film
te zien. En nu kan ik iedereen ;die hem nog niet gezien
heeft aanraden om het alsnog té doen als je de kans

GEHEIME CODES en de ZWAKKEN IN DE
MAATSCHAPPIJ

Ik heb al eerder vermeld dat overheden nietwilleri dat
u en ik met elkaar communiceren op een wijze die ze
niet kunnen controleren. Zij; zijn daarom op verschil-
lende plaatsen in de wereld aan het werk om het
communiceren in code aan banden te leggen, ook in
Nederland en België. Een oplossing die ze menen
gevonden te hebben, is dat als wij in code met elkaar
communiceren, dat we dan de sleutel van die code
moeten deponeren. Als we onze codesleutel dus depo-
neren, dan mag het. Ze kunnen dan immers zelf de
onderschepte communicaties lezen. Nu heeft de Ame-
rikaanse overheid ontdekt dat ze daarvoor geld kan/
moet vragen. Dit \vordtongetwijfeld door andere over-
heden overgenomen. Men praat over iets van $250 per
gedeponeerde sleutel. We moeten dus gaan betalen voor
het ;yoorrecht om afgetapt te worden!:

Nu komt het probleem vpor de armen. Die kunnen
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of die $250 niet betalen, of niet in code (privé) met
elkaar communiceren. Een tip: de overheid kan aan de
armen subsidie gaan verstrekken voor het deponeren
van een sleutel zodat ook zij van het voorrecht kunnen
genieten om afgetapt te worden.

NIEUWE ZWARTE MARKT: VOEDSEL

In Zweden zijn enkele weken geleden smokkelaars
betrapt. Het was één van de grootste smokkelaffaires
die er ooit plaats vonden. Zij smokkelden duizenden
kilo's... Chinese rijst de EU binnen. Daardoor verme-
den ze allerlei invoerrechten die de prijs meer dan
verdrievoudigen. Door die hoge invoerrechten op
voeding, is er een grote kans dat er in de EU een bloeien-
de zwarte markt voor voedsel zal ontstaan. (Net zoals
ook het drugsprobleem ontstaan is door overheidsmaat-
regelen.)

NIEUWJAARSBORREL

Het was leuk om in de Telegraaf te lezen over de
„Nieuwjaarsborrel op 4 juli" die door de heren Jeroen
Sparrow en Jan Roeland van het bureau Sparrow en
Roeland georganiseerd werd. Zij zijn op dat idee geko-
men via het Londense Adam Smith Institute, en via de
berekening dat in Nederland 50% van ons inkomen naar
de staat gaat. Dat betekent dat vanaf 4 juli de gemiddelde
Nederlander voor zichzelf begint te werken. En dat
mocht wel gevierd worden! Overigens zou het wel eens
kunnen zij n dat het deel van onze produktie dat naar de
overheid gaat, dichter bij de 75% ligt! Maar dat moe-
ten we nog maar eens goed narekenen. Wie is daar goed
in?

HARRY BROWNE

Harry Browne is nu de officiële Presidentskandidaat
van de LP in Amerika. Op de conventie van de LP in
Washington op 4 t/m 6 juli j.1. werd hij officieel be-
noemd. Hij kreeg bij de eerste stemming al de absolute
meerderheid. Overigens een beetje vreemd gevoel, dat
dit viaeen meerderheidsbesluit tot standmoestkomen.
Libertariërs vinden immers dat een meerderheid geen
minderheid mag overheersen. Maar er is in dit geval
nog geen alternatief gevonden.

Tot Vice Presidentskandidaat werd
benoemd JO JORGENSEN uit San Francisco.

Er was heel veel publiciteit voor de LP-conventie. Grote
delen ervan werden door TV-stations uitgezonden,
waaronder ook het bekende C-Span. Hierdoor kwamen

op de eerste dag van de conventie alleen al 8000 tele-
fonische verzoeken voor meer inlichtingen betreffende
het libertarisme binnen.

Het gaat nog steeds uitstekend met de campagne van
Browne. Door zijn vele radio-interviews moeten nu al
ongeveer 18 miljoen Amerikanen hemhebben gehoord.
Hij denkt dat het reëel zou kunnen zijn om bij de
verkiezingen in november wel 15 % van de stemmen te
halen. Als dat lukt, dan is de LP niet meer weg te den-
ken, en zou er bij de volgende verkiezingen in het jaar
2000 wel eens een echte kans komen op een libertari-
sche overwinning. En dat zou gevolgen hebben voor
de hele wereld. Ook voor België en Nederland. Heel
essentieel voor dit resultaat is dat het lukt om mee te
mogen doen in de „Presidentiële Debatten", debatten
op de grote TV-stations tussen de kandidaten: Clinton,
Dole, Perot?, en ... Browne. Maar nu is al te merken
dat de „gevestigde orde" van Democraten EN Repu-
blikeinen alles in het werk stelt om dat te verhinderen.
Heel spannend, en belangrijk.

