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De oorlog tegen drugs:
1906-?

Ing. Frans J.M. Buzek

Drugs spelen een verbazingwekkende rol in de wereld:
met de handel worden miljarden verdiend, terwijl natio-
nale overheden wereldwijd in de oorlog om die handel
tegen te gaan miljarden uitgeven. Dat de oorlog ruim
negentig jaar geleden begonnen is en dat de volksge-
zondheid daarbij een ondergeschikte rol speelde, zal
echter weinigen bekend zijn.

In 1906 nam het Amerikaanse Congres de Food and
Drugs Act aan en begonnen puriteinen met een interna-
tionale morele kruistocht tegen drugs, omdat zij het
verwerpelijk vonden dat drugs gebruikt werden vanwe-
ge het gevoel van welbehagen dat zij teweeg brengen.

In de 19e eeuw waren drugs zoals opium, morfine, en
cocaïne, in Amerika en Europa vrij verkrijgbaar. Opia-
ten werden gezien als belangrijke medicijnen, in het bij-
zonder morfine, dat bekend stond als een effectieve
pijnstiller. Na de uitvinding van de injectiespuit, in de
tweede helft van de 19e eeuw, was het gebruik van
morfine echter toegenomen. Doordat de medici het nog-
al overvloedig voorschreven, veroorzaakten zij vermoe-
delijk de eerste groep verslaafden. Na 1875 kwam coca
op, dat gebruikt werd in veel middeltjes, die door ieder-
een zonder beperkingen gekocht konden worden, maar
bijvoorbeeld ook in Coca Cola.

Rond de eeuwwisseling was Nederland de belangrijkste
producent van cocaïne. De cocabladeren werden uit In-
donesië geïmporteerd, waarvan de schatkist van de Ne-
derlandse regering, die de handel controleerde, rijkelijk
profiteerde. Verslaving werd niet als een probleem erva-
ren, zolang er geen sprake was van verwaarlozing van
familie of werk. Er werd geen onderscheid gemaakt tus-
sen medicijnen en drugs, totdat de morele kruisvaarders
er hun aandacht op vestigden. In Amerika, maar ook in
Nederland en in andere Europese landen, vonden zij
bondgenoten in de medici en apothekers, die de moge-
lijkheid zagen opdoemen van een monopolie op de dis-
tributie van drugs. In Amerika mondde dit uit in de
Food and Drugs Act van 1906, die oorspronkelijk be-
doeld was om mensen te beschermen tegen de verkoop
van vervalst, of onjuist geëtiketteerd, voedsel of drugs.
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De Food and Drugs Act werd gevolgd door de Harrison
Narcotic Act in 1914, een registratie-wetgeving, die al
gauw uitmondde in een verbodsbepaling. De Harrison
Narcotic Act werd voorafgegaan door conventies over
drugs. De laatste van deze conventies had op initiatief
van de Amerikanen plaats in Sjanghai in 1909. Omdat
de Europeanen destijds geen problemen hadden met
drugs was er veel overredingskracht van de Amerikanen
voor nodig om de Europeanen te overtuigen van de
noodzaak dat ook zij een soortgelijke wetgeving aan-
namen. Nederland gaf hier uiteindelijk in 1919 aan toe,
met het vastleggen van de Opium Wet. In 1919 waren
de straffen aanzienlijk milder dan tegenwoordig: de
maximum gevangenisstraf was drie maanden of een
boete van ƒ1.000. In 1928 werd de gevangenisstraf ver-
hoogd naar maximaal één jaar, terwijl de boete onge-
wijzigd bleef.

De Verenigde Staten gingen echter voort met het streven
naar een internationaal verbod op opiaten, waardoor een
aantal Europese landen in 1936 in Genève een verdrag
ondertekende, dat de regeringen van deze landen ver-
plichtte om de drugssmokkel zwaarder aan te pakken.

