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Van de redactie.
Zoals u reeds aan het colofon van de vorige Vrij-
brief en ook aan de inhoud ervan heeft kunnen zien,
heeft onze lay out-redacteur Jaap van der Starre de
redactie verlaten. Zijn plaats is inmiddels ingeno-
men door Peter Croughs. Bij deze wil de redactie
de gelegenheid nemen om de grote verdiensten van
Jaap van der Starre voor de Vrijbrief te benadruk-
ken en om hem namens alle lezers bijzonder harte-
lijk te bedanken voor alle inspanningen die hij voor
dit blad heeft geleverd.

Jaap heeft een essentiële rol gespeeld door het ui-
terlijk van de Vrijbrief een "face-lift" te geven die
de uitstraling en kwaliteit van het tijdschrift sterk
heeft verbeterd. Maar dat niet alleen. Hij was ook
één van de libertarische pioniers op Internet. Reeds
lang voordat de massa zich op het Net begaf, wist
hij hoe dit nieuwe fenomeen zo goed mogelijk ge-
bruikt kon worden om de communicatie over het
libertarisme te bevorderen. Ook kent u de inbreng
van Jaap ongetwijfeld via de artikelen die hij ge-
schreven heeft en zijn kundige vertalingen van
boeiende Engelstalige artikelen, niet zelden door
hem op Internet gevonden. Tot aan het zorgdragen
voor het op tijd laten drukken en verzenden van de
Vrijbrief toe: op vele fronten was hij binnen de re-
dactie actief.

Wij hopen dat deze korte weergave van de werk-
zaamheden die Jaap van der Starre voor de Vrij-
brief heeft verricht duidelijk maakt hoe belangrijk
het was dat hij deel uitmaakte van de redactie. Na-
mens alle lezers en de uitgever bedankt de redactie,
in haar gewijzigde samenstelling, Jaap van harte.

Met enige trots kunnen we u meedelen dat de Vrij-
brief nu ook op internet te bewonderen is. Adres:
http://www.pi.net/~freedom.

In deze en volgende Vrijbrieven treft u een mid-
denkatern aan, dat uitde Vrijbrief gehaald kan
worden als een apart boekje. Hierin wordt de wer-
king van de vrije markt uitlegd.
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Van de redactie H

HenrySturman

Op zondag 23 maart j.L vond er een gevecht plaats
tussen supporters van Peyenoord en Ajax op een
weiland nabij Beverwijk. De vechtlustigen gingen
elkaar met stokken, honkbalknuppels, houten palen met
punten, ploertendoders, messen, betonijzers, hamers,
ijzeren staven, en paraplu's met geslepen punten te lijf.
De vechtpartij was van te voren telefonisch afgesproken
door leiders van beide groepen. Vele deelnemers
raakten gewond, één raakte zwaar gewond en er viel
een dode te betreuren, de 33-jarige Ajax-aanhanger
Carlo Picomie, getrouwd en vader van twee kinderen,
en bovendien aanvoerder van de Amsterdamse P-side-i
relschoppers. i

Volgens de schreeuwende kop van &? TŴ gnsK̂  betrof
het hier de eerste Nederlandse "voetbalmoord".
Commentatoren in de media en poliüci struikelden
vervolgens over elkaar heen met reacties dat er yeet
harder moet worden opgetreden tegen dit soort "zware
criminelen" en dat de politie er meer aan mpet doen pm
dit soort evenementen te voorkomen. ; ,

Met een cynische afschuw werd erbij verteld dat men
nota bene van te voren had afgesproken om deze
vechtpartij te houden. Om minister van justitie
Sorgdrager uit de MRC te citeren: "We hebben in
Nederland nog nooit meegemaakt dat mensen met
elkaar afspreken om oorlog te voeren en elkaar af te
maken." Alsof het van te voren afspreken de ernst van
de daden erger maakt. Dit idee heeft te maken met het
heersende principe van de huidige rechtspraak dat een
criminele dader zwaarder gestraft moet worden indien
hij de daad beging met voorbedachten rade. Blijkbaar
identificeren veel mensen zich beter met mensen die in
een opwelling iets ergs doen waar ze later zogenaamd
spijt van hebben dan met mensen die de daad
weloverwogen begaan. Ik ben het er niet mee eens dat
dat uitmaakt, want je moet mensen beoordelen op hun
daden en niet op hun gedachten (met uitzondering van
het feit dat het wel uitmaakt of iemand bijvoorbeeld per
ongeluk een ander doodrijdt of dat hij het ;expres doet).
Veel belangrijker dan de vraag of er sprake was van
voorbedachte rade vind ik het feit dat de slachtoffers
zelf vrijwillig meededen aan het gevecht. Indien het
dodelijke slachtoffer niet vrijwillig aan het gevecht zou
hebben meegedaan kan ik het er inderdaad mee eens
zijn dat de dader een zware crimineel is en wat mij

betreR de doodstraf verdient. Maar, omdat het bekend is
dat het slachtoffer .vrijwillig meedeed, verdient de dader
zeker met de dopdsnrafen̂ k geen zware straf eti ook
geen lichte straf en eigenlijk zelfs helemaal geen straf.
Als je namelijk vrijwillig aan een geyecht meedoet
waarbij je weet dat men met honkbalknuppels gaat
slaan dan kun je redelijkerwijze aannemen dat je
daarbij zwaar gewond kunt raken en zelfs kunt komen
te overlijden. Het is duidelijk voor een redelijk persoon
dat dit een risico van het spel is. Zo iemand vindt doen.
blijkbaar dat het voordeel van het spel opweegt tegen
het nadeel van het risico. Het is arrogant en
bevoogdend om te zeggen dat iemand^ dat niet moet
Daarom kan de dader niet aansprakelijk worden
gesteld voor de geleden schade, tenzij er afspraken
werden gemaakt om de hardheid van het gevecht te b&-
perken of indien er omstandigheden waren die sugge-
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reerden dat er niet daadwerkelijk gemept zou gaan
worden met de honkbalknuppels, maar dat lijkt me niet
waarschijnlijk.

In zekere zin is het heel netjes wat de relschoppers
gedaan hebben. Ze hadden zin om te vechten en in
plaats van willekeurige voorbijgangers in elkaar te
slaan spraken ze af elkaar te grazen te nemen. Uit de
bovengenoemde uitspraak van mevrouw Sorgdrager
zou je kunnen afleiden dat zij wellicht meer geschokt is
door het feit dat mensen vrijwillig afspreken elkaar af te
maken dan wanneer criminelen onschuldige derden
afmaken, wat ook regelmatig voorkomt. Dit is een
Brave New World-visie, gebaseerd op het idee dat alle
mensen gelukkig en vreedzaam en rustig moeten zijn
en alleen ongevaarlijke pleziertjes mogen beleven die
door de goed regerende elite worden goedgekeurd. De
ironie van de zaak is dat een officieel door de overheid
goedgekeurde bokswedstrijd wel o.k. is (en de dader
wordt niet gestraft als zijn opponent gewond raakt),
maar een verboden vechtwedstrijd op eigen initiatief is
de ergste zonde.

Rond het tijdstip van de bijeenkomst werden ook auto's
van buitenstaanders vernield en in brand gestoken. Het

spreekt vanzelf dat de daders, als ze aangewezen
kunnen worden, hier wel een flinke schadevergoeding
plus boete voor zouden moeten betalen. Hetzelfde geldt
voor de rommel die men achterliet op het weiland en de
verkeersopstopping die men veroorzaakte door de
snelweg over te steken. Maar het is onterecht dat na de
vechtpartij tientallen mensen werden opgepakt alleen
op basis van het feit dat ze vrijwillig met elkaar
"openbare geweldpleging" deden. Er werden zelfs
tientallen mensen gearresteerd op basis van het feit dat
ze steek- of snijwonden hadden of met bloed waren
besmet.

Dit alles doet geen afbreuk aan het feit dat het heel
triest is voor de betrokkene dat hij is gedood en ook
heel verdrietig voor zijn familie en vrienden. Ik las een
ingezonden brief waarin iemand beweerde dat hij het
absoluut niet zielig vond voor het dodelijke slachtoffer,
want hij had het zelf uitgelokt, en tegelijkertijd vond
dat de daders zwaar gestraft moesten worden. Het komt
mij voor dat de conclusie precies andersom moet zijn:
de daders dienen niet gestraft te worden en het is wel
zielig voor het slachtoffer, want een slachtoffer van een
dodelijk auto-ongeluk is ook zielig, ook al nam hij
vrijwillig het risico om in een auto té gaan rijden.

De Legende van Ruritanië.
Anton Peetere

Er was eens een land ver hiervandaan dat Ruritanië
heette, en in Ruritanië groeiden hele vreemde bomen.
Alle bomen in Ruritanië waren van glas. Toen de men-
sen van Ruritanië nog in hutten van klei leefden was dat
verder'geen probleem, maar er ontwikkelde zich in de
loop van de tijd een hoogwaardige hout-technologie en
in dit houten tijdperk werden de huizen van hout ge-
maakt. Iedereen woonde in huizen die volledig door-
zichtig waren. Tot; nu toe had niemand er aan gedacht
de politie toe te staan om in: de huizen te kijken; maar
de nieuwe technologie maakte dit erg; verleidelijk. Ru-
ritanië was echter een beschaafd land en de politie had
een gerechtelijk bevel nodig om in iemands, huis te kij-
ken. De politie maakte hier graag gebruik van en vroeg
herhaaldelijk om een bevel om mensen in hun huis te

begluren. Soms keken ze ook zonder een bevel, maar
iedereen deed alsof dit niet gebeurde.

Op een goede dag vond een slimme jongen verf uit en
als je je huis verfde dan kon de politie ineens niet m
naar binnen kijken. Net zoals vroeger, in het kleien tij -
perk, kon niemand meer zien wat je in je eigen huis u
voerde. Iedereen had zijn privacy terug.

Verontwaardigd stelden de politici voor om m w er
huis, in elke hoek, een camera te plaatsen. "Dfe "iden
we ontwikkeling speelt de misdaad in de kaart, ze ^
ze. "Het plaatsen van camera's betekent'zeker me
uitbreiding van de bevoegdheden van de'politie; o v
litie behoudt slechts de oude bevoegdheden."
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DE VRIJBRIEF NU OP INTERNET

http://www.pi.net/~freedom

Email: vrijbrief@pi.net

Een wijze man wees erop, dat de burgers er niet waren
om het leven van de politie makkelijk te maken, dat de
politie ook tijdens het kleien tijdperk zeer wel in staat
was geweest zijn werk te doen, dat in een beschaafd
land niet alles wat mogelijk was opk automatisch moet
worden toegestaan. In een buurland, bijvoorbeeld, was
ontdekt dat martelingen een zeer effectief middel waren
om misdrijven op te lossen. Ondanks de doelmatigheid
ervan had Ruritanië deze methode verboden. "Als we
alleen in effectiviteit geïnteresseerd zijn", vroeg de wijze
man luid, "waarom zouden we dan nog werken met ge-
rechtelijke bevelen?"

Een beroemde verf-ingenieur, Dorpthy Quisling, kwam
tussenbeide. Ze merkte op dat wanneer de meuwe verf-
technologie zonder beperkingen zou worden toegepast
mensen foto's van masturberende kinderen zouden kun-
nen nemen. Het parlement nam de nieuwe wet aan.

Echter, spoedig kwam men er achter dat de burgers hun
mond met sluiers bedekten wanneer ze spraken. Zo
voorkwamen ze dat de politie middels liplezen begreep
wat er gezegd werd. "Dit moet voorkomen worden", zei
de politie, anders kon de politie niet haar wettige con-
trole uitoefenen. De wijze man merkte op dat de politie
nog nooit de bevoegdheid had gehad om mensen af te
luisteren, maar Dorothy Quisling bracht daar tegenin,
dat mensen de nieuwe vinding, namelijk het bedekken
van de mond met sluiers wanneer ze spraken, konden
gebruiken wanneer ze plannen beraamden om kinderen
te ontvoeren en te verminken. Niemand in het parlement
wilde ervan beschuldigd worden dat hij voor het ont-

voeren en verminken van kinderen was. Tegelijkertijd
wilde ook niemand de mensen verbieden de kleren te
dragen die ze wilden dragen. Uiteindelijk rolde er een
compromis uit de bus dat bepaalde dat er in elk huis
naast de camera's ook microfoons geplaatst zouden
worden. De wijze man klaagde dat met de oude lip-
leestechniek weinig of geen kinderverminkingen waren
opgelost, maar het was al te laat - de microfoons wer-
den overal geïnstalleerd.

Echter, spoedig ontdekte men dat de nieuwe controle-
middelen niet voldoende waren. Sommige burgers
spraken namelijk talen die de politie niet kon verstaan.
Zo was het mogelijk om informatie voor de autoriteiten
achter te houden. Een nieuwje wet werd voorgesteld, die
eiste dat iedereen alleen nog maar Ruritaans zou spre-
ken. Bovendien moesten alle gesprekken luid en duide-
lijk in ; de buurt van de microfoon gevoerd worden.
Dorothy Quisling merkte op: "wellicht worden er plan-
nen gemaakt om terroristische aanslagen te plegen."
Iedereen was bang voor terroristische aanslagen, ieder-
een was dan ook erg blij met de nieuwe briljante wet.

De oude man sprak op een avond met vrienden over hoe
deze nieuwe wetten de grondwet, iwaar iedereen in Ru-
ritanië zo trots op was, tot een vod papier reduceerden.
Hij vroeg zich af, waarom de vrijheid en privacy van
iedereen werden opgeofferd om het werk van de politie
makkelijk te maken. "Er is zelfs geen bewijs dat het
aantal misdaden afneemt! Het enige wat er bereikt is, is
dat we onze privacy kwijt zijn."

De oude man zei dit alles, zoals de nieuwe wet voor-
schreef, luid en duidelijk, en in buurt van een micro-
foon. Spoedig arriveerde de recent opgerichte Geheime
Politie van Ruritanië en nam de oude man mee. De ou-
de man bekende na langdurige martelingen. Martelen
was tenslotte een stuk efficiënter dan de oude methoden
en was laatst geïntroduceerd om te verhinderen dat
mensen vieze gedachten over tomaten hadden, wat, vol-
gens Dorpthy Quisling, een van de grootste problemen
vormde in deze nieuwe tijd van voorspoed en overvloed.
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Clint Eastwood? Libertariër!
Jan Smid

In de Amerikaanse Playboy van maart 1997 werd
Clint Ëastwood, één van de beroemdste hedendaagse
filmsterren, geïnterviewd. Op de vraag hoe hij zich-
zelf politiek zou kenmerken antwoordde hij:

; "Libertariër. Iederéén laat ieder ander met
rust. Geen van de (beide grootste politieke)
partijen lijkt het vermogen te bezitten een der-
gelijke opvatting aan te kunnen."

r

Nog nooit eerder heeft hij zich zo duidelijk als liberta*
riër uitgesproken. In het interview zegt hij, desge-
vraagd, nog wat over een mogelijke politieke carrière,
zijn eigen ervaring als burgemeester van het Califor-
nische stadje Carmel, en over zelfbeschikking.

"Ik hou van onafhankelijkheid. Onafhanke-
, lijkheid ie heilig voor me. En ik ben niet zo'n
goeie politicus. Ik kan wel met mensen om-
gaan, maar om de waarheid geweld aan te
doen en te beloven dingen te doen waarvan je
weet dat je ze toch niet zult doen -daar wil ik
niet aan meedoen."

Indertijd schreef ik een uitgebreid verhaal over Clint
Eastwood in een Special van de Vrijbrief over films
(maart 1990, nr. 145). Daarin werd uitgebreid inge-
gaan op zijn ervaring en bekwaamheid als acteur in,
ïegisseur en ook producent van Mms variërend van
"westerns" en (politie-)thrillers tot komedies en dra-
ma's, en mengvormen daarvan.

In vrijwel alle films speelt hij overtuigend een zeer
individualistisch karakter, met duidelijk overwegend
libertarische rechtsopvattingen en vrijheids"gevoel".:

Vooral de western "The Outlaw: Josey Wales" wordt
door veel libertariërs als zeer libertarisch beschouwd.

Graag beveel ik lezers van de Vrijbrief aan het oor-
spronkelijke (US) Playboy-interview te lezen, en te
verspreiden. Naar alle waarschijnlijkheid zal de Ne-
derlandstalige Playboy ook dit interview overnemen -
over een paar maanden pas, zoals gebruikelijk.

Zaak dus voor actieve libertariërs om daar (alvast)
zoveel mogelijk op in te spelen. Clint Eastwood is
wereldberoemd en geniet veel respect. De meeste van
zijn films zijn grote kassa-successen. Alle reden om
de vrijheidsfilosofie zoveel mogelijk daaraan te kop-
pelen. ;

Maar, vooral: geniet van de films; niet alleen vanwe-
ge de spanning, filmtechnische kwaliteit en boeiende
verhalen (én dialogen), maar ook omdat je in je eigen
moraliteit c.q. "rechtsgevoel" wordt bevestigd. En ook
dit wordt door het interview met Clint Eastwood in de
(politiek en sociaal) gezaghebbende Amerikaanse
Playboy aangemoedigd. t

Zowel de persoon als de achtergronden van zijn
meest bekende films (en relaties) komen er uitvoerig
in aan bod.