EUROPEES LIBERTARISCH INTERNET-
CONTACT

Door Palje Steen Jensen is een Europees libertarisch
communicatiesysteem opgezet. Via een zogenaamde
„remailer" kunnen libertariërs berichten, artikelen,
nieuws, etcetera naar hem sturen, en die worden dan
automatisch doorgestuurd naar iedereen die op het
systeem aangesloten is, Dit wordt ongetwijfeld een
grote bijdrage aan beter contact tussen Europese per-
sonen die de vrijheid liefhebben. Aansluiten is gratis.
U kunt meedoen door naar line@mermaid.dk de
volgende tekst te e-mailen:

SUBSCRIBE LINE-LIST <uw e-mail-adres>

DAVID BROGER

De bekende Pullitzer Prijswinnaar DAVID BROGER
was aanwezig op de LP-conventie en schreef naar
aanleiding daarvan enkele opvallende zaken, waaron-
der: „Het zou interessant zijn als Browne tot de Presi-
dential Debates zou worden toegelaten. Dit zou het
politieke klimaat in Amerika voor altijd kunnen veran-
deren. Het zou waardevol zijn als 100 miljoen Amerika-
nen eens de vraag zouden beantwoorden die Browne
als het kernpunt van zijn campagne ziet: „Zou u bereid
zijn af te zien van uw favoriete overheidsprogramma
als u uw hele leven geen (loon- of) inkomstenbelasting
meer hoeft te betalen?" De 21-ste eeuw zou wel eens
belangrijk beïnvloed kunnen worden door de Liberta-
riërs." De column van Broger verschijnt in meer dan
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300 kranten over de hele wereld.

JONATHAN IN KWASILAND

Het boek van Ken Schoolland „The Adventures of
Jonathan Gullible" is in een (aangevulde) herdruk
verschenen. Daarnaast is het boek nu al in een tiental
talen vertaald en uitgegeven. In Joegoslaviëisde liber-
tarische groep thans ver gevorderd met het uitgeven

ervan in drie talen: Macedonisch, Kroatisch en Slq-
veens. Een Servische editie bestaat al langer. Het
Nederlandse boek is nog steeds verkrijgbaar; Het is nog
altijd een aanrader voor lezers van 8 tot 80 jaar. We
hoorden enthousiaste berichten van libertariërs die het
met hun kinderen bespraken. U kunt het voor 20 gul-
den (inclusief verzendkosten) bestellen bij de redactie.

Hub Jongen IWI

DE BLINDENBOOT
Heniy Sturman

Onlangs bezocht ik de tentoonstelling Dialoog in het
Donker", ook wel genoemd de blindenboot". Het is
namelijk een unieke tentoonstelling, op een boot, waar
je door blinden wordt rondgeleid en je de mogelijk-
heid krijgt om te ervaren hoe het is om zelf (tijdelijk)
blind te zij n. De tentoonstelling bestaat uit drie ruimtes
die pikkedonker zijn. Je wordt hier in circa 45 minuten
met een groepje van ongeveer 6 personen rondgeleid
door een blinde gids. De rollen zijn dus helemaal

' omgedraaid. Normaal hebben bliriden soms de hulp van
zienden nodig om hun weg te vinden, nu hebben de
zienden de hulp van blinden nodig.

Er zijn nogal wat mensen die weinig OOG hebben voor
de situatie van blinden. Deze mensen zouden baat
hebben bij een bezoek aan de blindenboot. Zo werd er
in Amsterdam onlangs een speciale lijn" uitgezet over
een route door de stad die blinden konden volgen met
hun stok. Een mooi initiatief. Maar vervolgens werden
er door bouwvakkers en andere mensen allerlei objecten
gezet op plekken waar die lijn liep.

Ik vond het bezoek aan deze tentoonstelling echt één
hele interessante ervaring en ik wil het hierbij aan
iedereen aanraden. De eerste ruimte is in'gerichtals park,
de tweede als stad en de derde is een bar. Ook aan
bijbehorende geluiden is gedacht, zoals vogels en ver-
keer. Je komt allerlei pbjecten en obstakels tegen,
waarvan je een heel andere indruk opdoet dan normaal.
Je voelt ze namelijk in plaats van er naar te kijken. En
een drankje drinken en afrekenen in het donker is ook
een hele aparte ervaring. Één ander deel van de ten-
toonstelling is wel verlicht en je kunt hier interessante
zaken leren over allerlei dingen waar blinden en slecht-
zienden mee te maken krijgen, zoals een brailletypma-
chine, een schaakspel voor blinden en een dobbelsteen
die het gegooide cijfer met geluiden kenbaar maakt.