De belangrijkste reden achter dit streven in de VS had
echter niets te maken met de volksgezondheid, maar
alles met de mogelijke stopzetting van de financiering
van het Narcoiics Bureau. In 1937 slaagde deze organi-
satie erin om de Marijuana Tax Act aan te laten nemen,
hetgeen het voortbestaan van de instelling verzekerde.
Het Bureau had echter, om de zaak kracht bij te zetten,
het vermeende schadelijke effect van marihuana sterk
overdreven. Hiermee was een nieuwe tendens ingezet,
die de oorlog tegen drugs verder zou dóeii escaleren. De
oorlog tegen drugs bleek voor politici en belangengroe-
peringen, bij gebrek aan meer urgente aandachtsgebie-
den, een uitstekend onderwerp Om verzekerd te blijven
van de aandacht van het publiek. Morele kruistochten
slaan goed aan, zeker wanneer zij gesteund worden door
de medici en apothekers.

Een ander belangrijk jaartal is 1968, toen de jah van
Perzië het verbod op de productie van opium ophief. De
Amerikaanse overheid reageerde hierop door het tegen-
gaan van de drugssmokkel prioriteit toe te kennen, wat
tot een verdere stigmatisering van druggebruik binnen
de Amerikaanse samenleving leidde. De aandacht van
het publiek werd op deze manier enigszins afgeleid van
de problemen rond de in een kritieke fase geraakte
Vietnam-oorlog. Via Interpol werden ook Europese po-
litiediensten bij de strijd betrokken. Met name Neder-
land, België en Duitsland waren vatbaar voor de door
de Amerikanen gepropageerde onderzoeksmethoden -
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zoals het werken met infiltranten en het gecontroleerd
doorlaten van drugs- die later jn opspraak zouden ko-
men. i

Eén yan de yerrassende uitkomsten van ,het onderzoek
van .de commissie-Van Traa was dat het grootste ge-
deelte van het Nederlandse politieapparaat achter drugs-
smokkelaars blijkt aan te zitten, wat een verklaring lijkt
te zijn voor het
populaire gezegde dat de politie er nooit is wanneer je
haar nodig hebt. Dit heeft ertoe geleid dat de misdaad
die niet met drugs in verband staat dramatisch, is toeger
nomen.

Er kunnen allerlei redenen zijn waarom mensen stimu-:
lerende middelen gebruiken: experimenteren is er,
slechts één van. Door echter stimulerende middelen in
de criminaliteit te dringen en alleen "nul-gebruik" te
verkondigen, werd en wordt zelfstandige volwassen
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mensen de mogelijkheid ontnomen om te leren omgaan
met drugs. Hierbij komt dat een verbod vaak ook het
zogenaamde "verboden vrucht-effect" tot gevolg heeft.
De hernieuwde en intensievere interesse in drugs in de
zestiger en zeventiger jaren leidde onder andere door de
onbekendheid met het gebruik tot een omvangrijke
schade, die voorkomen had kunnen worden.

Na verloop van tijd hebben de successen die de overhe-
den in hun strijd tegen drugs boekten het aanbod van
drugs alleen maar gevarieerder gemaakt. Marihuana is
vanwege het volume waarschijnlijk het gemakkelijkst te
ontdekken tijdens het smokkelen ervan. Het succes van
de bestrijding van marihuana-smokkel zorgde echter
ervoor dat het gebruik en de smokkel van cocaïne toe-
namen. Klaarblijkelijk leidt een verhoogde pakkans er-
toe dat smokkelaars op zoek gaan naar een steeds
minder volumineuze, maar sterker werkende drug. De
acties tegen Colombia hebben geleid tot een uitbreiding
van de cocaïnehandel in andere Zuid- en Centraal-
Amerikaanse landen, hetgeen het onderscheppen van
transporten veel moeilijker maakt. Hetzelfde geldt voor
de grote drugskartels: er is nu een groot aantal moeilijk
te vinden "baby-kartels".