-Opmerking van de redactie:
Het kan bijna geen toeval zijn. Kort nadat de redactie
bovenstaand artikel ontving, werd ons het nieuws
gemeld dat de libertarische schrijver Bart Crougns,
onder andere bekend van zijn boek In de Naam van
de Vrouw, de Homo en de Allochtoon en van zijn
bijdragen voor de Vrijbrief, sinds maart 1997 ee
column schrijft voor de Nederlandse editie van Play-
boy. Naast het interview met Clint Eastwood (zie bo-
ven) dus een reden te meer om dit blad te leze .
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Albanië -"Wij hebben geen vieze vuile overheid nodig!"

of:

'Een wegkwijnende libertarische Revolutie?'

Onder bovenstaande titel heb ik uit verwondering over
de diepe stilte die er heerste in de libertarische fora over
de gebeurtenissen in Albanië, op 11 maart 1997 een
vurig pleidooi gehouden op Line-List. Dit is de meest
toonaangevende libertarische Internet mailing list in
Europa. Ik pleitte voor meer aandacht yoor de situatie in
dat land, die van groot belang is voor libertariërs in de
rest van de wereld. Op het moment dat ik dit schrijf zijn
er sindsdien drie voor Albanië tumultueuze weken ver-
gaan -en de situatie is nog steeds onveranderd belang-
rijk. Hoewel de overheid in Tirana een zekere grip op
Tirana en zijn directe omgeving lijkt teruggekregen te
hebben, en niet meer direct bedreigd wordt door op-
standigen uit de rest van het land, is er nog steeds hoop
op een samenleving die een libertarische uitdrukkings-
vorm vindt. Weliswaar gebeurt dit duidelijk met val-
len-en-opstaan, maar het is daarom nog 'niet minder
waardevol. En in tegenstelling tot drie weken geleden,
is er sprake van een zekere stabilisatie waardoor het te-
rugdraaien door 'Tirana' van de 'libertarische revolutie'
erg moeilijk is geworden. Albanië was van oudsher al
een land waar overheden het moeilijk (mee) hadden: in
het bergachtige noorden van de etnische groep der! Ghe-
gen heerste een situatie die met die in Zwitserland van
enkele eeuwen geleden te vergelijken viel: regio's die
zeer op zichzelf stonden in bestuurlijk opzicht, en waar
buiten steden en dorpen eigenlijk weinig van overheid
te merken was. In het meer vlakke zuiden waar de Tos-
ken dominant waren, was er veel meer sprake van con-
tacten met de buitenwereld. Er waren veel handelaren
en smokkelaars, ook groepen die het niet zo ophebben
met de overheid.

ONVEILIGHEID DOOR DE PERS OPGEKLOPT

Op onderdelen is de situatie zoals aangeduid in het ver-
haal op Line-List, intussen achterhaald. Hier-en-daar
hebben libertariërs, doorgaans op ondergeschikte pun-
ten, intussen wat aandacht besteed aan Albanië door er
over te schrijven. En een aantal Albanezen heeft het niet

Othpn Librecourt

kunnen; laten zich; met meer, dan; 'hun eigen zaken te
bemoeien' en heeft zich aan plundering en brandstich-
ting van particuliere; eigendornmen overgegeven, als-
mede aan wraakacties tegen personen. Vqoral in het
zuiden is daar op veel plaatsen een gevoel yan onveilig-
heid ontstaan, Echter, een betrekkelijk kleine groep kan
het beeld al erg pngunstig doen schijnen, terwijl het in
werkelijkheid wel meevalt met het gevaar. Stel dat
slechts l procent yan een bevolking ziph uitgesproken
onlibertarisch;gedraagt, dan gaat het toch al om 35.000
personen in een land als Albanië. Getalsmatig lijkt dat
erg indrukwekkend, maar,niet vergeten mpet wprden
dat bijna iedejceen in Albanië goed bewapend is, en dat
diegenen die een wapen nodig hebben, een Kalasjnikov
kunnen kopen yopr een drie tot zes dollar. Veel aan-
dacht wordt gegeven aan de aantallen Albanezen die het
land .verlaten. Dit is niet zozeer een teken dat de toe-
stand hppelpos is. Er is sprake van een overgangssitua-
tie waar een 'bevrijde' economie zich;nog op in moet
stellen, extra moeilijk jn een land waar nog zoveel aan
de overheid toebehoorde. En als iemand geen emplooi
en geen eten meer heeft maar elders goed lijkt te kunnen
verdienen, dan is het niet vreemd dat zo iemand zijn
biezen pakt. Maar dat wil helemaal nog niet zeggen dat
men niet aan terugkeer denkt als de omstandigheden
maar iets beter zijn.

De pers lijkt zich nog steeds niet goed raad te weten
met Albanië -evenals alle overheden die er zich mee
bemoeien. Juist de betrekkelijk onbelangrijke inciden-
ten krijgen veel aandacht, vermoedelijk omdat zij zo
mooi in het beeld passen van "een land ondergaand in
geweld & chaos" zoals het 'toch zou zijn als een natie
geen Overheid meer heeft'? Veelbetekenend is daarom
datgene waar NIET over geschreven wordt. Als de om-
vang van de vermelde incidenten betrekkelijk gering is,
dan geeft dat al aan dat er kennelijk elders een redelijke
rust heerst. Die conclusie zou niet juist zijn als het om
een gebied gaat dat ontoegankelijk is, zoals dat zich
bijvoorbeeld in het geval van een actieve guerril-
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la-oorlog voordoet. Maar daarvan is geen sprake in Al-
banië. Op deze wijze -door het letten op de omvang van
de gepubliceerde incidenten- is het toch mogelijk om in
grote trekken een redelijk evenwichtig beeld te krijgen
van de situatie ter plaatse.

(Onderstaande tekst van de Line-List bijdrage is uit het
Engels vertaald en op enkele ondergeschikte punten
aangepast:)
Nog geen piep uit de libertarische gemeenschap -een
zoektocht op het Internet produceert niet één keer een
'hit' met de combinatie van de woorden "libertarian" en
"Albania", noch bij de nieuwsgroepen noch op het Web;
het is ironisch daar het woord 'Albania' op één na alle
letters gemeen heeft met het woord 'libertarian'. Terwijl
socialisten en links-anarchisten victorie kraaien op het
Internet: "Eindelijk een werkelijk anti-kapitalistische
revolutie!",in huri foute geloof in, en begrip van de situ-
atie. Echter, "Albanië -een libertarische samenleving
in-statu-nascendi?", zeggen ongelovige mede-
libertariërs mij, "wel, waar zijn die Albaniërs dan, die
Zichzelf libertarisch verklaren? Is hun gedrag liberta-
risch-zoals-het-hoort? Hebben zij libertarische strevin-
gen? Doelen?" Bc behoor tot die mensen die geloven dat
gedrag meer zegt dan uitspraken. Hoe zou de libertari-
sche revolutie er dan wel uitzien? Een goed bewapend
volk, vreedzaam behalve in zijn omgang met de strijd-
krachten van de overgebleven overheid? Een grondige
afkeer van nieuwe ovërheids-achtige structuren? Niet
meer leiderschap dan noodzakelijk is om het verzet te-
gen krachten van buitenaf te organiseren? Mensen die
zich met hun eigen zaken bemoeien met respect voor
hun medemensen en bezittingen? En wat zien wij in
Albanië?!

HET BEELD UIT DE TOONAANGEVENDE PERS

De pers heeft geprobeerd een beeld te schetsen volgens
bekende lijnen: "chaos & anarchie", 'mensen die onte-
recht geld van de overheid eisten om schadeloos gesteld
te worden voor hun eigen hebzucht"(de piramide-spelen,
red.) en dwaasheid', close-up foto's van jongelui die
wapens afvuren, vage rapporten van 'in een alarmerende
mate stijgend aantal doden'. Wel, niemand heeft ooit
geclaimd dat een revolutie netjes verloopt. De meerder-
heid van diegenen die werden gedood waren neerge-
schoten door 'orde-handhavers' van de overheid. De rest
was het slachtoffer van onervarenheid met krachtige
geweren. We, zien geen Somalië noch Liberia hier waar
oppervlakkig gezien een 'libertarische' situatie ontstond
toen de regerende hiërarchie werd weggejaagd maar
waar in feite statische' overheden vervangen werden
door terroriserende mobiele regeringen; rondtrekkende

8 de Vrijbrief

bendes die slechts één basisregel hadden: "raad eens
wat mijn regels zijn; raad verkeerd en dood ben je!" In
Albanië is het beeld simpel en grimmig: de Overheid
versus de Bevolking.

Het Ware Verhaal van het verloren geld: van alle pira-
mide beleggingsondernemingen daar, hadden zes een
serieuze omvang. Twee van deze werden plotseling op-
gedoekt op bevel van de overheid. Veel deelnemers
hadden al heel wat geld verdiend. Nu verloren degenen
die er nog in zaten, alles. Waren die ondernemingen
daarom schurken? De grootste [van de overblijvende
ondernemingen], Vefa, werd geconfronteerd met een
plotselinge vraag om terugbetaling; de media, in de
(gebruikelijke) 'reflex reactie', laten wanhopige en sa-
mengepakte menigten zien buiten de hekken van Vefa's
kantoren. Toch belooft de onderneming voorlopig een
gelijkwaardig bedrag uit te betalen, voorzover mogelijk,
aan elke belegger, en dat op korte termijn. Welke wes-
terse bank zou het beter hebben kunnen doen, als ze het
op eigen kracht had moeten redden?

DE LIBERTARISCHE REVOLUTIE ALLEEN VOLGENS
HET BOEKJE?
In Tirana zien we het droevige spektakel van de ont-
troonden die vechten over wat niet langer van hen is; de
"Rechtmatige Regering", kronkelend in wanhoop, biedt
alles maar aan wat de 'wolven' van de 'Oppositie' zal
kalmeren, die beweren 'het onderdrukte volk' te verte-
genwoordigen, terwijl nota bene de rest van het land
naar de 'rebellen' overgaat.

Zou het ontstaan van een libertarische samenle-
ving strikt volgens het boekje moeten verlopen? No-
zick-achtig? Schoon, makkelijk te duiden en zichtbaar.
Op de te verwachten plekken in de wereld? Om maar
het stempel van goedkeuring te krijgen? Of zouden we
mensen moeten helpen die proberen uitdrukking te vin-
den voor hun verlangen naar vrijheid -maar die met ou-
de schemata en versleten frases te maken hebben terwij
ze een rechtmatige gemeenschap proberen te construe-
ren die geboren wordt onder ondraaglijk moeilijke om-
standigheden, omringd door bange en onbegrijpende
staten?

Enkele jaren geleden organiseerden libertane^
de vervrachting van een lading boeken, om
half-uitgebrande Nationale Bibliotheek van Boekarest^
'injecteren' met een gezonde dosis vrijheid. Dit zou o
moeten inspireren om een toepasselijke actie te on
nemen met betrekking tot Albanië -voordat de geleg
heid verloren gaat.



Aan de Officier van Justitie

Betreft beschikkingsnr.: 14342150

Edelachtbare Heer (Vrouwe),

Al vijf of zes keer heb ik volstrekt terecht, bij u of bij ,
één van uw ambtgenoten elders in het land, beroep
aangetekend tegen zogenaamde Mulder- ,
beschikkingen.1 (Ook heb ik een ongeveer even groot
aantal Mulder-beschikkingen zonder beroep voldaan
omdat ik het bewuste verkeersvoorschrift inderdaad of
in elk geval vermoedelijk had overtreden; het is dus niet
zo dat ik bij elke Mulder-bon maar in beroep ga.)

Het resultaat was altijd een standaardbeschikking dat de
betreffende beschikking in stand diende te blijven,
omdat de betreffende opsporingsambtenaar van mening
was dat hij de beschikking terecht had opgelegd.
Hoewel het vertrouwen dat ik ooit in de Nederlandse
rechtsstaat had aardig tanende is, veronderstelde ik
absoluut niet dat de opsporingsambtenaar de
beschikking opzettelijk had uitgevaardigd, wetende dat
zulks niet terecht was. Op mijn betoog waarom
ondanks de bevindingen van de opsporingsambtenaar
de beschikking moest worden vernietigd werd
gemakshalve niet ingegaan.

Bij mijn voorlaatste poging om een beschikking
vernietigd te krijgen, betrof het de overtreding van een
gebod om een doorgetrokken streep tussen rijbanen,
zoals die vrijwel uitsluitend buiten de bebouwde kom
voorkomt, niet te overschrijden. Omdat op de Laan van
Meerdervoort, waar ik de overtreding zou hebben
begaan, zo'n streep en dus ook zo'n gebod in het geheel
niet voorkomt, heb ik daartegen beroep aangetekend.
Het beroep werd om boven genoemde reden en op
boven genoemde wijze afgewezen.

Daarna heb ik besloten niet meer tegen Mulder-
beschikkingen, hoe idioot ook, in beroep te gaan en heb
ik altijd braaf de acceptgiro van de beschikking
afgescheurd en betaald. Ik probeerde dat zelfs zo te

Zie de toelichting van de redactie die onder dit beroepsschrift
staat.

's-Gravenhage, 16 december 1996

doen dat ik de beschikking niet hoefde te lezen en dus
ook niet wist waarvoor de beschikking was opgelegd;
als je de beschikkingen wel leest is dat overigens
meestal ook onduidelijk. Ik nam mij voor in het
Muldef-vèrsctiijnsel te berusten en de Icosten daarvan
als onlosmakelijk van het rijden met een motorvoertuig
te zien, een nieuvy soort belasting, goedkoper zelfs dan
alle andere belastingen die pogen het leven van de
gemotoriseerde burger zuur te maken, en er dus mee te
leven.

• • ' • • ' i u . ' : ' . ! :. ! . ' • !

Ook heb ik zelfs het Centraal Justitieel Incasso Bureau
gebeld met de vraag of ik geen machtiging kon afgeven
om "beschikkings-gelden" rechtstreeks van mijn
rekening af te schrijven zodat! dat mij zou vrijwaren van
ten eerste de post van een incassobureau, van ten
tweede de verleiding om, zoals nu, toch in beroep te
gaan en van ten derde het risico dat een
beschikkingsbedrag met verhoging zonder mijn
expliciete toestemming alsnog later van mijn rekening
zou worden gehaald. Helaas bleek dat niet mogelijk.
Het zal u duidelijk zijn: eigenlijk had ik de moed al
opgegeven. Waarom, zult u vragen, dan toch nog een
beroepsschrift?

Wel, rijdend met de motor niet de rijbaan gebruiken,
dat zou ik best wel eens gedaan kunnen hebben. Bc rijd
wel eens op een parkeerplaats, ik tank wel eens
benzine, ik rijd graag een stukje door het bos of over het
strand, als ik mijn motor in de tuin wil zetten rijd ik
zelfs wel eens een stukje over de stoep. Kortom het zou
best eens kunnen, volgens mij niet verboden, maar
daarom niet minder waar, dat ik rijdend met de motor
niet de rijbaan heb gebruikt.

Alleen, de veronderstelling dat ik zoiets gedaan zou
hebben op de lokatie Pompstationsweg vooruit, dat ik
mijn euvele daden verricht zou hebben in de
Badhuisstraat, 't zou kunnen, maar Gloeiende Gver de
Gver, de plaatsaanduiding "Badhuisstraat-
Pompstationsweg" dat is zo'n beetje half Scheveningen;
die twee liggen zeker twee kilometer uit elkaar. Maar
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goed, 't zal mij benieuwen wat die agent te zeggen
heeft.

Hoogachtend,

Ruud van Dijk

Toelichting van de redactie

Bovenstaand beroepsschrift is geplaatst ter illustratie
van de kwalijke gevolgen van de wét-Mulder, oftewel
de "wet adrninistratief-rechtelijke handhaving ver-
keersvoorschriften". Deze wet houdt in dat de handha-
ving van de verkeersregels niet langer deel uitmaakt
van het strafrecht, maar; de naam van deze wet zegt het
al, geplaatst wordt binnen het administratief recht.

Deze wijziging heeft ingrijpende consequenties. Toen
verkeersboetes nog onder het strafrecht vielen, impli-
ceerde dat dat de Verdachte bepaalde rechten had. Deze
rechten betroffen bijvoorbeeld het bewijs dat nodig was
om de verdachte te veroordelen en de mogelijkheden
die de verdachte had om tegen de boete in beroep te
gaan. Bovendien kon de verdachte pas schuldig bevon-
den worden als hij of zij aari de volledige, nauwkeurig
vastgelegde, delictsomschrijving Voldeed.

De wét-Mulder nu, biedt een dergelijke bescherming
niet of nauwelijks meer, zoals ook blijkt uit
bovenstaande correspondentie van de heer Van Dijk.
De delictsomschrijving is vervangen door een
eenvoudige, vage en populaire bewoording zoals
"rijdend met de motor niet de rijbaan gebruiken", zodat
het inderdaad verboden lijkt om je motor in je eigen
tuin te parkeren.

Daarnaast maakt de wét-Mulder het welhaast
onmogelijk of in ieder geval zeer moeilijk om een ten
onrechte opgelegde "administratief-rechtehjke sanctie"

(dat wat voorheen een boete was onder het strafrecht)
teruggedraaid te krijgen. Dit kost dermate veel energie,
tijd, en geld dat het maar beter is om de onterechte
sanctie toch gewoon te aanvaarden. De wet stelt
bijvoorbeeld dat de overtreder in feite eerst de straf
moet ondergaan (betalen) alvorens hij verhaal mag
gaan halen bij de rechter. Iets dergelijks is in het
strafrecht uiteraard ondenkbaar. Wanneer de
vermeende overtreder weigert te betalen, is het zelfs
mogelijk dat er op zijn eigendommen beslag wordt
gelegd of dat hij meerdere dagen gevangen gezet wordt
(gegijzeld wordt), dit alles zonder dat de rechter zelfs
maar met een half oog naar de juistheid van de
beschikking (welke de sanctie bevat) heeft mogen
kijken.