Dit is eens heel wat anders dan een gewoon museum
of ander evenement. Het is leuk, je leert iets over de
belevingswereld van blinden, je staat er bij stil hoe

belangrijk het zicht
voor ons is in het da-
gelijks leven en je
krijgt een kans om de
wereld op een manier
te ervaren die je nog
nooit eerder hebt
meegemaakt.

In de blindenboot

zijn de rollen hele-

maal omgedraaid.

De blindenboot komt nog op de onderstaande plaatsen
in Nederland. Zet de datum voor de plaats bij u in de
buurtin uw agenda! De tentoonstelling is dagelijks van
10.00 tot 18.00 uur geopend, op zondag vari 11.00 tot
18.00 uur en is op maandag gesloten. De entree kost
ƒ10 vóór volwassenen en ƒ5 Voor kinderen tot 12 jaar.
U dient wel van te voren te reserveren via telefoon-
nummer 06-53369199.

Amsterdam 13/08/96 t/m 29/09/96
Alkmaar 1/10/96 t/m 13/10/96
Lelystad 15/10/96 t/m 25/10/96
Groningen 29/10/96 t/m 15/11/96
Leeuwarden 19/11/96 t/m 29/11/96
Deventer 3/12/96 t/m 14/12/96
Hengelo 17/12/96 t/m 29/12/96
Arnhem 2/01/97 t/m 19/01/97
Nijmegen 21/01/97 t/m 9/02/97
Grave 11/02/97 t/m 20/02/97
Maastricht 25/02/97 t/m 13/03/97
Den Bosch' 18/03/97 t/m 6/04/97
Breda ' 8/04/97 t/m 25/04/97
Middelburg 29/04/97 t/m 8/05/97
Utrecht 13/05/97 t/m 14/06/97
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Vrij en in de Markt
Louk Jongen

Mijn vorig artikel ging o.a. over de hype tech gekte.
Tevens was' die gekte een sein voor de top van de markt'

Welnu, de hypjes gingen in 10 dagen zo'n 20-30 %
omlaag en voor de beurs werden we ook op onze wen-
ken bediend: heel veel neergang en ook weer opgang,
soms zelfs op dezelfde dag. Kortom: wegwezen uit de
normale aandelen en Hi Tech.

Zou het deze keer anders zijn? Dat is een van de
gevaarlijkste gezegdes in beurs- en andere kringen.
Daarom even een literair uitstapje naar Oscar Wilde:
Ach, zeg toch niet datje 't met me eens bent. Wanneer
men het met mij eens is, krijg ik altijd het gevoel dat
ik het fout zie.

Maar als je dan al die lemmingen achter elkaar van de
klif ziet springen ( nu weet u ook waarom grafieken
van koersen worden gemaakt: dan zie je waar het f out
ging en waar ze sprongen) begin je zo waar eens te
bekijken of er niet eens wat leuks te kopen is.

Vooral als je dan de flinterdunne verklaringen hoort en
ziet, die blijkbaar de plaats van komkommers moeten
innemen. Wat te denken van het volgende: omdat de
economische cijfers zoals werkloosheid cijfers mee-
vielen, ging men er van uit dat dan ook de rente wel
omhoog zou gaan. Prompt doken de Wall Street koer-
sen omlaag. Nu weet u net als ik dat het meestal best
wel goed voor bedrijven is, als het goed gaat met de
economie; dus dat is het eerste foutje. Dan nog iets: de
rente kosten voor een gemiddeld bedrijf zijn de laatste
jaren flink omlaag gegaan, niet omdat de rente omlaag
ging, maar omdat de meeste bedrijven hun balans en
schulden gekort hebben, dus hogere rente deert hun
helemaal niet zo erg.

Het wordt helemaal lemming achtig als we ons reali-
seren dat de werkloosheid- en inflatie cijfers, die nu zo
modieus gevolgd worden, vaak in de daarop volgende
maand gecorrigeerd worden (bijnaaltijdde andere kant
op die ze eerst aangaven).