Het is daarom niet geloofwaardig om ervan uit te gaan
dat "nul-gebruik" mogelijk is, alhoewel het goed klinkt
als politieke slogan. Na ruim negentig jaar oorlog tegen
drugs zijn er meer drugs op straat te verkrijgen en zitten
er meer mensen in de gevangenis vanwege drugsdelic-
ten dan ooit.

Een andere misvatting om een harde lijn tegen drugs te
rechtvaardigen is de veronderstelling dat mensen crimi-
neel gedrag gaan vertonen nadat ze drugs zijn gaan ge-
bruiken. Onderzoek onder gedetineerden heeft echter
aangetoond dat criminele activiteiten aan het drugge-
bruik vooraf gaan. Alhoewel veel gedetineerden drug-
gebruikers zijn, waren zij dit niet toen zij voor een
misdaad die niet met drugs in verband stond gearres-
teerd werden. Kennismaking met drugs vindt dus in
veel gevallen pas plaats tijdens de detentie.

Het zwaarder bestraffen van drugsdelicten blijkt ook
geen zin te hebben. Een studie, uitgevoerd om het ver-
band aan te tonen tussen de strafmaat en het al of niet
begaan van een aan drugs verwante misdaad, liet dui-
delijk zien dat niet de strafmaat, maar de pakkans daar-
voor maatgevend is. Tevens toonde deze studie aan dat
het creëren van werk de beste manier is om misdaad
tegen te gaan.

Amerika is één van .de landen waar de strijd tegen drugs
het hevigst gevoerd wordt. Toch is onlangs in Californië
het gebruik van marihuana voor medische doeleinden
vrijgegeven. Alhoewel Nederland wereldwijd een repu-
tatie heeft opgebouwd als het land met de meest liberale
drugspólitiek, is Zwitserland op dit gebied Nederland al
sinds enige jaren Voorbijgestreefd. Zwitserland heeft
geen coffeeshops, maar wel programma's die het onder
medisch toezicht verstrekken van drugs, voornamelijk
heroïne en methadon, aan zwaar verslaafden mogelijk
maken. Deze programma's zijn de experimentele fase
voorbij en vormen een vast onderdeel van het Zwitserse
dragbéieid. De resultaten van de programma's zijn
goed: de deelnemers zijn gezonder, hebben een baan,
een huis, en begaan praktisch geen misdaden meer.
Overigens wórdt in Zwitserland het gebruik van soft-
drugs niet en de handel daarin nauwelijks bestraft.

De ervaringen in Zwitserland, maar ook de experimen-
ten die op kleine schaal zijn uitgevoerd in bijvoorbeeld
Engeland en Nederland, laten zien dat mensen normale
levens kunnen leiden ondanks harddruggebruik. De
drugs die tijdens deze experimenten gebruikt werden,
waren dan ook zuiver, dit in tegenstelling tot de drugs
die op straat verkocht worden. Het komt helaas maar al
te vaak voor dat drughandelaren hun waar met allerlei
middelen verdunnen. Verontreinigingen en de onjuist
ingeschatte sterkte van de drugs, bij gebrek aan kwali-
teitscontrole, zijn dan ook de voornaamste doodsoorza-
ken wanneer er harddrugs in het spel zijn. Overigens is
ten gevolge van softdruggebruik, voor zover bekend,
nooit iemand overleden. Toch is er bij softdrugs wel de-
gelijk evenzeer behoefte aan een goede voorlichting en
kwaliteitscontrole. Cannabis blijkt namelijk aanzienlijk
meer kankerverwekkende stoffen te bevatten dan tabak
en door de veredeling van de planten neemt de sterkte
van de Nederwiet alleen maar toe. Alhoewel kwaliteits-
controle en voorlichting uitstekend door de vrije markt
uitgevoerd kunnen worden, kan dit ook door de over-
heid gedaan worden.