Het ontbreken van de bescherming van de verdachte die
het strafrecht wel biedt, is in strijd met het Europees
recht, en de Kamer wist dit toen zij de wét-Mulder
aannam. Waarom zette het Nederlandse parlement dan
toch door en hoe kan het dat deze wet nog steeds geldt?
Het Europees recht vormt geen al te ernstige bedreiging
voor deze wet. Ten eerste omdat het een bijzonder groot
offer vergt om uiteindelijk gelijk te halen en te krijgen
bij de Europese rechter. Deze juridische procedure
vereist een inspanning die absoluut niet in verhouding
staat tot de sanctie van pakweg honderd gulden. En
zelfs als iemand zich deze tour de farce getroost en
uiteindelijk gelijk krijgt, haalt dit nog niet de gehele
wét-Mulder onderuit, maar alleen dat onderdeeltje op
basis waarvan de betreffende persoon de sanctie heeft
opgelegd gekregen. Het is juridisch-technisch niet
mogelijk om de wet in zijn geheel bij de Europese
rechter aan te vechten. De Kamer in Nederland past
vervolgens alleen die onderdeeltjes aan die door de
Europese rechter zijn afgekeurd.

Het ligt al met al in de rede om de wét-Mulder om te
dopen in de wet-Kw/der.
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TERRA LIBERA
H ub Jongen

WERELD CONVENTIE 1997 IN ROME: 28 septem-
ber - 3 oktober
We beginnen deze rubriek maar weer met deze belang-
rijke gebeurtenis in 1997. Net als vorige keren, kunnen
we eigenlijk niet meer vertellen dan dat het allemaal;
goed gaat en dat de voorbereidingen steeds verder in de
details gaan. We verwachten binnenkort nieuwe;bro-
chures en we hopen dat deze nog op tijd komen om met
deze Vrijbrief mee te sturen. Of dat zal lukken, merkt u
aan de inhoud van de enveloppe! Mocht het niet lukken,
en u bent toch nieuwsgierig, dan kunt u ook op het In-
ternet kijken naar de Web Site: i , :
LIBERTARIAN WORLD CONYENTION in ROME:
http://www.liberta.com/isild/home.html '

Terwijl ik dit schrijf, realiseer ik me weer eens hoe snel
de ontwikkelingen op het Internet voortschrijden.: Ter-
wijl we bij het organiseren voor de conventie in Dene-
marken in 1991 al blij waren dat we "faxen11 konden
gebruiken, is het nu bijna "onmogelijk" een conventie te
organiseren als al de betrokkenen niet op het Internet
bereikbaar zijn. '

EUROPESE REP-MEETING

en SEMINAR in AMSTERDAM, 21 - 24 februari j.l.
De "Rep-Meeting" was een groot succes. Er waren bijna
20 personen uit 12 verschillende landen aanwezig. Dit
is te meer een goede opkomst omdat verschillende aan-
wezigen daar toch in verhouding met hun Omstandighe-
den, veel geld voor moeten uitgeven. Dat geldt vooral
voor mensen die uit Oosteuropese landen moeten ko-
men. Maar ook de vliegreizen vanuit West-Europa zijn
niet goedkoop.

Een heel groot belang van deze bijeenkomsten is het
elkaar ontmoeten en het van elkaar leren. Het blijkt
steeds weer dat situaties in elk land verschillend zijn.

Behalve over de Libertarische Wereldconyentie in Ro-
me, dit jaar, ,werd gesproken over de daarna volgende
conventies. Libertariërs uit een aantal landen overwegen
om zo'n conventie te organiseren. Op de lijst kwamen
Noorwegen (OSLO), Duitsland (BERLIJN), Servië
(BELGRADO), Engeland (LONDEN), en'aan de a'nde-
re kant van hét grote water: Costa Rica en de Verenigde

Staten (NEW YORK). Li de volgende kroniek hoop ik
daar méér over te vertellen.

Naast deze Wéreldconventies zijn er nog andere, meer
lokale, bijeenkomsten:
FRËEDOM FESTIVAL IN POLEN, KATOWICE van
l - 4 mei 1997. Dit zal praktisch geheel in het Pools
zijn. Hoewel ik niet verwacht dat er veel mensen u?t
Nederland/België naar toe zullen gaan^ is het toch het
vermelden waard. Alleen al om aan te geven dat er in
die landen toch ook libertarische dingen aan het gebeu-
ren zijn.

SEMINAR in DUITSLAND; KEULEN van 27 - 29
juni 1997. Dit zal grotendeels in het Duits zijn, met een
klein deel in het Engels. Dit o.a. te brengen door Brian
Micklèthwaith.'

LIBERTARISCHE €OMWJNIC/111E

Ook daar werd op de REP-MEETING behoorlijk over
gepraat en veel geleerd. Vooral door toedoen van Palle
Steen Jensen is er nu een Europese Mailinglist op het
INTERNET waarop u (gratis) kunt inschrijven. U krijgt
dan regelmatig berichten over wat er zich in de liberta-
rische wereld afspeelt. Ook kunt u zelf berichten naar de
mailer sturen, dié dan automatisch naar de andere deel-
nemers worden doorgestuurd.

Via deze lijst wordt ook maandelijks een totaalpro-
gramma gepubliceerd van de bijeenkomsten en derge-
lijke^ die in Europa plaatsvinden. Aan een "adreslijst"
van libertarische instituten wordt nog gewerkt.

PGP, "Pretty Good Privacy" is een computerprogramma
waarmee u uw e-mail-berichten kunt coderen op een
wijze dat het, behalve voor de ontvanger, praktisch on-
mogelijk, althans zeer moeiüjk is om ze te ontcijferen.
De zin ervan is hetzelfde als waarom u uw brieven in
een enveloppe doet. Dat wordt meestal gedaan omdat
men vindt dat een derde er niets mee te maken heeft wat
men aan een bepaald persoon schrijft. PGP is voor
elektronische berichten wat de enveloppe is voor een
brief; alleen moeilijker te openen.
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Ontcijfering is zelfs zeer moeilijk voor de CIA, de BVD
en andere overheidsinstellingen. Ze zouden waarschijn-
lijk maanden nodig hebben met hun grote computers
om een eenvoudig berichtje te kunnen lezen. Daarom
maken ze zich ook zorgen. Want nu gaan er dingen
buiten hen om! De Amerikaanse regering verbood daar-
om de export van dit programma. Dat was mislukt,
maar toen kort geleden een nieuwe versie op de markt
kwam, werd er weer een verbod op export uitgevaar-
digd. Eén van de libertarische vertegenwoordigers pro-
beerde via Internet het programma voor $140 te
bestellen. Maar toen hij moest opgeven of hij wel of niet
in de VS woonde, kwam het antwoord dat hij het niet
kon kopen. Na enig verder zoeken bleek echter dat het
programma, mede als gevolg van dit verbod, al elders
op het net geplaatst was, en dat hij het nu gratis naar
zijn computer kon laden.

Dit is een klein voorbeeld over wat er aan het gebeuren
is. Overheden zullen steeds minder greep op hun onder-
danen krijgen. Zelfs al proberen ze het Internet te censu-
reren onder het mom van hun smoesjes: Kinderporno en
Drugs. Stel u eens voor wat er gaat gebeuren op het
moment dat "elektronisch geld" beschikbaar komt op
een manier die even handig, of handiger, en even veilig,
of veiliger, is dan het geld via banken! En dat is eerder
een kwestie van maanden dan van jaren. We leven wat
dat betreft in een heel interessante tijd.

POLITIE

Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is de
meerderheid in Nederland slecht te spreken over het
contact met de politie. Volgens het rapport leven er bij
de bevolking grote onveiligheidsgevoelens. Ook wij
hebben wel eens negatief over de politie moeten rap-
porteren. Eigenlijk meer over het rechtssysteem dan
over de politie. Nu echter een heel positieve ervaring. In
Amsterdam op de tram werden de beurs en agenda van
mijn vrouw gerold. Ondanks negatieve verhalen gingen
we dit toch aangeven. Tot onze verbazing was de be-
handeling zo correct en vriendelijk dat menig restaurant
daar een voorbeeld aan kan nemen. We werden zelfs in
een politie-auto gebracht van het ene naar het andere
kantoor! Nog meer verbaasd waren we toen we dankzij
de politie de beurs (weliswaar leeg), nog dezelfde dag
terug hadden. En onze verbazing steeg ten top toen we
binnen een week ook nog de agenda thuis gestuurd kre-
gen! We vonden dat we dit positieve puntje ook wel
eens mochten noemen.

ARMOEDE is niet nodig: steel maar wat! !

De vorige keer schreven we over de Nederlandse Bis-
schop die aanmoedigde om rustig een brood te stelen
als je honger had. Hij kreeg een goede volgeling: een
Engelse Bisschop die verder ging en vertelde datje ook
uit supermarkten mocht stelen. Dat was goed voor de
"herverdeling"! De Nederlandse Bisschoppen hebben
zich daar weliswaar van gedistantieerd, maar u ziet
weer eens wat er gebeurt als je je niet meer principieel
opstelt.

EMU, Economische en Monetaire Unie

Het is al een hele tijd aan de gang dat de ministers en
hun discipelen in de EU bezig zijn met het vormen van
die Monetaire Unie. Weet je wel, fijn als je op vakantie
gaat, hoef je je geld niet meer te wisselen. De heb de in-
druk dat er maar weinig mensen zijn die al de conse-
quenties van een centrale bank begrijpen. En de
economen en professoren die beter zouden moeten we-
ten, zeiden niets. Daar is de laatste maanden wat veran-
dering in gekomen. Nu verschijnen er artikelen in de
pers. Nu wordt gezegd dat het niet allemaal rozengeur
en maneschijn is. Pas nu, nu het te laat is (?), gaan meer
mensen zich zorgen maken. Is het wel zo goed voor ons
om één zelfde munt te hebben in heel Europa? De sterke
gulden samen in de pot met de Lire en de Drachme? En
wat te denken van die regeringen die nu zien dat ze de
zelfbedachte voorwaarden voor toetreding die ze in
"Maastricht" met elkaar afspraken, niet kunnen halen,
en die nu bezig zijn met "creatief boekhouden"? Een
gewone zakenman zou gepakt worden wegens fraude!

CULTUUR (wordt gemaakt door overheid !!!)

Het zal u toch niet ontgaan zijn dat de overheid voor ons
bepaalt wat we aan cultuur moeten doen? Zij subsidi-
eert allerlei dingen die zij belangrijk vindt. (De overheid
vindt alleen dat belangrijk wat direct of indirect stem-
men oplevert.) Zo mag niet meer dan 49% van de op
TV vertoonde films van buiten de EU komen. Nu komt
daar nog bij dat zij orkesten wil dwingen om voor ten-
minste 7% Nederlandse composities op hun repertoire
te zetten. (Ja, zeven; vindt u ook niet dat het 7,75% had
moeten zijn?) De orkesten zelf zien dat niet zitten. Daar
luistert geen hond naar! Maar ja, als zij het hun bezoe-
kers niet de strot in duwen, of de oren, dan krijgen ze
geen subsidie meer. Ja, eigenlijk hebben ze bij de over-
heid wel gelijk. Zij betalen, weliswaar met uw belas-
tingcenten, en degene die betaalt maakt de dienst uit.

VRIJHEID

De wilde graag eens positief zijn en u een aantal para-
grafen voorleggen met onderwerpen waarin we m
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land voor 100% vrij zijn. Waarvoor er niet direct of in-
direct overheidsvoorschriften, bemoeienissen, beperkin-
gen of verboden zijn. Ik kon echter niets vinden. Om
mij, en met mij misschien een aantal andere lezers, een
iets positiever gevoel te geven, verzoek ik u om eens na
te denken en als u ze wel kunt vinden, deze dan aan mij
door te geven. De dank u daarvoor al hartelijk en beloof
dat ik er op zal terugkomen.

(Voetbal) GEWELD

Het gebruik van "geweld" staat de laatste tijd weer erg
in de aandacht. Vooral nadat er bij gevechten van voet-
balsupporters een dode gevallen is. De overheid stort er
zich weer op en bedenkt allerlei nieuwe maatregelen.
De Zwarte Piet wordt doorgeschoven van de ene in-
stantie naar de andere. En de politie moet oppassen dat
zij hem niet moet houden. Een opmerking van hoofd-
commissaris Nordholt in dit verband was erg interes-
sant: "Als we het voetbalgeweld willen laten ophouden,
moeten we ophouden met voetballen. En dan krijg je het
ergens anders." Hiermee geeft hij aan dat er diepere
oorzaken zijn dan alleen het voetballen. En' dat men be-
zig is met het sleutelen aan de verschijnselen en niet
aan de oorzaken. Dat is ook moeilijk, want het betreft
onze hele samenleving. Deze rubriek is niet de plaats
om daar uitgebreid op in te gaan. Maar wel is het mo-
gelijk om er even op te wijzen en lezers'te vragen om
hun meningen hierover eens op papier te zetten.'

Kort: In een samenleving van mensen kunnen de' on-
derlinge verhoudingen geregeld worden op basis van
"vrijwilligheid" of op basis van "geweld". Het is een feit
dat onze samenleving gebaseerd is op geweld. Praktisch
alles wordt geregeld door de overheid. En de overheid is
geweld. Niet alleen door al de oorlogen die zij veroor-
zaakt. Wat er ook gebeurt, wat iemand ook graag wil
hebben, de overheid regelt het. Als je iets produceert,
geld verdient, neemt de overheid een deel Van je af, EN
GEBRUIKT DAT VOOR ALLERLEI ANDERE
DOELEINDEN. Kijk alleen maar eens naar de honder-
den subsidies. Zelfs als iemand graag muziek wil ma-
ken, gaat hij naar de overheid, en vraagt om het geld
voor zijn instrumenten maar bij de buren weg te halen.
En dat geldt voor van alles en nog wat. Of je nu mu-

ziekinstrumenten, een sportpark, een museum, of, wat
dan ook wilt hebben. Uiteraard zegt niemand het zo. Eri
bijna niemand ervaart het nog zo. Maar het is wel zo. Er
is een feitelijke toestand ontstaan waarin je allerlei dinr
gen kunt krijgen als je gewéld gebruikt. Uiteraard niet
direct zelf, je laat het doen door de overheid. En die
wortel van het kwaad moet aangepakt worden als we
naar een betere maatschappij toe willen waar we met
elkaar,omgaan op basis van vrijwilligheid. Waar we de
rechten van onze medemensen weer respecteren en eer-
biedigen. En dat is wat het Libertarisme wil bereiken.

AYNRAND ' ' ' " " ' . ' , . , . , :

Het is dit jaar 40 jaar geleden dat "ATLAS
SHRUGGED" verscheen. Het boek dat zoveel heeft bij-
gedragen aan de filosofie van de Vrijheidien voor heel
wat mensen aan hun levensgeluk. Op verschillende
plaatsen in de wereld zal aan dat feit aandacht worden
geschonken 'door extra seminars en/of feesten, Het leek
me aardig in dit verband een klein stukje weer te geven
van een ingezonden artikel dat Ayn Rand precies 60
jaar geleden stuurde aan de New:York Herald-Tribune:
"Geen enkele tirannie in de geschiedenis is ooit van de
ene op de andere dag tot stand gekomen. De methode
van dictators is altijd geweest een langzlame, graduele,
welberekende serie van maatregelen, ieder op zich oh^
schuldig genoeg, eenvoudig te verontschuldigen en door
de heerser te verklaren als iets met <le beste intenties
van de wereld. Geen enkele van die stappen is duidelijk,
direct, en voldoende flagrant om hét hele volk,1 iedere
man op straat, te laten realiseren dat het hem persoon-
lijk betreft. Elke maatregel wordt doorgevoerd zonder
grote moeite of geweldige publieke oppositie omdat de
gemiddelde mens op dat moment niet ziet hoe het zijn
eigen leven raakt -het enige waarin hij echt geïnteres-
seerd is. En dan, op een zekerde dag, schrikt hij wakker
en realiseert zich dat al zijn vrijheden verdwenen zijn.
Hij kan niet zeggen hoe of wanneer dat gebeurd is. Hij
ziet alleen het cumulatieve effect van de enkelvoudige
maatregelen die hij i niet belangrijk vond op het moment
dat hij ze accepteerde. Hij kan het wel afschuwelijk
vinden en het willen uitschreeuwen van protest, maar
dan is het te laat om te protesteren."

Herkent u het?
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Chaos Geprogrammeerd (Planned Chaos)

Ludwig von Mises (1881-1973)
Vertaald door Wimmy Albada

Met dank aan Fred Dekkers

Planned Chaos is voor het eerst uitgegeven in frvington-on-Hudson, N.Y., door de Foundation for Economie Educa-
tion, in 1947.

Dit is het tweede van drie delen waarin deze vertaling verschijnt. In de volgende Vrijbrief zullen de hoofdstukken zes
tot en met tien staan.