Kortom, u moet al weer uw eigen koers volgen. Mis-
schien kan ik daar hier weer wat aan bijdragen.
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Mijn eerdere bijdragen hielden in om eens naar onroe-
rend goed en edele metalen te kijken. Onroerend goed
hield zich goed, bijvoorbeeld Capa City dat zelfs tegen
de beurs trend in een paar procent omhoog ging. Hier
gaikernogevenwatdieperopin: inhun half jaar bericht
gaven zij aan dat zij binnenkort een overname van 50
miljoen denken te gaan doen. Nu weten we uit het
verleden dat zij minimaal 35% van de overnameprijs
in Capa City aandelen betalen. We weten ook dat dat
tegen de intrinsieke waarde (volgens de laatste offi-
ciële gegevens is dat 1,35 per aandeel) gaat. Als we
dan ook nog weten dat er door Capa City regelmatig
eigen aandelen worden ingekocht op de beurs, dan kunt
u zelf wel de conclusie trekken wanneer u weet dat de
koers nu 1,20 is.

Een ander aardigheidje is denk ik nu Ahold. Omdat zij
een grote overname in de VS deden, gevolgd door wat
kleiner spul elders: het wordt echt een wereld aandeel,
met zwaartepunt in Nederland en VS, dus leuk als u
een hogere dollar verwacht, plaatsten zij een grote
hoeveelheid aandelen op fl 85,- Zij verkochten dus
extra stukjes (aandelen) van zichzelf. De halve wereld
wilde graag die aandelen op die prijs kopen. Voeg
daarbij dat de banken die die aandelen verkoop bege-
leidden er meestal voor trachten te zorgen dat dé koers
daarnanietteveel omlaag gaat, dan kuntu nu het volgen-
de optie spel overwegen, of net zoals ik inderdaad doen.

Stel eerst vast hoeveel geld u aan Ahold zou willen
besteden. Stel dat is 8500,- of een meervoud daarvan.
Dan kunt u de put optie Ahold oktober 85 schrijven op
ca 3.50 tot 4,~

Wat betekent dat nu weer? U verkoopt een put optie,
voor 4,- dus u krijgt nu 4,- (dat u die optie nog hele-
maal niet had, hoeft u in deze optie wereld niet te be-
letten om alvast te verkopen). Daar zit natuurlijk wel
een verplichting aan de koper van die optie aan vast:
als Ahold tussen nu en de derde vrijdag van oktober
onder de 85,- staat, mag hij u het aandeel Voor 85,-
verkopen. U had al 4,- ontvangen, dus u koopt in feite
voor 81,- plus de bankkosten. Zou Ahold tegen die tijd
echterhoger dan 85,-staan, dan zou dieput-optiekoper
welgekzijnomhetaahuvoor85,-te verkopen. Oftewel



er gebeurt dan niets, behalvedatude4,-mag behouden.

Nogmaals, doe dat alleen met het aantal opties (van
100 aandelen en dus 350,- tot 400,- per optie) dat u
maal 8500,- kunt/wilt hebben.

De edele metalen hadden wel eerst nog even te lijden
van wat koper gekte. Inmiddels zijn de koperprijzen
weer aan het stijgen, al was het maar dat het Japanse
nieuwtje er van af is en dat de wereld voorraden aan het
afnemen zijn. Voeg daarbij de beursonzekerheid waar-
door de safe haven van goud weer modieus begint te
worden, dan ziet u dat er voor ons weer interessante
mogelijkheden in het verschiet liggen.

Diezelfde Oscar Wilde, schijnt gezegd te hebben:
Democratie betekent eenvoudig het afslachten van het
volk, door het volk, voor het volk.

Doe er uw voordeel mee. IVbl

AGENDA
vr. 16 augustus Kring Utrecht

19-24 augustus ISIL world Conference
Taming O-of-C Govemments

di. 20 augustus Kring Roosendaal

vr. 6 september Kring Zuid-Holland;
onderwerp: het milieu

di. 17 september Kring Roosendaal

vr. 20 september Kring Utrecht; Leidt de privatise-
ring van wegennet tot kartels?

vr. 4 oktober Kring Zuid-Holland;
onderwerp: abortus

di. 15 oktober Kring Roosendaal

vr. 18 oktober Kring Utrecht; Waarop is het
grondeigendomsrecht gebaseerd?

vr. l november

vr. 15 november

di. 19 november

Kring Zuid-Holland;

Kring Utrecht

Kring Roosendaal

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. Hetindividuheefthet 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
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
LDFHAS (Libertarian Institute For Human Assistan-
ce). Ditis aftrekbaar van 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:
Brugmannlaan617,B-l 180 Brussel, tel.02-344.47.21
• Kring Libertarisch Centrum België l meer informatie hier-
• Libertarisch Studiecentrum J over bij secretariaat
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