Boeken zoals The Economie Anatomy of a Drug War;
Criminal justice in the commons en Our Right to
Drugs; The case for a free market, die voor dit artikel
gebruikt zijn (zie de literatuuropgave) en waaruit blijkt
dat de overheid er met haar drugsbeleid naast zit, zijn
moeilijk te vinden, of alleen beschikbaar voor een ge-
specialiseerde lezerskring. Het is dan ook niet verwon-
derlijk dat de samenleving bijzonder slecht over het
onderwerp geïnformeerd is. Deze onwetendheid heeft
overheden wereldwijd in staat gesteld de oorlog tegen
drugs te gebruiken om de privé-sfeer van iedere burger
binnen te dringen. Iemand verdacht maken van betrok-
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kenheid bij drugshandel is inmiddels voldoende om een
grootschalig onderzoek tegen hem te rechtvaardigen,
waarbij de onderste steen boven komt. Banken worden
gedwongen om ongebruikelijke transacties te melden en
inzage te geven in de zaken van hun cliënten. Het me-
disch geheim bleek ook niet bestand tegen de oorlog,
toen enige tijd geleden inzage gegeven moest worden in
het medisch dossier van de vriendin van een bekende
Nederlander, omdat er sprake zou zijn van een nieuwe
drug, die haar fataal geworden was.

De wereldwijde oorlog tegen drugs kost de belasting-
betaler inmiddels miljarden en verschaft banen aan dui-
zenden ambtenaren. Overheidsinstellingen worden met
belastinggeld gefinancierd en heffen zich helaas nooit
uit eigener beweging op. Bovendien hebben overheids-
instanties de mogelijkheid om de in beslag genomen
gelden en goederen voor hun eigen doeleinden aan te
wenden: nog een reden om de oorlog te blijven voeren.

Vanwege de vele tegengestelde opinies valt niet te ver-
wachten dat de situatie in.de nabije toekomst zal, verbe-
teren. Het is echter duidelijk dat het handhaven yan het
verbod op de handel in drugs nergens pp is gebaseerd:
Nederland stroomt bijvoorbeeld niet massaal iedere dag
naar de coffeeshops en heeft ondanks het gemak waar-
mee drugs in het algemeen verkrijgbaar zijn, aanzienlijk
minder problemen met drugs dan andere landen.

Literatuur:
Kort, M. de, Drugs in Nederland voor 1?40, Bameveld:
B.D.U.;

Kort, M. de en DJ. Korf, Hollandse prioriteiten, in:
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Haailibertarisme in 2000
Ivo Cerckel

Thans zijn computerprogrammeurs in de Europese Unie
volop bezig de programma's voor te bereiden op de
komst van de Euro-munt. Of die Eüro-inunt er komt laat
ik in het midden. Wel weet ik dat het jaar 2000 er komt
en dat de voorgangers van de huidige computerpro-
grammeurs in de zeventiger en tachtiger jaren de data
hebben afgekort tot twee cijfers door er de "19" van weg
te laten. Het ging om "86" en thans gaat het om "97" en
niet om "1986" en "1997".

De reden waarom deze data werden afgekort had iets te
maken met het aantal gegevens dat de computer1 kon
opbergen. Het waren er slechts tachtig. Tachtig is niet
zo veel. Als je je naam, adres, geboortedatum, natio-
naalnummer, belastingdienstnummer, telefoonnummer,
bankrekeningnummer, enzovoort opschrijft kom je al
gauw boven 80 uit. Om plaats uit te sparen werden de
twee eerste cijfers (de l en 9) van het jaartal niet aange-
duid. Sindsdien hebben de computers meer capaciteit
doch niemand heeft eraan gedacht om de oude stan-
daard t;e veranderen.

Op het ogenblik dat de kalender naar het jaar 2000
overgaat, zullen computers ofwel op tilt slaan ofwel
verkeerde data uitslaan.