Inhoud

Inleidende Opmerkingen
1 Het Falen van het Interventionisme

2 Het Dictatoriale, Anti-Democratische en Socialisti-
sche Karakter van het Interventionisme

3 Socialisme en Communisme
4 De Agressiviteit van Rusland
5 De Ketterij van Trotsky
6 De Bevrijding van de Demonen
7 Het Fascisme : ,
8 Het Nazisme ,
9 De Lessen van de Soyjet-Ervaring

10 De Beweerde Onvermijdelijkheid van het Socialisme

3 SOCIALISME EN COMMUNISME

In de terminologie van Marx en Engels zijn de woorden
socialisme en communisme synoniem. Ze worden af-
wisselend gebruikt zonder enig onderscheid. Hetzelfde
was gebruikelijk voor alle Marxistische groepen en
sekten tot 1917. De Marxistische politieke partijen die
het communistisch manifest als het onveranderlijke
evangelie van hun doctrine beschouwden, noemden
zichzelf socialistische partijen. De meest invloedrijke en
grootste van deze partijen, de Duitse partij, nam de
naam Sociaal Democratische Partij aan. In Italië en in
Frankrijk en in alle andere landen waar Marxistische
partijen al een rol speelden in het politieke leven voor
1917, verdrong de uitdrukking socialistisch eveneens de
uitdrukking communistisch. Geen Marxist durfde poit,
voor 1917, onderscheid te maken tussen communisme
en socialisme.

In 1875 maakte Marx, in zijn kritiek van het Gotha pro-
gramma van de Duitse Sociaal Democratische Partij,
onderscheid tussen een lagere (vroegere) en een hogere

14 de Vrijbrief

(latere) fase van de toekomstige communistische maat-
schappij. Maar hij reserveerde de naam communisme
niet voor de hogere fase en noemde de lagere fase niet
socialistisch als onderscheiden van communistisch.

Eén van de fundamentele dogma's van Marx is dat het
socialisme er moet komen "met de onvermijdelijkheid
van een natuurwet". Het kapitalisme doet zijn eigen
ontkenning ontstaan en roept het socialistische systeem
van het publieke eigendom van de productiemiddelen in
het leven. Dit proces "voert zichzelf uit door de werking
van de inherente wetten van de kapitalistische produc-
tie'"2 Het is onafhankelijk van de wil van de mensen.
Het is onmogelijk voor mensen om dit te versnellen, te
vertragen, of te beletten. Want "er verdwijnt nooit een
sociaal systeem voordat alle productieve krachten zijn
ontwikkeld, voor de ontwikkeling waarvan het breed
genoeg is, en er verschijnen nooit hogere methodes van
productie voordat de materiële voorwaarden voor hun
ontstaan zijn uitgebroed in de baarmoeder van de vorige
maatschappij".4

De tactieken echter, die door de Marxistische partijen in
de verschillende Europese landen werden toegepast, wa-
ren volledig tegengesteld aan elk van deze twee tegen-
strijdige variëteiten van de leringen van Karl Marx. Ze
hadden geen vertrouwen in de onvermijdelijkheid van
de komst van het socialisme. Noch vertrouwden ze het
succes van een revolutionaire opstand. Ze hanteerden e
methode van de parlementaire actie. Ze verzamelden
stemmen in verkiezingen en zonden hun afgevaardigden
naar de parlementen. Ze "ontaardden" in democratische
partijen. In de parlementen gedroegen ze zich net als

2 Marx, Das Kap'rtal, 7e ed., Hamburg, 1914, vol. 1, p.728.

3 Marx, Zur Kritik der Politische Ökonomie, Stuttgart: Kautsky,
1897, p.XI,

4 lbid,p.XII,



HOE HET GEBRUIK VAN GEZOND VERSTAND

LEIDT TOT

HET CREËREN

VAN WELVAART



De CREATIE van WELVAART

Voordat ik de inhoud van het boek vermeld, wil ik uitleggen, waarom het Libertarisch Centrum zoveel ruimte in de Vrij-
brief in gebruik gaat nemen, om deze vertaling te publiceren.
Het leek ons een goed idee, om de beginselen van de "ECHTE VRIJE MARKT" in een wat speelsere vorm weer te geven.
Tevens vinden wij, dat de verspreiding van de filosofie erbij gebaat is, om dit in voor jongeren (eventueel ook ouderen
natuurlijk) begrijpelijke bewoordingen te doen. Wij zijn ons ervan bewust, dat sommige van onze geachte lezers deze
uitgave te "simpel" zullen vinden, maar vragen ook hun om de desbetreffende bladzijden te kopiëren en binnen hun ken-
nissenkring te verspreiden. :
U heeft het al begrepen. De opzet is om zoveel mogelijk (jonge) mensen ervan te overtuigen, dat wat politici, vakbonden
professoren en werkgevers onder vrije markt verstaan in werkelijkheid geen vrije markt is.
In Nederland hebben zij er een term voor bedacht: "de overlegeconomie".
Mocht deze uitgave een succes blijken te zijn, dan zal deze in zijn totaal uitgegeven worden en tevens zal er een cursus
worden ontwikkeld waarin dieper op de materie wordt ingegaan.
De schrijver, Mare Swanepoel, vermeldt in zijn dankbetuiging Friedrich Hayek, Thomas Sowell en Charles Murray als de
mensen op wiens ideeën zijn boek -The common sense ofWEALTH CREATION- gebaseerd is.

U kunt mij altijd óp- of aanmerkingen geven, uitnodigen om een lezing te houden of mij aanmoedigen om vooral te stop-
pen of door te gaan. i
Op internet ben ik te bereiken onder Iibslig4@worldonline.nl

Bij voorbaat bedankt voor uw medewerking in het verkrijgen van een volgens onze beginselen betere samenleving.

Louis van Gils ; • ' • : .•.. : • ' . . . ' :

INHOUD
Deel l - De ontdekking van de principes

In deel l bekijken we hoe de principes van de creatie van de welvaart zijn Ontdekt.
Het schetst hun geleidelijke ontwikkeling gedurende de laatste vijftig duizend jaar en verklaart hoe en waarom
zij tot welvaart hebben geleid.

Deel 2 - Het toepassen van de principes

Deel 2 beschrijft wat er gebeurt indien regeringen deze principes negeren.
Er wordt uitgelegd waarom centrale planning altijd faalt en dit deel verklaart de onbedoelde en schadelijke
effecten van de welvaartsstaat.

Het benadrukt ook het belang van gemeenschappelijke organisaties en laat zien hoe armoede geëlimineerd
kan worden.

Deel 3 - Bescherming van de principes

Deel 3 onderzoekt het vereiste kader voor het creëren van welvaart.
Het bespreekt concepten zoals democratie, constitutie, wetsontwerpen, het rechtssysteem en de decentralisatie
van macht.
Het geeft dan een voorbeeld van hoe de structuur van een regering eruit moet zien om de individuele vrijheid
en welvaart te garanderen.

Samenvatting

Bibliografie ; ,

Copyright: Mare Swanepoel 2 ,, Vertaling: Libertarisch Centrum
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DEEL l

DE ONTDEKKING VAN DE PRINCIPES
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De CREATIE van WELVAART

IN HET BEGIN...

We leven in een eeuw waarin mensen op de maan wande-
len. We kunnen rond de aarde vliegen en kijken naar de
wereld vanuit onze luie stoel.
We leven ook in een tijdperk waarin nog steeds miljoenen
mensen arm zijn en honger lijden en men elkaar nog steeds
vermoordt.

Velen van ons zouden graag een geheel andere wereld willen
zien. Eén waar niemand honger lijdt, met voldoende scholen,
huizen en werkgelegenheid. Een wereld vol waardigheid,
vriendschap en waar men trots mag zijn op de verrichte pres-
taties.

IS DIT MOGELIJK?
Wij zeggen jazeker.

.jss,- Wij vinden dat iedere gemeenschap vrij en welvarend kan
zijn. Voorwaarde is echter, dat zo'n gemeenschap wordt ge-

bouwd op de grondslagen van echte vrijheid.

Wat zijn deze grondslagen en waarom werken zij?
Laten we dit eens nader bekijken. '
We beginnen onze zoektocht met naar hét verleden te kijken.

Duizenden jaren lang leefden de mensen in groepen van twintig
of dertig personen.
Zij leefden in hun milieu samen met vijanden, die groter, ster-
ker, talrijker en sneller waren dan zijzelf.

In het begin verliep hun ontwikkeling erg traag.
Maar twintig of dertig duizend jaar geleden leken ze al erg veel
op ons.
Ze waren waarschijnlijk net zo intelligent.

Als ze hedendaagse kleren aantrekken, dan Zullen de meeste mensen ze niet eens opmerken.

Waarom duurde het dan zo lang voordat ze zich tot een moderne gemeenschap ontwik-
kelden?

Copyright: Mare Swanepóel Vertaling: Libertarisch Centrum



De CREATIE van WELVAART

Het probleem was, dat ze niet over de juiste kennis beschikten,. . . • . ; ;
Ieder van hen wist natuurlijk hoe te jagen of waar beschutting te vinden.
Maar over andere dingen wisten ze niet veel.
Helaas kun je zoals lucht, kennis niet inademen noch groeit het aan de bomen.

Waar komt kennis vandaan?
Door ondervinding kan men enige kennis opdoen. ; ,. '
Een kind, bijvoorbeeld, dat met zijn hand in aanraking met vuur komt zal dit als pijnlijk ervaren.
De "kennis" die het kind opdoet is dat vuur heet en gevaarlijk is.
Een aap zal op dezelfde manier dezelfde informatie krijgen.

Dit is echter een zeer traag proces. Het is de manier waarop dieren leren.
Het is ook de reden, dat de mensen toen voor zo'n lange tijd als dieren leefden,
Ze moesten nog steeds een betere manier ontdekken, om nieuwe kennis te ontwikkelen en te testen.
In hun tijd was het klimaat koud en miserabel. Onder zulke omstandigheden konden de mensen alleen maar
doen wat de natuur hun toestond.
Ze worstelden om in Jeven te blijven. ,
Doordat velen het niet overleefden, was en bleef hun groep klein.

Tot op dat moment behoorden voorwerpen, zoals wapens, aan de groep en niet aan het individu toe.
Maar toen liepen enkele individuen tegen een nieuw gebruik op, dat meehielp om de groep te laten overleven.

HET EIGENDOMSRECHT

De eerste persoon die met het nieuwe gebruik begon, had beslist geen idee waarom hij dit deed.
Misschien was het een onplezierig figuur die op een morgen besloot, om zijn zelf gemaakte wapens niet lan-
ger met de groep te delen.

Het is zeker dat hij niet erg populair bij de rest van de groep
zal zijn geweest.
Stel je voor, iemand die niet wilde delen!
Dat was toch zeker ondenkbaar!

Waarschijnlijk kon hij dit ongestraft doen, omdat hij sterker
dan de anderen was.

Tijdens de volgende paar duizend jaar vertoonden andere indi-
viduen ook tekenen van dit nieuwe gebruik.
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De CREATIE van WELVAART

Zij hielden ook hun zelfgemaakte voorwerpen voor zichzelf.

De groepen welke het eigenaarschap van bezit, of het eigen-
domsrecht, verkregen, waren zich er niet van bewust, dat het
de aard van de mens veranderde.

Zonder het zich te realiseren stonden zij bij de geboorte vari de
individuele beloning en het eigenbelang.

Hoe zorgde het eigendomsrecht dat er een verschil in de over-
levingskansen van de groep ontstond?
Het gaf de individuen de vrijheid om hun eigen beslissingen te nemen.
De eigenaar van een bijl of een speer had nu de vrijheid om deze volgens eigen inzicht te gebruiken.

Hij kon nu nieuwe methoden proberen, omdat het zijn
wapen was.
Hij had niemands toestemming nodig.
Hij verkreeg nieuwe kennis en werd een betere jager.
De voedselproduktie nam toe, wat een voordeel voor de
groep was.

Mensen ontwikkelden het eigendomsrecht niet omdat ze
zo slim waren.
Ze hadden geluk dat enkele individuen hun wapens en andere voorwerpen als hun eigendom beschouwden.
Uiteindelijk waren de groepen die de barre omstandigheden van lang geleden overleefden, die groepen die
enige individuele eigendomsrechten toestonden. :

De jager uit dat tijdperk bezat zijn wapen, maar meestal ook niet meer.
Hij was nog steeds buitengewoon arm.

HET "KENNIS" PROBLEEM

Tien duizend jaar geleden hadden we weer geluk.
De laatste grote ijstijd eindigde en het werd warmer.
In sommige streken groeiden het wilde graan en eetbare planten in grote hoeveelheden.
Veel van de bestaande groepen ontdekten deze nieuwe voedselbronnen.
Ze bleven ter plaatse en werden landbouwers.

Hun nieuwe levensstijl verschilde aanmerkelijk van die van
de jagers.
Hierdoor konden ze een permanente vestigingsplaats bou-
wen om zichzelf te beschermen.
Ze konden ook meer voedsel produceren.
Sommige groepen namen nu in aantal toe.
Maar door de nieuwe situatie ontstond er weer een nieuw
probleem.
In de vroegere kleine gemeenschappen, was het voor een
leider mogelijk om iedereen te vertellen wat te doen. ;
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Hij kende de vaardigheden van elke persoon.
Hij zou, bijvoorbeeld, iemand met slechte ogen niet op jacht sturen, noch zou hij de zwakste persoon uit de
groep opdracht geven om de wacht te houden.

Hij bezat deze kennis of informatie alleen maar omdat de groep zo klein was.
In grotere gemeenschappen bestaande uit honderden of duizenden personen werd dit onmogelijk.
Geen enkele leider of regering kan genoeg over iedere persoon weten, om hem of haar te zeggen wat te doen.

De waarheid is tevens, dat zelfs de meest intelligente personen niet alles kunnen weten.

Uzelf, bijvoorbeeld, zal precies weten hoe u een cake moet bakken of
hoe u een koe moet melken.
Maar, u zal waarschijnlijk niet weten hoe u een radio in elkaar zet.
Toch zijn er andere mensen die dit wel kunnen.
Alle mensen op de wereld bevinden zich in dezelfde positie.
Ze kunnen erg veel weten over enkele onderwerpen of voorwerpen,
maar ze weten niets over de meeste andere dingen.

Het probleem is dat de menselijke kennis stukje bij beetje wordt opge-
bouwd.
ledere persoon bezit maar een klein beetje kennis van hetgeen allemaal in de wereld gebeurt en wat er moge-
lijk is. ;
In de vroegere kleine gemeenschappen waren deze kleine stukjes kennis gelijksoortig. Daarom was het ge-
makkelijk voor een jachtleider om iedereen te instrueren. Hij wist wat iedereen wist.

In grotere groepen, in het bijzonder die groepen waar individuen hun bezit beschouwden als hun eigendom,
vermeerderden de stukjes kennis erg snel.
De landbouwers leerden allerlei nieuwe en verschillende methoden om het gewas te laten groeien.
Sommige van hen ontdekten dat een gewas beter groeide in een ander soort aarde en hoe diep ze de zaadjes
moesten planten. Anderen verkregen een grotere vaardigheid in het bewerken van gereedschappen en ont-
dekten dat ze voor verschillende processen konden worden gebruikt./
Enzovoort, enzovoort. v
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Deze informatie bereikte de hele groep niet als een grote
steekvlam. Nee, verschillende individuen ontdekten hoe en waf
er onder bepaalde omstandigheden het beste gedaan kon wor-
den en welke gereedschappen zij daarvoor konden gebruiken.

Maar, zoals we gezien hebben, bezat de leider, of koning, of
regering deze informatie niet.
Deze informatie zit verspreid in het verstand van iedere indi-
viduele persoon waar ook ter wereld.

Het probleem was nu: hoe gebruiken we de stukjes kennis die
verspreid over zoveel .mensen aanwezig zijn?
Voordat enige gemeenschap welvarend kan zijn, dient het
probleem "van spreiding van kennis" opgelost te worden.

Natuurlijk waren de leiders van die tijd zich er niet eens van
bewust dat dit een probleem was.
Zij gingen door met iedereen te vertellen wat te doen.

De groepen bleven nog heel lang primitief en
erg arm.
Hoe kan iemand dit "kennis probleem" oplos-
sen? ;
Geen mens is nog slim genoeg geweest om een
oplossing voor dit probleem te ontwikkelen.
Maar we hebben weer geluk!! , . .
Sommige gemeenschappen vonden het antwoord zonder het zich te realiseren. Pas lange tijd nadat het sys-
teem al werkte kwam de realisatie.
Ook dit gebeurde niet als een donderslag bij heldere hemel. Nu duurde het enige duizenden jaren en een paar
gelukkige doorbraken.
En, zoals eerder, had de oplossing te maken met het eigendomsrecht.

EIGENDOMSRECHT EN VRIJWILLIGE RUIL

Vele landbouw-gemeenschappen overleefden lang geleden de barre omstandigheden, door het individuen toe
te staan om wapens, kleding en gereedschappen in eigendom te hebben.
Het land behoorde nog steeds de gemeenschap toe.

Echter in een paar gevallen begonnen enkele families het land waarop zij werkten als hun eigendom te be-
schouwen. ' . ' • ' • • . . . . • . ' ; • • . v ' ; : : : ; ( , • ' • ' • ' • ; , • ' . ; . • • - . • . ' ; : • . . : ' i ' : : ' ' • . ' . • : ' : ' : ' ' "
Zij hadden er geen ogenblik aan gedacht, dat door hun actie de hele groep'één voordeel zou krijgen.
Zoals iedereen probeerden ze het hoofd boven water te houden1 oftewel te overleven. !

(wordt vervolgd) ; ; :
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andere partijen in de oppositie. In sommige landen gin-
gen ze tijdelijk een samenwerkingsverband aan met an-
dere partijen, en zo nu en dan zaten er socialistische
leden in de regeringen. Later, na het einde van de Eerste
Wereldoorlog, kregen de socialistische partijen in veel
parlementen de meerderheid. In sommige landen re-
geerden ze alleen, in andere in nauwe samenwerking
met "burgerlijke" partijen.