En daar staan we dan voor een probleem. Gemakkelijk
op te lossen zal je zeggen, gewoon die datum vinden en
er 19 "voor-voegen". Jouw oplossing veronderstelt dat
we weten waar die data zich bevinden. En dat is precies
het probleem: we weten niet waar ze zijn en we moeten
ze gaan zoeken. Deze zoektocht is technisch niet moei-
lijk. Wel is de zoektocht tijdrovend.

Er was eens
Peter de Jager (www.year2000.com) omschrijft de oor-
sprong van het probleem als volgt:
Eén van de meest courante berekeningen die een com-
puter doet is de berekening van de tijdspanne tussen
twee gebeurtenissen. Bij deze berekening weet de com-
puter niet wat hij doet. In het jaar 2000 zal ik, die in
1962 geboren ben, van de computer aldus een leeftijd
van (00 - 62 =) -62 jaar toegewezen krijgen. De com-
puter gebruikt immers de eerste twee cijfers van het
jaartal niet.

Bc betaal de verzekeringspremie van mijn auto eenmaal
per jaar. Het huidige verzekeringsbewijs van mijn auto
is geldig van 01.03.97 tot 28.02.98. Dit betekent dat
eens de computer van mijn verzekeringsmaatschappij
zal vaststellen dat de datum 15.01.98 is, hij instructie
zal geven opdat mij een vraag tot hernieuwing van mijn
verzekeringspremie zal verstuurd worden. Ik slaap (en
rij) ondertussen op beide oren en hoef niet naar mijn
groene kaart te kijken om te zien of ze nog niet verval-
len is, want ik weet dat mijn verzekeraar mij in januari
'98 wel zal verwittigen. In januari '99 zal hij dat ook wél
doen. Wat in januari '00 zal gebeuren weet ik niet.

De ben ook benieuwd of de lift in mijn flatgebouw niet
zal stilvallen omdat hij reeds lang aan een onderhouds-
beurt toe is. Nog een kleine bedenking: 1900 was geen
schrikkeljaar. 2000 Is wel een schrikkeljaar. Is er een
datum 29.02.00 of niét? En ben ik op 29.02,00 nog wel
geldig verzekerd op basis van de premie die ik betaalde
met ingang van 01.03.99?

Ter voorkoming Van het probleem op l januari 2000
moet gezocht worden in de geprogrammeerde code die
aan mijn verzekeraar instructie zal geven opdat mij een
vraag tot hernieuwing van mijn verzekeringspremie zal
verstuurd worden en deze code moet aangepast worden.
Mijn verzekeraar heeft misschien 50.000.000 regels ge-
programmeerde code (Chase Manhattan Bank heeft er
200.000.000). Als je aanneemt dat je een seconde naar
iedere lijn dient te kijken en je doet dat 8 uur per dag, 5
dagen per week, dan heb je daar 6,5 jaar voor nodig.
Met 78 man kan je die taak in l maand klaren.

Bloed in het water
Sommige bedrijven hebben ingezien dat er inderdaad
een probleem is en zijn actief met hun conversie bezig
om Y2K (Year 2000 Compliant) te zijn tegen de eeuw-
en millenniumwisseling. Andere bedrijven (en (fiscale)
overheden) weten niet dat er een probleem bestaat.

Daartussen zijn er bedrijven die denken dat iemand wel
met een mirakeloplossing voor de dag zal komen. He-
laas werden de data niet gelabeld met een naamcode,
bijvoorbeeld DATE, maar met eender wat zoals 'Bdate'
('birthdate') of 'Aynrand'. Dit maakt het vinden ervan
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moeilijk, wat verklaart waarom het vinden van de magi-
sche oplossing ook onwaarschijnlijk is.

Het kopen van nieuwe software (die dan geprogram-
meerd moet worden) is ook geen oplossing. Het is im-
mers niet zeker dat die volledig Y2K is. Eigen conversie
is ook niet voldoende. Indien je leveranciers en je klan-
ten niet tijdig (d.i. tegen l januari 1999, vermits één vol
jaar vereist zal zijn om alles te testen) Y2K zijn, kan je
uiteraard geen zaken doen. '• •''••• !