Vanuit een correct Marxistisch standpunt, zoals wordt
uitgedrukt in de latere geschriften van Marx en Engels
(maar nog niet in het communistisch manifest), Waren
alle maatregelen bedoeld om het kapitalisme in te per-
ken, te regelen en te verbeteren eenvoudigweg
"kleinburgerlijke" onzin voortkomend uit een onwe-
tendheid ten aanzien van de immanente wetten van de
kapitalistische evolutie. Want alleen de volledige ont-
wikkeling van het kapitalisme kon het socialisme doen
ontstaan. Het is niet alleen tevergeefs, maar ook scha-
delijk voor de belangen van de proletariërs om tot zulke
maatregelen over te gaan. Zelfs het vakbondswerk is
geen adequaat middel voor de verbetering van de toe-
stand van de arbeiders.5 Marx ge-
loofde niet dat interventionisme de
arbeiders ten goede kon'komen. Hij
verwierp heftig de gedachte dat
maatregelen als minimumlonen,
prijsplafonds, beperking van renteta-
rieven, sociale zekerheid enzovoort
de eerste stappen zijn om het socia-
lisme tot stand te brengen. Hij had
de radicale afschaffing van het loon-
systeem tot doel wat alleen maar bewerkstelligd kan
wordefl door het communisme in zijn hogeire fase. .Hij
zou op sarcastische manier dé gedachte van het af-
schaffen van het karakter van het werk "als handels-
waar" binnen het raamwerk van een kapitalistische
maatschappij door het uitvaardigen van een wet bela-
chelijk hebben gemaakt, i

Maar de socialistische partijen waren, zoals ze in de
verschillende landen optraden, in werkelijkheid het in-
terventionisme niet minder toegewijd dan de
"Sozialpolitik" van het Keizerlijke Duitsland en de
Amerikaanse New Deal. Het was tegen deze politiek
dat George Sorel en het Syndicalisme hun aanvallen

Het socialisme zal
gelijktijdig ontstaan in alle
delen van de wereld! Marx
was op dit punt evenzeer
fout als in al zijn andere

uitspraken.

EleanorMarx Aveling (red.), Value, Price and Profit, New

York, 1901, pp.72-74.

Zie ook
httpaycsf.Colorado.EDU/psn/marx/Archive/1864-IWMA/l
865-VPP/ : i

richtten. Sorel, een schuchtere intellectueel met een bur-
gerlijke achtergrond, keurde de "degeneratie" van de
socialistische partijen, waarvoor hij het binnendringen
erin van burgerlijke intellectuelen verantwoordelijk
stelde, af. Hij wilde de geest van onvermurwbare agres-
siviteit, inherent aan de massa's, herboren zien en be-
vrijd van de bevoogding door intellectuele lafaards.
Voor Sorel telden niets anders dan opstanden. Hij be-
pleitte de "directe actie", dat wil zeggen sabotage en de
algemene staking als eerste stappen naar de uiteindelij-
ke grote revolutie.! i

Sorel had vooral succes onder de snobistische en werk-
loze intellectuelen en de niet minder snobistische en
nietsdpende erfgenamen van rijke ondernemers. Hij
zette de massa's niet merkbaar in beweging. Voor de
Marxistische partijen 'was zijn hartstochtelijke kritiek
nauwelijks meer dan enige overlast. Zijn historisch be-
lang bestond voornamelijk uit de rol die zijn ideeën
speelden in de ontwikkeling van het Russisch Bolsje-
wisme en het Italiaanse Fascisme.

Teneinde de mentaliteit van d& Bol-
sjewisten te begrijpen moeten we
opnieuw verwijzen naar de dogma's
van Karl Marx. Marx was er volle-
dig van overtuigd dat het kapitalis-
me een etappe in de economische

• geschiedenis is die niet beperkt is tot
slechts een paar ontwikkelde landen.
Het kapitalisme heeft de neiging om
alle delen van de wereld in kapita-

listische landen om te zetten. De burgers dwingen alle
naties om kapitalistische naties te worden. Als het laat-
ste uur van het kapitalisme slaat, zal de hele wereld ge-
lijkelijk in de etappe van het volwassen kapitalisme
verkeren, rijp voor dé overgang naar het socialisme. Het
socialisme zal gelijktijdig ontstaan in alle delen van de
wereld.

Marx was op dit punt evenzeer fout als in al zijn andere
uitspraken. Tegenwoordig kunnen zelfs de Marxisten
niet ontkennen, en ze doen dit ook niet, dat er nog
enorme verschillen in de ^ontwikkeling van het kapita-
lisme in de verschillende landen bestaan. Ze realiseren
zich dat er nog vele landen zijn :diè, vanuit het standpunt
van de Marxistische interpretatie van de geschiedenis,
beschreven moeten worden als pre-kapitalistisch. In de-
ze landen hebben dé burgers nog niet een leidende posi-
tie bereikt en hebben ze nog niet de historische etappe
Van het kapitalisme ingesteld die een noodzakelijke
voorwaarde is Voor het verschijnen van het socialisme.
Deze landen moeten daarom eerst hun "burgerlijke re-
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volutie" uitvoeren en moeten door alle etappes van het
kapitalisme gaan voordat er enige sprake van kan zijn
ze om te zetten in socialistische landen. De enige poli-
tiek die Marxisten in zulke landen zouden kunnen vol-
gen zou zijn de burgers onvoorwaardelijk te steunen,
eerst in hun pogingen om de macht te grijpen en dan in
hun kapitalistische ondernemingen. Een Marxistische
partij zou gedurende een hele lange tijd geen andere
taak kunnen hebben dan dienstbaar te zijn aan hetbur-
gerlijk liberalisme. Dit alleen is de opdracht die het
historisch materialisme, als het consistent wordt toege-
past, zou kunnen geven aan de Russische Marxisten. Ze
zouden gedwongen zijn rustig te wachten tot het kapi-
talisme hun natie rijp zou hebben gemaakt voor het so-
cialisme.

i
Maar de Russische Marxisten wilden niet wachten. Ze
namen hun toevlucht tot een nieuwe modificatie van het
Marxisme volgens welke het yoor een natie mogelijk
was over de etappes van de historische evolutie heen te
springen. Ze sloten hun ogen voor het feit dat deze
nieuwe doctrine niet een modificatie van het Marxisme
was, maar veeleer de ontkenning van het laatste over-
blijfsel dat er nog was. Het was een onverbloemde te-
rugkeer tot de pre-Marxistische en antiyMarxistische
socialistische leer volgens welke rnensen vrij zijn Om
het socialisme aan te nemen op elk moment dat ze het
als systeem gunstiger voor het algemeen welzijn be-
schouwen dan het kapitalisme, Het blies al het mysti-
cisme volledig op dat ingebouwd was in het dialectisch
materialisme en in. de zogenaamde Marxistische ont-
dekking van.de onontkoombare wetten van de economi-
sche ontwikkeling van de mensheid.

Zelf voortgekomen uit het Marxistisch determinisme,
waren de Russische Marxisten vrij om te discussiëren
over de meest voor de hand liggende tactieken voor het
verwerkelijken van het socialisme in hun land. Ze wer-
den niet langer lastiggevallen door economische pro-
blemen. Ze hoefden niet langer uit te zoeken of de tijd
gekomen was of niet. Ze hadden slechts één taak te ver-
vullen: het grijpen van de regeringstouwtjes.

Een groep hield vol dat een blijvend succes alleen maar
verwacht kon worden als de steun van een voldoende
groot deel van de bevolking, hoewel niet noodzakelijk
de meerderheid, gewonnen kon worden. Een andere
groep was niet voor zo'n tijdrovende procedure. Ze op-
perden een drastisch ingrijpen. Een kleine groep fanatici
zou georganiseerd moeten worden als'de voorpost van
de revolutie, Strikte discipline eij onvoorwaardelijke
gehoorzaamheid aan de Jeider zou deze professionele
revolutionairen geschikt maken1, voor zo'n aanval. Ze

zouden de Tsaristische regering moeten afzetten en dan
het land moeten regeren volgens de traditionele metho-
den van de Tsaristische politie.

De gebruikte namen om deze twee groepen aan te dui-
den -Bolsjewisten (meerderheid) voor de laatste en
Mensjewieken (minderheid) voor de eerste- grijpen te-
rug op een stemming op een vergadering in 1903 ge-
houden om over deze tactische zaken te discussiëren.
Het enige verschil dat deze twee groepen onder elkaar
verdeelde was deze zaak van tactische methodes. Ze
waren hét beide eens over het uiteindelijke doel: het so-
cialisme^

Beide sekten probeerden hun respectievelijke stand-
punten te rechtvaardigen door passages uit de geschrif-
ten van Marx. en Engels te citeren. Dit is natuurlijk de
Marxistische gewoonte. En iedere sekte was in staat in
deze heilige boeken uitspraken te ontdekken die haar
eigen standpunt bevestigden.

| l | ; '

Lenin, de Bolsjewistische leider, kende zijn landgenoten
veel beter dan zijn tegenstanders en hun leider, Plekha-
nov. Hij 'hield er niet van dat Plekhanov de fout maakte
de normen van de Westerse naties op de Russen toe te
passen. Hij herinnerde zich dat buitenlandse vrouwen
twee maal eenvoudig de hoogste macht in handen had-
den genomen en een leven lang rustig hadden gere-
geerd. Hij was er zich van bewust dat de terroristische

, methoden van de geheime politie van de tsaar erg suc-
cesrijk waren en hij vertrouwde erop dat hij deze me-
thoden aanzienlijk kon verbeteren. Hij was een
onvermurwbare dictator en hij wist dat de Russen de
moed misten om onderdrukking te weerstaan. Net als
Cromwell, Robespierre en Napoleon was hij een ambi-
tieus overweldiger en vertrouwde hij volledig op de af-
wezigheid van een revolutionaire geest in de enorme
meerderheid. De alleenheerschappij van de Romanovs
was tot ondergang gedoemd want de ongelukkige Ni-.
colaas II was een zwakkeling. De socialistische Kerens-
ky had gefaald want hij was een aanhanger van het
principe van een parlementaire regering. Lenin .slaagde
want hij had nooit iets anders tot doel dan zijn : eigen
dictatuur. En de Russen verlangden naar een dictator,
naar een opvolger van Iwan de Verschrikkelijke.

De regering van Nicolaas II werd niet beëindigd door
een werkelijke revolutionaire opstand. Hij viel óp de
slachtvelden. Anarchie was er het resultaat van en Ke-
rensky kon deze niet de baas worden. Een Schermutse-
ling in de straten van Sint Petersburg verwijderde
Kerensky. Een ,korte tijd later, hacl Lenin zijn kans.
Niettegenstaande alle geweld dat werd uitgeoefend door
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de Bolsjewieken had de Constituerende Vergadering,
gekozen bij algemene stemming voor mannen en vrou-
wen, slechts ongeveer twintig procent Bolsjewistische
leden. Lenin zette met de kracht van de wapens de Con-
stituerende Vergadering aan de kant. De kortdurende
"liberale" pauze was geliquideerd. Rusland ging van de
handen van de onbekwame Romanovs over in die van
een werkeüjke alleenheerser.

Lenin stelde zichzelf niet tevreden met de verovering
van Rusland. Hij was er volledig van overtuigd dat hij
er toe voorbestemd was om de zegeningen van het so-
cialisme naar alle naties te brengen, en niet alleen naar
Rusland. De officiële naam die hij koos voor zijn rege-
ring -Unie van de Socialistische Sovjet Republieken-
bevat geen enkele verwijzing naar Rusland. Deze was
bedoeld als de kern van een wereldregering. Er werd
aangenomen dat alle buitenlandse kameraden rechtens
trouw verschuldigd waren aan deze regering en dat alle
buitenlandse burgers die weerstand durfden te bieden
aan hoogverraad schuldig waren en de doodstraf ver-
dienden. Lenin twijfelde er geen moment aan dat alle
Westerse landen aan de vooravond van de grote laatste,
revolutie stonden. Hij verwachtte elk moment het ,uij:-
breken ervan. • ;

':, '. ; ' . , ' , ï
Er was naar de mening van Lenin slechts één groep in,
Europa die -hoewel zonder enig uitzicht op suCces- de
revolutionaire omwenteling zou
kunnen proberen te voorkomen:
de verdorven leden van de intelli-
gentsia die het leiderschap van de
socialistische partijen naar zich
toe hadden getrokken. Lenin had
deze mensen lang gehaat vanwe-
ge hun toegewijd zijn aan de par-
lementaire procedure en hun
aarzeling zijn dictatoriale aspiraties te steunen. Hij was
woedend op hen want hij stelde hen alleen verantwoor-
delijk voor het feit dat de socialistische partijen de oor-
logspogingen in hun landen hadden gesteund. Reeds
tijdens zijn Zwitserse verbanning, die in 1917 eindigde,
begon Lenin de Europese socialistische partijen op te
splitsen. Nu zette hij een nieuwe, Derde, Internationale
op die hij op dezelfde dictatoriale manier controleerde
als hoe hij de Russische Bolsjewieken leidde. Voor deze
nieuwe partij koos Lenin de naam Communistische
Partij. De communisten moesten de verschillende Euro-
pese socialistische partijen, die "sociale bedriegers", tot
de dood toe bestrijden, en ze moesten de directe liqui-
datie van het burgerdom en de machtsovername door de
gewapende arbeiders bewerkstelligen. Lenin maakte
geen onderscheid tussen socialisme en communisme als

De revolutionaire geest is
krachtiger in de salons van de

erfgenamen van miljonairs
dan in de bescheiden huizen

van de arbeiders.

sociale systemen. Het doel waarop hij zich richtte werd
niet het communisme genoemd als tegenstelling tot het
socialisme. De officiële naam van de Sovjet-regering is
Unie van de Socialistische (niet Communistische) Sov-
jet Republieken. Op dit punt wilde hij de traditionele
terminologie die de woorden als synoniemen be-
schouwde niet veranderen. Hij noemde slechts zijn par-
tizanen, de enige oprechte en consistente aanhangers
van de revolutionaire principes van het orthodoxe Mar-
xisme, communisten en hun tactische methodes cpm-
munisme want hij wilde ze onderscheiden van de
"bedrieglijke huurlingen van de kapitalistische uitbui-
ters", de verdorven Sociaal-Democratische leiders zoals
Kautsky en Albert Thomas. Deze verraders, zo bena-
drukte hij, waren er op uit het kapitalisme te bewaren.
Ze waren geen echte socialisten. De enige echte Mar-
xisten waren zij die de naam van socialisten verwierpen,
die onherroepelijk in ongenade waren gevallen.

Zo kwam het onderscheid tussen socialisten en commu-
nisten tot stand. Die Marxisten die zich niet overgaven
aan de dictator in Moskou noemden zichzelf sociaal-
democraten, of kortweg socialisten. Wat hen karakteri-
seerde was het geloof dat de meest geëigende manier
voor het verwerkelijken van hun plannen om het socia-
lisme te vestigen, het uiteindelijke doel voor hen zowel
als voor de communisten, het winnen van de steun van
de meerderheid van hun medeburgers was. Ze zetten de

revolutionaire slogans aan de kant
en probeerden democratische
/methodes aan te wenden voor het
grijpen van de macht. Zij maak-
ten zich niet druk om het pro-
bleem of een socialistisch regime
kan samengaan met democratie of
niet. Maar voor het bereiken van
het socialisme waren ze besloten

alleen democratische procedures toe te passen.

De communisten, aan de andere kant, hingen in de
vroege jaren van de Derde Internationale sterk het prin-
cipe van de revolutie en de burgeroorlog aan. Ze waren
alleen loyaal tegenover hun Russische baas. Ze verwij-
derden iedereen uit hun rangen die ervan verdacht werd
zichzelf gebonden te voelen aan enige van de wetten van
zijn land. Ze pleegden onophoudelijk samenzweringen
en lieten bloed vloeien in opstanden zonder succes.

Lenin kon niet begrijpen waarom de communisten over-
al buiten Rusland faalden. Hij verwachtte niet veel van
de Amerikaanse arbeiders. De communisten waren het
er over eens dat de arbeiders in de Verenigde Staten de
revolutionaire geest misten omdat ze waren verwend
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door de welvaart en waren doortrokken van de ondeugd
van het geld verdienen. Maar Lenin twijfelde er niet aan
dat de Europese massa's klasse-bewust waren en daar-
om volledig toegewijd aan revolutionaire ideeën. De
enige reden waarom de revolutie niet gerealiseerd was,
was naar zijn mening de ontoereikendheid en de lafheid
van de communistische functionarissen. Steeds weer
zette hij zijn plaatsvervangers aan de kant en benoemde
hij nieuwe mensen. Maar hij behaalde geen betere re-
sultaten.