Ec zeg niet dat we naar een nieuwe depressie a :la 1929
gaan. De vrijwillige samenwerking tussen individuen
kan ook bij natuurrampen veel oplossen. Aan de lezer
Van dit tijdschrift moet ik echter niet uitleggen dat het
aanpassingsvermogen van overheidsdiensten kleiner is
dan dat van privé-ondememingen. Vrijheidslievenden
zullen dan ook gezien hebben dat Y2K problemen Zal
opleveren bij overheidsdiensten waarvan de bijstand-
scheques en belastingberékeningen en -inningen overal
ter wereld in het gedrang zullen komen. Ook de opvol-
ging van betaalde belasting en vervolging van niet-
betalers zal voor Big Brother moeilijker, zoniet ionmo-
gelijk, worden.

• ,' l

Gary North (www.garynorth.com) drukt het als volgt
uit: "Er komt chaos in ieders overheidsdepartement
waarvan de computers niet Y2K zijn. Verwarring bete-
kent lawaai. Lawaai is zoals mist. Een individu kan zich
daarin gemakkelijker verschuilen dan op een open veld
in vol daglicht. Indien libertariërs haaien waren, zouden
ze bloed in het water ruiken."

De auteur is advocaat en bereikbaar via
migrator@www.cz

En hier dan een typical example
of government thinking

Met dank aan Michiel van Notten

The European Union has reached agreement to
adopt English as the preferred language for Eu-
ropean Communications, rather than German,
which was the other possibility; As part of the
negotiations, Her Majesty's Government conce-
ded that English spelling had sómè room for im-
provement and has accepted a five-year phased
plan. In the first year, "s" will be used instead of
the soft "c". Sertainly, sivil servants will resieve
this news with joy. Also, the hard "c" will be re-
placed with "k". Not only will this kïear up konfu-
sion, but typewriters kan have One less letter.
There will be growing publik enthusiasm in the
sekond year, when the troublesome "ph" will be
replaced by "f". This will make words like
"fotograf" 20 per sent shorter. In the third year,
publik akseptanse of the new spelling kan be
expekted to reach the stage where more kom-
plikated changes are possible. Governments will
enkorage the removal of doublé, letters, which
have always ben a deterent to akurate speling.
Also, al wil agre that the horible mes of silent
"e"s in the languaj is disgrasful, and they would
go, By the forth yer, peopl wil be reseptiv to
steps such as replasing "th" by "z" and "w" by v.
During ze fifz yer, ze unesesary "o" kan be
dropd from vords kontaining "ou", and similar
changes vud of kors be aplid to ozer kombina-
tions of leters. After zis fifz yer, ve vil hav a feli
sensibl riten styl. Zer vil be no mor trubls or difi-
kultis and evrivun vil find it ezi tu understand
ech ozer. Ze drem vil finali kum tru.
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Gekke varkens

Stefan van Glabbeek

Eén van de meest door de overheid gecontroleerde delen
van de samenleving is onze voedselvoorziening. De be-
sefte dit weer ten volle toen ik, tijdens het eten van een
smakelijke portie koeienhersenen, naar een programma
op de tv keek over BSE. Het is niet bekend of runder-
orgaanvlees, dat besmet is met BSE, schadelijk is voor
de gezondheid, en het is daarentegen wel; bekend dat
runder-spiervlees in ieder geval geen gevaar kan oplever
ren. Toch schijnt het nodig te zijn om alle koeien te eli-
mineren die geen BSE hebben, als ze eigendom zijn van
een boer, die een andere koe heeft die wel met BSE be-
smet is. Natuurlijk betaalt de overheid voor de betref-
fende boer altijd een nieuwe veestapel.

Ook de pestvarkens worden massaal vernietigd, evenals
alle varkens die in hun buurt zijn geweest of verdacht
zijn. En dat, terwijl het waarschijnlijk goedkoper is om
per varken te kijken of het werkelijk besmet is alvorens
tot eliminatie over te gaan. Boeren met wat oudere var-
kens doen er natuurlijk goed aan eens een weekje een
besmet varken in de varkensschuur te laten rondschar-
relen, zodat de veestapel op kosten van het Ministerie
van Landbouw, Natuur en Visserij kan worden ververst.
Er zijn in de kiem gesmoorde geruchten die acties in
deze richting doen vermoeden. Natuurlijk krijgen boe-
ren alleen subsidie voor de varkens die het toegestane
aantal niet overschrijden, want er zijn quota ten aanzien
van het aantal te bezitten varkens gesteld in verband
met de oorlog tegen mest. Vandaar dat boeren een prik-
kel hebben om de pestvarkens die boven het quotum
uitkomen, direct naar een andere provincie te exporte-
ren.

De overheid zou eigenlijk ook nog een actief beleid
moeten hebben rond salmonella-besmetting van kippe-
vlees, en ebola-besmetting van Zuid-Afrikaanse struis-
vogels. Wellicht ligt hier nog een aardig terrein van
vernietiging en extra subsidiëring braak.

Hoewel rond het mestprobleem nog geen harde gege-
vens zijn verschenen, lijkt het probleem te zijn dat er
teveel ammoniak in het grondwater zou komen. Er i's
een chemische uitvinding gedaan om dit probleem, als
het al bestaat, teniet te doen. Maar desondanks moet er
natuurlijk een sterk landbouwbeleid zijn. Daarom wor-

den boeren enerzijds gesubsidieerd om varkens te fok-
ken, en anderzijds bestraft voor het feit dat al die
gesubsidieerde varkens "het" niet kunnen ophouden. Dit
naar inspiratie van de boterbergen en melkplassen: de
overheid bedacht minimumprijzen voor gesubsidieerde
melk en boter, die hebben gezorgd voor minder afzet
van melk en boter, zodat er melkplassen en boterbergen
ontstonden. Als reactie hierop ging de overheid vervol-
gens melkquota instellen voor de boeren.

Uit dit alles mogen we opmaken dat de overheid een
uiterst nuttige taak heeft in het reguleren van onze voed-
selvoorziening. Aangezien libertariërs voor geen, dan
wel een minimale, overheid zijn, is het interessant om je
af te wagen hoe men deze nuttige taken van de overheid
zou willen overlaten aan de vrije markt. i

Voor wat betreft giftig vlees is het libërtarische ant-
woord natuurlijk eenvoudig: je mag een ander niet ver-
giftigen. Verkopers van giftig vlees komen dus in
botsing met het al dan niet private rechtsstelsel, en heb-
ben derhalve een prikkel om anderen niet te vergiftigen.
Dit natuurlijk naast de prikkel dat je je reputatie schaadt
door giftig vlees te verkopen.

Om besmettingsgevaar te voorkomen tussen dieren on-
derling, dan wel tussen dieren en mensen, kunnen var-
kenshouders en andere belanghebbenden op hun private
wegen bepalen welk vervoer daar al dan niet is toege-
staan. Het lijkt mij dan voor de hand liggend, dat var-
kenshouders geen veevervoer op hun wegen zullen
toestaan.