Langzamerhand "degenereerden" de communisten in de
democratische landen tot parlementaire partijen. Net als
de oude socialistische partijen voor 1914, blijven ze lip-
pendienst bewijzen aan de revolutionaire ideeën. Maar
de revolutionaire geest is krachtiger in de salons van de
erfgenamen van miljonairs dan in de bescheiden huizen
van de arbeiders. In de Angelsaksische en in de Latijns-
Amerikaanse landen hebben de socialistische stemmers
vertrouwen in de democratische methoden. Hier1 is het
aantal mensen dat serieus een communistische revolutie
beoogt heel klein. Dé meesten die in het openbaar hun
aanhankelijkheid aan de principes van het communisme
uitspreken zouden zich uitermate ongelukkig voelen als
de revolutie zou ontstaan en hun levens en hun eigen-
dom aan gevaar bloot zou stellen. Als de Russische le-
gers binnen zouden marcheren in hun landen of als de
eigen communisten de macht zouden grijpen zonder hen
in het gevecht te betrekken, zouden ze vermoedelijk jui-,
chen, in de hoop beloond te worden voor hun. Marxisü-'
sche orthodoxie. Maar zelf verlangen ze niet naar
revolutionaire lauwerkransen. \ . V : . : • ; ; • • ,

Het is een feit dat in al deze dertig jaren van hartstoch-
telijke pro-Sovjet agitatie geen énkel land buiten Rus-
land communistisch is geworden met instemming van
de burgers van het land zelf. Oost-Europa werd pas
communistisch toen de politieke regelingen van de in-
ternationale machtspolitiek het hadden geplaatst in de
sfeer van exclusieve Russische invloed en hegemonie.
Het is erg onwaarschijnlijk dat West-Duitsland, Fran-
krijk, Italië en Spanje het communisme zullen Ömarrnen
zolang de Verenigde Staten en Groot-Brittannië gèeri
politiek aanhangen van absolute diplomatieke
"ongeïnteresseerdheid". Wat kracht geeft aari de com-
munistische bewegingen in deze en enige andere landen
is het geloof dat Rusland gedreven wordt door onwan-
kelbaar "dynamisme" terwijl de Angelsaksische mach-
ten onverschillig zijn en niet véél interesse tonen voor
hun lot.

Marx en de Marxisten hadden het heel erg mis toen ze
aannamen dat de massa's verlangden naar een revblu-
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tionair omverwerpen van de "burgerlijke" orde van de
maatschappij, De militante communisten worden alleen
maar gevonden in de rangen van hen die hun brood ver-
dienen aan hun communisme of verwachten dat een re-
volutie hun persoonlijke ambities zal bevorderen. De
subversieve activiteiten van deze professionele samen- -
zweerders zijn juist gevaarlijk vanwege de naïviteit van
hen die alleen maar flirten met het revolutionaire idee.
Die verwarde en misleide sympathisanten die zichzelf
"liberalen" noemen en die de communisten "nuttige on-
wetenden" noemen, de meelopers en zelfs de meerder-
heid van de officieel geregistreerde partijleden, zouden
vreselijk bang worden als ze op een dag zouden ontdek-
ken dat hun leiders het menen als ze oproer preken.
Maar dan kan het te laat zijn om rampen te voorkomen.

Voorlopig ligt in het Westen het gevaar van de commu-
nistische partijen in hun standpunt met betrekking tot
buitenlandse zaken. Het onderscheidende kenmerk van ,
alle huidige communistische partijen is hun toegewijd-
heid aan de agressieve buitenlandse politiek van de
Sovjets. Als ze moeten kiezen tussen Rusland en hun
eigen land, aarzelen ze niet de voorkeur te geven aan
Rusiand. Hun principe is :"Right or wrong, my Russia".
Ze gehoorzamen strikt alle bevelen die door Moskou
worden gegeven. Toen Rusland een bondgenoot van
Hitler was, ondermijnden de Franse communisten de
oorlogspoging van hun eigen land en de Amerikaanse
communisten verzetten zich hartstochtelijk tegen de

! plannen van president Roosevelt om de democratieën te'
helpen in hun strijd tegen de Nazi's. De communisten

1 over de hele wereld brandmerkten allen die zichzelf ver-
dedigden, tegen de Duitse invallers als "imperialistische
oorlogsophitsers". Maar zodra Hitler Rusland aanviel,
veranderde de imperialistische oorlog van de ene dag pp
de andere in een rechtvaardige verdedigingsoorlog. Als
Stalin weer een land verovert, rechtvaardigen de com-
munisten deze agressie als een handeling van zelfverde-
diging tegen de "fascisten".

In hun blinde verering van alles wat Russisch is, over-
treffen de communisten van West-Europa en de Vere-
nigde Staten verre de ergste excessen ooit gepleegd door
chauvinisten. Ze pochen verrukt over de Russische
films, Russische muziek en de veronderstelde ontdek-
kingen van de Russische wetenschap. Ze spreken in
extatische bewoordingen over de economische verwor-
venheden van de Sovjets. Ze schrijven de 'overwinning
van de Verenigde Naties toe aan de daden van de Rus-
sische strijdkrachten. Rusland, zo houden ze vol, heeft
de Wereld gered van de Fascistische dreiging. Rusland
is het enige vrije land terwijl alle andere naties 'onder-
worpen zijn aan de dictatuur van de kapitalisten. Alleen



de Russen zijn gelukkig en genieten de zegeningen van
het leiden van een volledig leven; in de kapitalistische
landen lijdt de meerderheid aan frustratie en onvervulde
wensen. Net als de vrome Moslim verlangt naar een
pelgrimstocht naar de graftombe van de profeet in Mek-
ka, zo kijkt de communistische intellectueel uit naar een
pelgrimstocht naar de heilige altaren van Moskou als dé
gebeurtenis in zijn leven.

Het onderscheid echter in het gebruik van de termen
communisten en socialisten beïnvloedde niet de beteke-
nis van de termen communisme en socialisme zoals ze
worden toegepast in de uiteindelijke doelen van de poli-
tiek die ze gemeenschappelijk hebben. Het was pas in
1928, dat het programma van de Communistische In-
ternationale, aangenomen op het zesde congres in Mos-
kou, een onderscheid begon te maken tussen
communisme en socialisme (en niet alleen tussen com-
munisten en socialisten).

Volgens deze nieuwe doctrine is er, in de economische
evolutie van de mensheid, tussen de historische etappe
van het kapitalisme en die van het communisme een
derde etappe, namelijk die van het socialisme. Het so-
cialisme is een sociaal systeem gebaseerd op publiek
beheer van de productiemiddelen en volledig manage-
ment van alle productieprocessen en van de distributie
door een regelende centrale autoriteit. In dit opzicht is
het gelijk aan het communisme. Maar het verschilt van
het communisme in zoverre dat er geen gelijkheid is Van
de porties die aan ieder individu worden toebedeeld
voor zijn eigen consumptie. Er worden nog altijd lonen
betaald aan de kameraden, en deze lonen verschillen
volgens de economische doelmatigheid in zoverre als de
centrale autoriteit het nodig vindt om de grootst moge-
lijke opbrengst van producten zeker te stellen. Wat Sta-
lin socialisme noemt komt in grote lijnen overeen met
het concept van de "vroege fase" van het communisme
van Marx. Stalin reserveert de term communisme exclu-
sief voor wat Marx de "hogere fase" van het commu-
nisme noemt. Socialisme, in de betekenis waarin Stalin
de term later heeft gebruikt, beweegt zich in de richting
van het communisme, maar is zelf nog geen commu-
nisme. Het socialisme zal overgaan in het communisme
zodra de toename van de rijkdom die verwacht wordt
van het toepassen van de socialistische productiemetho-
den de lagere levensstandaard van de Russische massa's
heeft verhoogd tot de hogere standaard die de onder-

scheiden houders van belangrijke posities genieten in
het huidige Rusland.7 . .

Het verontschuldigend karakter van dit nieuwe termi-
nologisch gebruik ligt voor de hand. Stalin vindt het
nodig, om aan de grote meerderheid van zijn onderdanen
uit te leggen waarom de levensstandaard bijzonder laag
is, veel lager dan van de massa's in de kapitalistische
landen en zelfs lager dan dié van Russische proletariërs
in de dagen van de Tsaristische regering. Hij wil het feit
rechtvaardigen dat de salarissen en lonen ongelijk zijn,
dat een kleine groep Sovjet-ambtenaren alle luxe geniet
die de moderne techniek kan voortbrengen, dat een
tweede groep, talrijker dan de eerste, maar kleiner dan
de middenklasse in het keizerlijk Rusland, in
"burgerlijke" stijl leeft, terwijl de massa's in lompen ge-
huld en blootsvoets, in overvolle sloppenbuurten blijven
bestaan en slecht zijn gevoed. Hij kan het kapitalisme
niet langer de schuld geven van deze stand van zaken.
Zo was hij gedwongen zijn toevlucht te nemen tot een
nieuwe ideologische constructie. '

Het probleem van Stalin was des te dringender omdat
de Russische communisten in de vroege dagen van hun
regering hartstochtelijk gelijkheid van inkomen hadden
geproclameerd als een principe dat van het eerste ogen-
blik van het grijpen van de macht door de proletariërs
moest worden opgelegd. Bovendien was in de kapita-
listische landen de machtigste demagogische truc, die
door de door de Russen gesponsorde communistische
partijen werd toegepast, de afgunst op te wekken van
hen met lagere inkomens tegen allen met hogere inko-
mens. Het belangrijkste argument door de communisten
naar voren gebracht voor het ondersteunen van hun
stelling dat het Nationaal-Socialisme van Hitler geen
echt socialisme was, maar, integendeel, de ergste vari-
ant van het kapitalisme, was dat er in Nazi-Duitsland
ongelijkheid in de levensstandaard bestond.

Het nieuwe onderscheid van Stalin tussen socialisme en
communisme staat openlijk in tegenstelling tot de poli-
tiek van Lenin en niet minder tot de leerstellingen van
de propaganda van de communistische partijen buiten
de Russische grenzen. Maar zulke tegenstellingen doen
er niet toe in het rijk van de Sovjets. Het woord van de
dictator geeft de uiteindelijke beslissing, en niemand
haalt het ïh zijn hoofd om daar tegen in te gaan.

Het is belangrijk zich te realiseren dat de semantische
innovaties van Stalin slechts de termen socialisme en

6 CfBlueprintforWorldconquestasOutlinedbytheComriiunist
International, in: Human Èvents, Washington en Chfcago,
1946,pp.181-182.

7 David J. Dallin, The RealSövletRussia, Yate University
Press, 1944, pp.88-95.
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Stalingrad was nauwelijks
meer dan een tactisch

succes

communisme betreffen. Hij veranderde de betekenis van
de woorden socialisme en communisme niet.' De Bol-
sjewistische partij wordt net als tevoren communistisch
genoemd. De op Rusland gerichte partijen Buiten de
grenzen van de Sovjet-Unie noemen zichzelf commu-
nistische partijen en bestrijden heftig de socialistische
partijen die in hun ogen eenvoudigweg sociale verraders
zijn. Maar de officiële naam van de Unie van .Socialisti-
sche Sovjet Republieken blijft onveranderd.

4 DE AGRESSIVITEIT VAN RUSLAND

De Duitse, Italiaanse en Japanse nationalisten recht-
vaardigden hun agressieve politiek door hun gebrek aan
"Lebensraum". Hun landen zijn betrekkelijk overbe-
volkt. Ze zijn door de natuur matig bedeeld en zijn af-
hankelijk van de import van voedsel en grondstoffen
van elders. Ze moeten goederen exporteren om te beta-
len voor deze zo noodzakelijke im-
porten. Maar het protectionistische
beleid aangehangen door de landen
die een overvloed aan voedsel en
grondstoffen produceren sluit hun
grenzen voor de import van fabrieksgoederen. De we-i
reld ontwikkelt zich duidelijk naar een toestand van
volledige economische autarkie ,van elke natie. Welk lot
ligt in zo'n wereld te wachten op die naties dje hun bur-
gers noch kunnen voeden noch kunnen kleden uit bin-
nenlandse bronnen?

De "Lebensraum"-doctrine van de zich have-not noe-
mende volken benadrukt dat er in Amerika en jn Aus-
tralië miljoenen kilometers ongebruikt land liggen die
veel vruchtbaarder zijn dan de barre grond die de boeren
van de arme landen bewerken. De natuurlijke voor-
waarden voor de mijnbouw en >de fabricage zijn ook
veel gunstiger dan in de landen van de have-nots. Maar
de toegang tot deze gebieden die begunstigd zijn door
de natuur is versperd voor de Duitse, Italiaanse en Ja-
panse boeren en arbeiders. De immigratiewetten van de
betrekkelijk onderbevqlkte landen voorkomen hun mi-
gratie. Deze wetten doen de; marginale productiviteit
van de arbeid stijgen en daarbij de lonen in de onderbe-
volkte landen en verlagen ze in de overbevolkte landen.
De hoge levensstandaard in de Verenigde Staten en het
Britse Gemenebest wordt betaald door een verlaging
van de levensstandaard in de overbevolkte landen van
Europa en Azië.

De werkelijke agressors zijn, volgens deze Duitse, Itali-
aanse en Japanse nationalisten, die naties die door mid-
del van handel en migratiebeperkingen zichzelf het
leeuwendeel van de natuurlijke rijkdommen van de aar-

de hebben toegeëigend. Heeft de paus zelf niet verklaard
dat de diepste oorzaak van de wereldoorlogen "dat kou-
de en berekenende egoïsme" is "dat de neiging heeft de
economische bronnen en materialen, die bestemd zijn
voor het gebruik door iedereen, op te potten in zo'n mate
dat de naties die minder begunstigd zijn door de natuur
geen toegang er toe wordt toegestaan"?8 De oorlog die
Hitler, Mussolini en Hirohito begonnen was vanuit dit
standpunt gezien een rechtvaardige oorlog, want de eni-
ge bedoeling ervan was aan de have-nots te geven wat
hun, uit hoofde van het natuurlijk en goddelijke; recht,

toekomt. ; • : , . • : • •

De Russen kunnen het niet wagen hun agressieve poli-
tiek met zulke argumenten te rechtvaardigen. Rusland is
een betrekkelijk onderbevolkt land. Zijn grond is veel
beter door de natuur begunstigd dan die van enige ande-
re natie, Hij biedt de beste voorwaarden voor het ver-,

bouwen van alle soorten granen,
vruchten, zaden en planten. Rusland
bezit immense grasvelden en bijna
onuitputtelijke bossen. Het heeft de
rijkste bronnen voor de productie

van goud, zilver, platina, ijzer, koper, nikkel, mangaan
en alle andere metalen, en olie. Maar hadden het despo-
tisme van de tsaar en de betreurenswaardige inade-
quaatheid van het communistische systeem niet bestaan
dan kon zijn bevolking sinds lange tijd de hoogste le-
vensstandaard hebben genoten. Het is zeker niet het ge-
brek aan natuurlijke bronnen dat Rusland op, de
veroveringstoer dwingt. : ;

. . . • . ' i • ' . ' • ' • : • ' ' •

De agressiviteit van Lenin was een uitwas van zijn:
overtuiging dat hij de leider was van de uiteindelijke
wereldrevolutie. Hij beschouwde zichzelf als de wettige;
opvolger van de Eerste Internationale, er toe voorbe-
stemd de taak af te maken waarin Marx en Engels ;had-
den gefaald. Hij geloofde niet dat er van zijn kant enige
actie nodig was om het uitbreken van een revolutie te
versnellen. De doodsklok van het kapitalisme had ge-
klonken, en geen kapitalistische machinaties konden de
onteigening van de onteigenaars nog vertragen. Wat
nodig was, was alleen de dictator van een nieuwe so-
ciale orde. Lenin was klaar die last op zijn schouders te
nemen.

Sinds de dagen van de Mongoolse invasie heeft de
mensheid niet zo'n onwrikbare en diepgaande aspiratie
naar onbeperkte wereldheerschappij hoeven aanschou-
wen. In elk land werkten de Russische zendelingen en

8 Uitzending op Kerstavond, in: New York Times, 25 december
1941. ' ' • ,, ,
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de communistische vijfde colonnes fanatiek voor de
"AnschluB" aan Rusland. Maar het ontbrak Lenin aan
de eerste vier colonnes. De Russische militaire krachten
waren in die tijd verachtelijk. Toen ze de Russische
grenzen overtrokken werden ze gestopt door de Polen.
Ze konden niet verder naar het Westen marcheren. De
grote campagne om de wereld te veroveren bloedde
dood.

Het was alleen maar leeg gepraat om over het probleem
te discussiëren of het communisme in een land mogelijk
of wenselijk is. De communisten hadden buiten de
grenzen van Rusland jammerlijk gefaald. Ze waren ge-
dwongen thuis te blijven.

Stalin wijdde al zijn energie aan de organisatie van een
vast leger van een grootte die de wereld nog nooit had
gezien. Maar hij had niet meer succes dan Lenin en
Trqtsky hadden gehad. De Nazi's versloegen zijn leger
gemakkelijk en bezetten de belangrijkste delen van het
Russische grondgebied. Rusland werd gered door de
Engelse, en vooral de Amerikaanse strijdkrachten, Pe
Amerikaanse hulp stelde de Russen in staat de Duitsers
op de hielen te volgen toen de materiaalschaarste en de
dreigende Amerikaanse- invasie hen dwong zich uit
Rusland terug te trekken. Ze konden zelfs zo nu en dan
de achterhoede van de zich terugtrekkende Nazi's ver-
slaan. Ze konden Berlijn en Wenen veroveren toen de
Amerikaanse vliegtuigen de Duitse verdediging hadden
vernietigd. Toen de Amerikanen de Japanners hadden
verpletterd, konden de Russen hun rustig de ruggesteek
toebrengen.

Natuurlijk houden de communisten in en buiten Rus-
land en hun meelopers hartstochtelijk vol dat het Rus-
land was dat de Nazi's heeft verslagen en Europa heeft
bevrijd. Ze verzwijgen het feit dat de enige reden waar-
om de Nazi's de verdedigers van Stalingrad niet konden
verslaan hun gebrek aan munitie, vliegtuigen en benzine
was. Het was de blokkade die het voor de Nazi's onmo-
gelijk maakte hun legers van de nodige uitrusting te
voorzien en in het bezette Russische land een transport-
systeem te construeren dat deze uitrusting naar de verre
frontlinie kon brengen. De beslissende slag in de oorlog
was de slag aan de Atlantische oceaan. De grote strate-
gische gebeurtenissen in de oorlog tegen Duitsland wa-
ren de veroveringen van Afrika en Sicilië en de zege in
Normandië. Stalingrad was, gemeten aan de gigantische
standaard van deze oorlog, nauwelijks meer dan een
tactisch succes. In de strijd tegen de Italianen en de Ja-
panners was het aandeel van Rusland nihil.

Maar de buit van de overwinning gaat alleen naar Rus-
land. Terwijl de andere Verenigde Naties geen territori-
ale uitbreiding zoeken, zijn de Russen daar volledig op
uit. Ze hebben de drie Baltische; republieken, Bessara-
bië, Tsjecho-Slowakijes provincie in het ,Karpatische
deel van Rusland,9 een deel van Finland, een groot deel
van Polen en enorme gebieden in het Verre Oosten ge-
annexeerd.:Ze eisen de rest van Polen, Roemenië, Hon-
garije, Joegoslavië, Bulgarije, Korea en Ghina pp als
hun exclusieve invloedssfeer. Ze zijn er op uit in deze
landen "vriendschappelijke" regeringen te vestigen, dat
wil zeggen marionetten-regeringen. Ware het niet dank
zij de pppositie van de Verenigde Staten en Groot-
Brittannië dan zouden ze tegenwoordig op het hele vaste
land van Europa, continentaal Azië en Noord-Afrika
regeren. Slechts de Amerikaanse en de Engelse legers
versperren de Russen de weg naar de kusten van de
Atlantische Oceaan.

Tegenwoordig , ligt de werkelijke dreiging voor, het
Westen, niet minder dan na de Eerste Wereldoorlog,
niet in de militaire kracht van Rusland. Groot-Brircannië
zou gemakkelijk een Russische aanval kunnen, weer-
staan, en het zou absolute gekheid vant de Russen zijn
om een oorlog tegen de Verenigde Staten te beginnen.
Niet de Russische legers, maar de communistische ide-
ologie bedreigt het Westen. De Russen weten dit heel
goed en hebben vertrouwen niet in hun eigen leger,
maar in hun buitenlandse partizanen. Ze willen de de-
mocratieën van binnenuit omver werpen, niet van bui-
tenaf. Hun belangrijkste wapen zijn de pro-Russische
machinaties van hun Vijfde Colonnes. Dit zijn de stoot-
troepen van het Bolsjewisme.

De communistische schrijvers en politici binnen en
.buiten Rusland leggen de agressieve politiek van Rus-
land uit als zelfverdediging. Het is, zeggen ze, niet
Rusland dat agressie voorbereidt, maar, integendeel, het
zijn de in verval rakende kapitalistische democratieën.
Rusland wil slechts zijn eigen onafhankelijkheid yerde-
digeni Dit is een oude en beproefde methode om agres-
sie, te rechtvaardigen. Lodewijk IV en Napoleon I,
Wilhelm n en Hitler waren de meest vredelievende
mensen van allemaal. Toen ze vreemde landen binnen-
vielen, deden ze dat alleen uit zelfverdediging. Rusland
werd net zo erg bedreigd door Estland en Litouwen als
Duitsland door Luxemburg of Denemarken.

9 De annexatie van de Karpatische provincies in Rusland deed
hun hypocriete verontwaardiging over de akkoorden van,
München van, 1938 volledig exploderen.
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Een uitwas van deze fabel van zelfverdediging is de le-
gende van de "cordon-sanitaire". De politieke onafhan-
kelijkheid van de kleine buurlanden van Rusland, zo
wordt volgehouden, is slechts een kapitalistisch verzin-
sel bedoeld om te voorkomen dat de Europese democra-
tieën besmet worden met het virus van het
communisme. Daarom, zo wordt geconcludeerd, hebben
deze kleine naties het recht op onafhankelijkheid ver-
speeld. Want Rusland heeft het onvervreemdbare recht
te eisen dat zijn buren -en ook de buren van de buren-
geregeerd zullen worden door "bevriende", dat wil zeg-
gen strikt communistische regerin-
gen. Wat zou er met de wereld ge-
beuren als alle machtige landen
dezelfde pretenties zouden hebben?

De waarheid is dat het niet de rege-
ringen van de democratische landen
zijn die er op uit zijn het tegenwoor-
dige Russische systeem omver te werpen. Ze steunen
geen pro-democratische vijfde colonnes in Rusland en
ze hitsen de Russische massa's niet tegen de leiders op'.
Maar de Russen zijn dag en nacht bezig onrust te zaaien
in elk land. Hun Derde Internationale probeerde open-
lijk overal op de wereld de communistische revolutie te
ontsteken.

De erg tamme en aarzelende interventie van de Gealli-
eerde Naties in de Russische Burgeroorlog was geen
prö-kapitalistische en anti-cömmunistische onderne-
ming. Voor de Geallieerde Naties, gewikkeld in hun
strijd op léven en dood tegen de Duitsers, was Lenin in
die tijd slechts een gereedschap van hun doodsvijanden.
Ludendorff had Lenin naar Rusland gezonden om de
regering van Kerensky omver te werpen en de afvallig-
heid van Rusland tot stand te brengen. De Bolsjewieken
bevochten gewapend al die Russen die de alliantie met
Frankrijk, Groot-Brittannië, de Verenigde Staten en an-
dere democratische naties wilden continueren. Vanuit
een militair standpunt was het onmogelijk voor de
Westerse naties om neutraal te blijven terwijl hun Rus-
sische bondgenoten zichzelf wanhopig verdedigden te-
gen de Bolsjewieken. Voor de Verenigde Naties stond
het Oostelijke Front op het spel. De zaak van de "Witte"
generaals was hun eigen zaak.

Zodra de oorlog tegen Duitsland in 1918 beëindigd
werd, verloren de Geallieerden alle interesse in de Rus-
sische aangelegenheden. Er was niet langer een Oosters
front nodig. Ze maakten zich totaal niet druk om de in-
terne zaken van Rusland. Ze verlangden naar vrede en
begeerden zich uit het gevecht terug te trekken. Ze wa-
ren, natuurlijk, verlegen want ze wisten niet hoe ze met

Stalin hielp al in de tijd van
de Weimar-republiek in het

geheim de Duitse
herbewapening.

goed fatsoen een eind aan hun onderneming moesten
maken. Hun generaals waren beschaamd om medestrij-
ders in het gevecht, die naar het beste van hun kunnen
voor een gemene zaak hadden gevochten, in de steek te
laten. Deze mensen in de steek te laten was naar hun
mening niets anders dan lafheid en desertie. Zulke
overwegingen van militaire eer vertraagden voor enige
tijd de terugtrekking van de niet opvallende geallieerde
afdelingen en het beëindigen van de voorzieningen aan
de Witten. Toen dit uiteindelijk gebeurd was voelden de
Geallieerde staatslieden zich opgelucht. Van die tijd af

namen ze een houding van strikte
neutraliteit aan ten aanzien van de
Russische zaken.

Het was inderdaad erg ongelukkig
dat de Verenigde Naties nolens
volens betrokken waren geraakt in
de Russische Burgeroorlog. Het

zou beter zijn geweest als de militaire situatie in 1917
en 1918 ze niet gedwongen had tussenbeide te komen.
Maar men móet het feit niet óver het hoofd zien dat het
afstand nemen van de interventie in Rusland gelijk
stond aan de uiteindelijke mislukking van de politiek
van president Wilson. De Verenigde Staten waren de
oorlog aangegaan teneinde "de wereld veilig te maken
voor democratie". De overwinning had de Keizer ver-
nietigd en in Duitsland een republikeinse regering in de
plaats gesteld van de betrekkelijk milde en beperkt im-
periale autocratie. Aan de andere kant had het in Rus-
land de vestiging tot gevolg; van een dictatuur in
vergelijking waarmee het despotisme van de tsaren libe-
raal kon worden genoemd. Maar de Geallieerden ver-
langden er niet naar Rusland: veilig te maken voor
democratie zoals ze hadden geprobeerd met Duitsland te
doen. Tenslotte had het Keizerlijke Duitsland parle-
menten, ministers die verantwoording verschuldigd wa-
ren aan de parlementen, jury-rechtspraak, vrijheid van
gedachte, godsdienst en de pers, die niet veel beperkter
waren dan in het Westen, en vele andere democratische
instellingen. Maar Sovjet Rusland was een onbeperkt
despotisme. :

De Amerikanen, de Fransen en de Engelsen zagen de
zaken niet vanuit deze hoek. Maar dé an-
ti-democratische krachten in Duitsland, Italië, Polen,
Hongarije en de Balkanlanden dachten er anders over.
Zoals de nationalisten van deze landen het interpreteer-
den was de neutraliteit van de geallieerde machten met
betrekking tot Rusland een duidelijke blijk van het feit
dat hun zorg voor de democratie alleen maar een dek-
mantel was geweest. De Geallieerden hadden Duitsland
bevochten, zo redeneerden zij, omdat ze jaloers waren
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op de economische welvaart van Duitsland, en ze ont-
zagen de nieuwe Russische autocratie omdat ze niet
bang waren voor de economische macht van Rusland.
Democratie, concludeerden deze nationalisten, was niets
anders dan een handig trefwoord om lichtgelovige men-
sen te misleiden. En ze werden bang dat het emotionele
appèl van deze slogan ooit zou worden gebruikt als een
vermomming voor een verraderlijke aanval op hun ei-
gen onafhankelijkheid.

Sinds de beëindiging van de interventie had Rusland
zeker geen reden meer om bang te zijn voor de grote
Westerse machten. Ook waren
de Sovjets niet bevreesd voor de
agressie van de Nazi's. De be-
vestiging van het tegendeel, erg
populair in West-Europa en in
Amerika, kwam voort uit een
complete onbekendheid met de
Duitse aangelegenheden. Maar
de Russen kenden Duitsland en de Nazi's. Ze hadden
Mein Kampf gelezen. Ze hadden uit dit boek geleerd dat
Hitler het oog had geslagen op de Oekraïne, maar ook
dat het fundamentele strategische idee van Hitler was de
verovering van Rusland pas te beginnen nadat Frankrijk
definitief en voor altijd van de kaart was geveegd. De
Russen waren er volledig van overtuigd dat Hitlers ver-
wachting, zoals uitgedrukt in Mein Kampf, dat Groot-
Brittannlë en de Verenigde Staten zich buiten de oorlog
zouden houden en Frankrijk rustig zouden laten vernie-
tigen, ijdel was. Ze waren er zeker van dat zo'n nieuwe
wereldoorlog, waarin ze zelf van plan waren neutraal te
blijven, óp een nieuwe Duitse nederlaag zou uitlopen.
En deze nederlaag, redeneerden ze, zou Duitsland -en

i misschien wel heel Europa- gereed maken voor het Bol-
sjewisme. Geleid door deze mening hielp Stalin al in de

j tijd van de Weimar-republiek in het geheim de Duitse
herbewapening. De Duitse communisten hielpen de Na-
zi's zoveel ze konden in hun pogingen het Weimar-
regime te ondermijnen. Eindelijk ging Stalin in 1939
een open alliantie met Hitler aan, teneinde hem de vrije
hand tegen het Westen te geven.

: '' l
l

Wat Stalin -net als alle andere mensen- niét had voor-
zien was het overweldigend succes van de Duitse legers
m 1940. Hitler viel Rusland in 1941 aan warit hij<was er
volledig van overtuigd dat niét slechts Frankrijk, maar
ook Groot-Brittannië had afgedaan en dat de Verenigde
Staten, in de rug bedreigd door Japan, niet sterk genoeg
zouden zijn om zich met succes met de Europese zaken
te bemoeien.

Het verval van het Habsburgse Rijk in 1918 en de ne-
derlaag van de Nazi's in 1945 hebben de poorten van
Europa voor de Russen geopend. Rusland is tegen-
woordig de enige militaire macht op het Europese vas-
teland Maar waarom zijn de Russen zo gericht op
verovering en annexatie? Ze hebben zeker de bronnen
van die landen niet nodig. Noch wordt Stalin gedreven
door de gedachte dat zulke veroveringen zijn populari-
teit bij de Russische massa's zouden kunnen vergroten.
Zijn onderdanen staan onverschillig tegenover militaire
glorie.

Is het dan misschien niet de
correcte interpretatie dat het

communisme een kenmerk is van
achtergebleven landen en

uitloopt op algemene armoede?

Het zijn niet de massa's die Sta-
lin gunstig , wenst te stemmen
met zijn agressieve politiek,
maar de intellectuelen. Want hun
Marxistische orthodoxie staat op
het spel, het fundament zélf van
de Sovjet-macht.

Deze Russische intellectuelen waren kleingeestig ge-
noeg om veranderingen van de marxistische geloofsbe-
lijdenis te accepteren die in feite het verlaten van de
essentiële lessen van het dialectisch materialisme in-
hielden, op voorwaarde dat deze veranderingen hun
Russisch chauvinisme streelden. Ze slikten de doctrine
dat hun heilig Rusland over één van de onvermijdelijke
etappes van de economische evolutie, zoals die door
Marx was beschreven, heen zou kunnen springen. Ze
waren trots op zichzelf omdat ze de voorhoede van het
proletariaat en de wereldrevolutie waren die, door het
realiseren van de sociale revolutie eerst in slechts één
land, het glorieuze voorbeeld voor alle andere naties zou
stellen. Maar het is onmogelijk aan hen uit te leggen
waarom deze andere naties uiteindelijk Rusland niet
inhalen. In de geschriften van Marx en Engels, die men
niet uit hun handen kan houden, ontdekken ze dat de
vaders van het Marxisme Groot-Brittannië en Frankrijk
en zelfs Duitsland beschouwden als de landen die het
verst gevorderd waren in de beschaving en in de evolu-
tie van het kapitalisme. Deze studenten van de Marxis-
tische universiteiten zijn misschien wel te dom om de
filosofische en economische doctrines van het Marxisti-
sche evangelie te begrijpen. Maar ze zijn niet te dom om
te zien dat Marx die Westerse landen als veel verder
ontwikkeld dan Rusland beschouwde.

Dan beginnen sommige van deze studenten op het ge-
bied van de economische politiek en statistiek'te .Ver-
moeden1 dat de levensstandaard van de massa's .veel
hoger is in de kapitalistische landen dan 'in hun eigen
land. Hoe is dit mogelijk? Waarom zijn de omstandig-
heden in de Verenigde Staten veel gunstiger, een land
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dat -hoewel vooroplopend in de kapitalistische produc-
tie- het meest achtergebleven is in het opwekken van het
klasse-bewustzijn in de proletariërs?

De gevolgtrekkingen uit deze feiten schijnen niet te
ontlopen te zijn. Als de meest ontwikkelde landen het
communisme niet aannemen, en het hun aardig goed
gaat onder het kapitalisme, als het communisme beperkt
blijft tot een land dat Marx als achtergebleven be-
schouwde en geen rijkdom voor iedereen meebrengt, is
het dan misschien niet de correcte interpretatie dat het
communisme een kenmerk is van achtergebleven landen
en uitloopt op algemene armoede? Moet een Russische
patriot niet beschaamd zijn dat zijn land zich aan dit
systeem heeft gebonden? ! :

Zulke gedachten zijn erg gevaarlijk in een despotisch
land. Wie deze durfde uit te spreken, zou genadeloos
worden geliquideerd door de K.G.B. Maar zelfs onuit-
gesproken liggen ze iedere intelligente persoon Op de
lippen. Ze verstoren de slaap van de hoogste ambtena-
ren en misschien zelfs van de grote dictator. Hij heeft
zeker de macht om iedere tegenstander te vernietigen.
Maar overwegingen van doelmatigheid maken het niet
raadzaam om alle min of meer verstandige mensen uit
te roeien en het land alleen met onzinnige domkoppen ;te
besturen.

Dit is de werkelijke crisis van het Russische Marxisme,
ledere dag die voorbij gaat zonder de wereldrevolutie te
brengen versterkt deze crisis. De Sovjets moeten de wer
reld veroveren of anders worden ze in hun eigen land
bedreigd door een afvalligheid van de intelligentsia. Het
is de bezorgdheid om de ideologische toestand van de
meest pientere geesten van Rusland die Stalin naar een
meedogenloze agressie stuurt.

5 DE KETTERIJ VAN TROTSKY

De dictatoriale doctrine, zoals die geaccepteerd is door
de Russische Bolsjewieken, de Italiaanse Fascisten en
de Duitse Nazi's, houdt stilzwijgend in dat er geen on-
enigheid kan ontstaan met betrekking tot de vraag wie
de dictator zal zijn. De mystieke krachten die de loop
van de historische gebeurtenissen bepalen wijzen de
wonderbaarlijke leider aan. Alle rechtgeaarde mensen
zijn gedwongen zich te onderwerpen aan de ondoor-
grondelijke bevelen van de geschiedenis en hun knieën
te buigen voor de troon van de man die hiertoe is voor-
beschikt. Zij die weigeren dit te doen zijn ketters, ver-
achtelijke schurken die moeten worden "geliquideerd".

In werkelijkheid wordt de dictatoriale macht gegrepen
door de man die er op tijd in slaagt al zijn rivalen en
hun handlangers uit te roeien. De dictator plaveit zijn
weg naar de hoogste macht door al zijn tegenstanders
uit de weg te ruimen. Hij bewaart zijn eminente positie
door allen die hem mogelijkerwijs zouden kunnen be-
dreigen om zeep te helpen. De geschiedenis van ooster-
se despotismen is hiervan getuige, zowel als de ervaring
met huidige dictaturen.

Toen Lenin in 1924 stierf, verdrong Stalin zijn meest
gevaarlijke rivaal Trotsky. Trotsky ontsnapte, bracht
jaren buitenslands door in verschillende landen in Euro-
pa, Azië en Amerika en werd uiteindelijk in Mexi-
cö-City vermoord. Stalin werd de absolute heerser van
Rusland.

Trotsky was; een intellectueel van het orthodoxe Mar-
xistische type. Als zodanig trachtte hij zijn persoonlijke
vete met Stalin voor te stellen als een conflict over prin-
cipes. Hij probeerde een Trotsky-doctrine te construeren
die verschillend was van de Stalin-doctrine. Hij brand-
merkte de politiek van Stalin als afvalligheid van de ge-
heiligde erfenis van Marx en Lenin. Stalin sloeg op
dezelfde manier terug. In werkelijkheid was het conflict
echter eeri rivaliteit tussen twee mensen, en niet een
conflict van tegengestelde ideeën en principes. Er was
een kleine onenigheid over tactische methodes. Maar
over alle essentiële zaken waren Stalin en Trotsky het
eens. l • • -..\ . '<•: '^•. '• , . , ' • • • • •

Trotsky had voor 191? in verschillende landen gewoond
en was tot op zekere hoogte bekend met de belangrijkste
talen van de Westerse volken. Hij deed zich voor als een
expert in internationale zaken. In werkelijkheid wist hij
niets van de Westerse beschaving, politieke ideeën en
economische condities. Als een rondtrekkende balling
had hij zich vrijwel uitsluitend bewogen in de kringen
van andere ballingen. De enige buitenlanders die hij zo
nu en dan in koffiehuizen en clublokalen van West- en
Centraal-Europa had ontmoet waren radicale doctrinai-
ren, die door hun Marxistische vooringenomenheid van
de werkelijkheid waren vervreemd. Zijn voornaamste
lectuur bestond uit Marxistische boeken en periodieken.
Hij verfoeide alle andere geschriften als "burgerlijke"
lectuur. Hij.was absoluut niet in staat om de gebeurte-
nissen uit een andere hoek te zien dan de Marxistische.
Net als Marx was hij er toe geneigd elke grote staking
en elk klein oproer te>zien als het i uitbreken van de uit-
eindelijke grote revolutie. ;!

Stalin is een slecht ontwikkelde Georgiër. Hij heeft niet
de geringste kennis van een Westerse taal. Hij kent Eu-
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ropa of Amerika niet. Zelfs wat hij als Marxistische
schrijver heeft bereikt staat aan vragen bloot. Maar het
was juist het feit dat hij, hoewel een onvermurwbaar
aanhanger van het communisme, niet geïndoctrineerd
was met Marxistische dogma's dat hem superieur aan
Trotsky maakte. Stalin kon de dingen zien zoals ze wer-
kelijk waren zonder misleid te zijn door de valse leer-
stellingen van het dialectisch materialisme. Als hij een
probleem onder ogen kreeg, zocht hij niet naar een in-
terpretatie in de geschriften van Marx en Engels. Hij
vertrouwde op zijn gezonde verstand. Hij was oordeel-
kundig genoeg om het feit te onderkennen dat de poli-
tiek van de wereldrevolutie zoals die door Lenin en
Trotsky in 1917 was begonnen volledig gefaald had
buiten de grenzen van Rusland.

In Duitsland werden de communisten, geleid door Karl
Liebknecht en Rosa Luxemburg, verslagen door afde-
lingen van het reguliere leger en door nationalistische
vrijwilligers in een bloedige veldslag uitgevochten in
januari 1919, in de straten van Berlijn. De greep naar de
macht door de communisten in München in het voorjaar
van 1919 en de opstand in Höllz in maart 1921, eindig-
den ook in een mislukking. In Hongarije werden de
communisten in 1919 verslagen door Horthy en Goem-
boes en het Roemeense leger. In Oostenrijk mislukten
verschillende communistische samenzweringen in 1918
en 1919; een gewelddadige opstand in juli 1927 werd
gemakkelijk door de Weense politie onderdrukt. In Ita-
lië was de bezetting van de. fabrieken in 1920 een com-
plete mislukking. In Frankrijk en in Zwitserland leek de
communistische propaganda heel krachtig in de eerste
jaren na de wapenstilstand van 1918; maar deze ver-
dween heel spoedig. In Groot-Brittannië resulteerde de
algemene staking in 1926 uitgeroepen door de vakbon-
den in een jammerlijke mislukking.

Trotsky was zo verblind door zijn or-
thodoxie dat hij weigerde toe te geven
dat de Bolsjewistische methodes had-
den gefaald. Maar Stalin realiseerde
ach dat heel goed. Hij zette de ge-
dachte niet aan de kant om aan te zetten tot revolutio-
naire opstanden in alle vreemde landen en om de hele
wereld voor de Sovjets te veroveren. Maar hij,was zich
volledig bewust van het feit dat het nodig was de agres-
sie .enkele jaren uit te stellen en over te gaan op nieuwe
methodes ter uitvoering ervan. Trotsky had ongelijk
toen hij Stalin ervan beschuldigde dat hij de communis-
tische beweging buiten Rusland onderdrukte, Wat Sta-
m m werkelijkheid deed was andere- manieren

toepassen om de doelenie bereiken die hij en alle ande-
re Marxisten gemeenschappelijk hadden, i :

Trotsky had gelijk toen
hij stelde dat het

regime van StaHn van
Rusland een hel had

gemaakt.

Als exegeet van de Marxistische dogma's was Stalin
zeker de mindere van Trotsky. Maar hij overtrof zijn
rivaal zeker als politicus. Het Bolsjewisme dankt zijn
tactische successen in de.wereldpolitiek aam Stalin, niet
aan Trotsky. i , ;

Op het gebied van de binnenlandse politiek narn
Trotsky zijn toevlucht tot de goed uitgeprobeerde tradi-
tionele trucs, die de Marxisten altijd hadden toegepast en
die bestonden uit het kritiseren van de socialistische
maatregelen die de andere partijen voorstonden. Wat
Stalin deed was niet echt socialisme en communisme,
maar, integendeel, juist het tegenovergestelde, ervan, een
monsterlijke perversie van de verheven principes van
Marx en Lenin. Al de desastreuze trekken van de open-
bare controle van productie en distributie zoals ze in
Rusland tevoorschijn kwamen waren, in de interpretatie
van Trotsky, voortgekomen uit de klein-burgerlijke po-
litiek, van Stalin. Ze waren geen onvermijdelijke gevol-
gen van de communistische methodes. Het waren
begeleidende verschijnselen van het Stalinisme, niet van
het communisme. Het was uitsluitend de fout van Stalin
dat een absolutistische onverantwoordelijke bureaucra-
tie de hoogste macht had, dat een klasse van bevoor-
rechte oligarchen van luxe genoot terwijl de massa's op
de rand van de hongerdood leefden, dat een terroristisch
regime de oude revolutionaire wacht executeerde en
miljoenen tot slavenarbeid in concentratiekampen ver-
oordeelde, dat de geheime politie almachtig was, dat de
vakbonden machteloos waren, dat aan de massa's alle
rechten en vrijheden waren ontnomen, Stalin was niet
de kampioen van de egalitaire klasseloze maatschappij.
Hij was de pionier van de terugkeer tot de ergste metho-
des van klasse-heerschappij en exploitatie. Een nieuwe

leidende klasse van ongeveer tien pro-
cent van de bevolking onderdrukte en
exploiteerde genadeloos de immense
meerderheid van de werkende proleta-
riërs.

Trotsky wist onmogelijk te verklaren
hpe dit allemaal kon worden bewerkstelligd door sjechts
één man en zijn klein aantal pluimstrijkers. Waar waren
de "materiele productieve krachten", waarover zoveel
werd gesproken in het historisch materialisme van
MarXi die ^'onafhankelijk van de wil van de individuen"
de loop van de menselijke gebeurtenissen bepalen "met
de onontkoombaarheid van een natuurwet"? Hoe kon
hét gebeuren dat een man in de positie was de
"juridische en politieke superstructuur" te veranderen
die uniek en pnveranderbaar is vastgelegd door de eco-
nomische structuur van de maatschappij? Zelfs Trotsky
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gaf toe dat er niet langer een privé-eigendom van de
productiemiddelen was in Rusland. In het rijk van Sta-
lin worden productie en distributie volledig gecontro-
leerd door "de maatschappij". Het is een fundamenteel
dogma van het Marxisme dat de superstructuur van zo'n
systeem noodzakelijkerwijs de zegeningen van het aard-
se paradijs moet zijn. Er is in de Marxistische doctrines
geen ruimte voor een interpretatie die individuen de
schuld geeft voor een degeneratief proces dat de zege-
ningen van een openbare controle van de economie in
iets kwaads zou kunnen omzetten. Een consistente
Marxist -als consistentie verenigbaar zou zijn met het
Marxisme- zou moeten toegeven dat het politieke sys-
teem van Stalin de noodzakelijke superstructuur van het
communisme was.

Alle essentiële onderdelen van het programma van
Trotsky waren in volledige overeenstemming met de
politiek van Stalin. Trotsky propageerde de industriali-
satie van Rusland. Dat was juist wat het eerste
Vijf-Jaren Plan van Stalin beoogde. Trotsky propageer-
de de collectivisatie van de landbouw. Stalin stelde dé
Kolchozen in en liquideerde de Koelakken. Trotsky was
een voorstander van een groot leger. Stalin organiseerde
zo'n leger. Trotsky was ook geen vriend van democratie
toen hij nog de macht had. Hij was, integendeel, een
fanatieke aanhanger van dictatoriale onderdrukking van
alle "saboteurs". Het is wel zo dat hij niet kon voorzien
dat de dictator hem, Trotsky, schrijver van Marxistische
traktaten en veteraan van de glorieuze verdelging van de
Romanovs, zou beschouwen als de meest verdorven sa-
boteur. Net als alle voorstanders van een dictatuur, nam
hij aan dat hijzelf of één van zijn intieme vrienden de
dictator zou zijn. i J

Trotsky kritiseerde de bureaucratie. Maar hij deed geen
suggestie voor een andere methode om de zaken te re-
gelen in een socialistisch systeem. Er is geen alternatief
voor het op winst gerichte privé-zakendom dan bureau-
cratisch management.10 :

De waarheid is dat Trotsky slechts één fout vond in
Stalin: dat hij, Stalin, de dictator was en niet hijzelf,
Trotsky. In hun vete hadden ze beide gelijk. Stalin had
gelijk toen hij volhield dat zijn regime de belichaming
was van communistische principes. Trotsky had gelijk
toen hij stelde dat het regime van Stalin van Rusland
een hel had gemaakt.

10 Ludwig von Mises, Bureauoracy, Yale University Press,
1944.

Het Trotskisme verdween niet volledig na de dood van
Trotsky. Het Boulangerisme in Frankrijk overleefde ook
voor enige tijd het eind van generaal Boulanger. Er zijn
nog altijd Carlisten overgebleven in Spanje hoewel de
lijn van Don Carlos uitgestorven is. Zulke postume be-
wegingen zijn natuurlijk ten dode opgeschreven.

Maar in alle landen zijn er mensen die, hoewel ze zelf
het idee van algehele planning, dat wil zeggen publiek
eigendom van de productiemiddelen, zijn toegewijd,
bang worden als ze geconfronteerd worden met het
werkelijke gezicht van het communisme. Deze mensen
worden teleurgesteld. Ze dromen van een hof van Eden.
Voor hen betekenen communisme, of socialisme, een
gemakkelijk leven in rijkdom en het ten volle genieten
van alle vrijheid en plezier. Ze blijven in gebreke de te-
genstrijdigheden te zien die inherent zijn aan hun beeld
van een communistische maatschappij. Ze hebben kri-^
tiéklops1 dé krankzinnige fantasieën van Charles Fourier
en alle absurditeiten van Veblen geslikt. Ze geloven
vast in de stelling van Engels dat het socialisme het ge-
bied van onbeperkte'vrijheid zal zijn. Zij geven het ka-
pitalisme de schuld van alles waar ze niet van houden
en zijn er volledig van overtuigd dat het socialisme hen
van i alle kwaad zal bevrijden. Ze schrijven hun eigen
falen en frustraties toe aan de oneerlijkheid van dit
"gekke'! competitieve systeem en verwachten dat het
socialisme hun die hoge positie en dat hoge inkomen zal
toekennen jwaarop ze recht hebben. Zij zijn Assepoes-
ters die uitzien naar de prins-redder die hun verdiensten
en deugden zal erkennen. Het afgeven op het kapitalis-
me en ;het aanbidden van het communisme zijn een
troost voor hen. Dit helpt hen voor henzelf hun eigen
inferioriteit te verbergen en "het systeem" dé schuld te
geven voor hun eigen tekortkomingen.

Als ze de dictatuur propageren, propageren zulke men-
sen altijd de dictatuur van hun eigen kliek. Als ze om
planning vragen dan hebben ze altijd het oog op hun
eigen plannen, niet die van anderen. Ze geven nooit toe
dat een socialistisch of communistisch systeem werke-
lijk en echt socialistisch of communistisch is, als het
aan henzelf niet de meest eminente positie en het hoog-
ste inkomen geeft. Voor hen is het essentiële kenmerk
van het Werkelijke en echte communisme dat alle zaken
precies geregeld worden volgens hun eigen wil en dat
allen die ;het er niet mee eens zijn tot onderdanigheid
worden gedwongen, M ï

Het is een feit dat de meerderheid van onze tijdgenoten
doordrenkt is -met socialistische1 of communistische
ideeën. Dit betekent echter niet dat ze unaniem zijn in
hun voorstellen'voor de onteigening van het prlvé-bezit
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van de productiemiddelen en de openbare controle over
de productie en de distributie. Integendeel. ledere socia-
listische kliek bestrijdt fanatiek de plannen van alle an-
dere socialistische groepen. De verschillende
socialistische sekten bestrijden elkaar bitter.

Als het geval van Trotsky -en het analoge geval van
Gregor Strasser in Nazi-Duitsland- geïsoleerde gevallen
waren, dan zou het niet nodig zijn er aandacht aan te
besteden. Maar het zijn geen incidentele gevallen. Ze
zijn typisch. Het bestuderen ervan toont de psychologi-
sche oorzaken zowel van de populariteit van het socia-
lisme als van zijn onmogelijkheid.

Agenda Kring Roosendaal

Dinsdag 20 MEI van 18.30 tot 22.00 uur
MET MAALTIJD.
Tim Bremmers verzorgt dan een inleiding/discussie
over zijn ervaringen en de gevolgen van de E.U., in
het bijzonder t.o.v. "POLITIE" en "IMMIGRATIE".

Dinsdag 17 JUNI van 18.30 tot 20.00 uur

Dinsdag 15 JULI van 18.30 tot 20.00 uur

Dinsdag 19 AUGUSTUS van 18.30 tot 22.00 uur
MET MAALTIJD.
Louis van Gils verzorgt dan een inleiding/discussie
over de Vrije Economie en de voordelen daarvan
voor een grotere welvaart en welzijn.

Informatie
Stichting Librtarisch Centrum

De Stichting Librtarisch Centrum streeft de verspreiding
van Het Libertarisme na. Het Libertarisme is een politieke
filosofie die gebaseerd is op de indivuele vrijheid. Het
individu heeft het recht om met zijn leven, zijn lichaam en
eigendom te doen en te laten wat hij wil. Indivuele
vrijheid houdt daarom zowel persoonlijke als economische
vrijheid in. Elke samenwerking tussen individuen is dan
gebaseerd op vrijwilligheid. Geen wet mag vrijwillige
samenwerking verbieden. Het libertarisme volgt deze
principes consequent.

De stichting Libertarisch Centrum is geassocieerd met de
International Society for Individual Liberty.

Donateurs

Mensen die de libertarische beweging financieel willen
steunen kunnen ƒ 150,- overmeken naar Stichting Lifhas
(Libertarian Ihstitute For Human Assistance). Voor die
ƒ150,- krijgt men dan tevens een jaar lang de Vrijbrief.
Het bankrekeningnummer van LIFHAS (te Schiedam) is
25.81.53.962 bij de bank , Postbus 370, 3000 AJ
Rotterdam.

Secretariaat, Libertarisch Centrum Nederland:
Fazantenkamp 818, 3607 EB Maarssenbroek, tel. 0346-
564994

Bijeenkomsten coördinatie (CBC):
J. Otto Vrijhof
• Libertarische Bijeenkomst Nieuwegein
Elke derde vrijdag van de maand vanaf 20 uur
Contactpersoon J. Otto Vrijhof, tel.&fax.030-2290241
Email: vrijh@worldaccess.nl

Kring Roosendaal
Elke derde dinsdag van de maand vanaf 18.30 uur tot 20
uur in Hotel Restaurant GODEREE, aan het Stationsplein,
Roosendaal. Contactpersoon H. Jongen, tel. 0165-348034

Kring Zuidholland
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.
0703650109, b.g.g. 0653-484372, fax. 070-3634730

Secretariaat Libertarisch Centrum België:

Brugmanlaan 617, B-1180 Brussel, tel.02-3444721. Meer
informatie over Libertarisch studiecentrum en Kring
Libertarisch Centrum België bij het secretariaat
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