Ook interessant in dit opzicht is het fenomeen van die-
renrechten. Het lijkt mij waarschijnlijk dat veel van de
ziekten die onder dieren voorkomen, ontstaan als gevolg
van de onconventionele wijze waarop dieren worden
gehouden. Door het massale opeenstapelen van dieren
in kleine hokjes, en het voeren van brokken met orgaan-
vlees aan planteneters lijken de kansen op gezondheids-
problemen rond het vlees mij aanzienlijk vergroot. De
voorstanders van dierenrechten hebben dan naast hun
morele overwegingen ook nog argumenten op gezond-
heidsgebied tegen het dieronvriendelijk houden van vee.
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Er zijn mij twee gangbare libertarische standpunten be-
kend ten aanzien van dierenrechten. Het eerste is dat het
libertarisme een rechtsprincipe is dat van toepassing is
op zowel mensen als (andere) dieren. Het libertarisme
geldt dan voor levende wezens, die dus niet in hun wij-
heid, leven en eigendom mogen worden geschaad. Dit
standpunt is dus erg radicaal binnen de dierenrechten-
beweging, want het zegt niet zozeer dat je dieren niet in
kleine hokjes mag plaatsen, maaf meer datje vegetariër
moet worden.

• •
Het tweede standpunt is dat het libertarisme een rechts-
principe is dat van toepassing is op menden. Objecten
hebben dan geen rechten, want die kunnen juist eigen-
dom van mensen (subjecten) zijn. De mensen
(subjecten) waarvoor het libertarisme geldt, onderschei^
den zich van hun omgeving door hun verstand, dat zo-
danig is dat de libertarische rechtstoestand een rationele
samenlevingsordening is voor deze wezens. Voor de
dieren geldt dit dan niet, want hun gedragingen en ver-
stand passen niet bij een libertarische context. Roofdie-
ren bijvoorbeeld, zullen niet graag in een libertarische
context leven die voor alle dieren geldt, want als ze dan
de rechten van hun prooi moeten respecteren gaan1 ze
dood van de honger. Maar ook planteneters zullen er
problemen mee hebben om eigendomsvefdeling toe te
passen op eikaars eigendom. Stel dat bijvoorbeeld een
konijn zomaar het gras van een koe gaat opeten. Het
libertarische concept is gewoonweg niet weggelegd voor

dieren, en zeker niet ten opzichte van andere dieren. De
consequentie is dat dieren tot de objecten "worden gere-
kend, en dus tot het eigendom. Men mag dan met zijn
eigendom doen en laten wat men wil, dus is er geen en-
kele ruimte voor dierenrechten.

Natuurlijk zijn er ook nog varianten op deze standpun-
ten mogelijk. Je zou bijvoorbeeld kunnen vinden dat het
libertarisme geldt vpqr alle dieren, maar tevens dat de
roofdieren dan mogen worden gestraft voor het aantas-
ten van de rechten van planteneters. Als straf zou je dan
weer de roofdieren mogen opeten. Maar hoe onschuldig
zijn de koeien die af en toe eens een miertje onder hun
hoeven pletten? Verdgr kan men ook rechten toedichten
aan planten. Planteneters zouden dan mogen, worden
opgegeten als straf voor het eten van planten, terwijl
roofdieren dan juist heel libertarisch bezig zijn. In dat
geyal mag je geen roofdieren en groente eten, maar juist
wel planteneters. Ook kun je het standpunt aanhangen
dat je geen misdaden pleegt door vlees te kopen, omdat
de werkelijke agressie]wordt gepleegd door de slachter,
en niet door de consument, die slechts een heler is.

Het is ook mogelijk om dieren beperkte rechten toe te
kennen, op grond van een beperkt verstand. Hét gevaar
hierbij is echter dat veel mensen ook een beperkt ver-
sténd hebben, en er derhalve ook een grond is om de
rechten van lïiensen tej: discussie te stellen. Daarnaast is
de beperktheid van verstand natuurlijk een uiterst sub-
jectief gegeven. Wie bepaalt immers hoe beperkt an-
dermans verstand is? Een dictatuur door de zogenaamde
intellectuelen spreekt mij bijvoorbeeld geenszins aan.

In ieder geval wil ik concluderen dat de gekke varkens
niet voldoende verstand hebben om het libertarisme te
kunnen begrijpen, laat staan toe te passen, maar soms
ben ik ook wel eens bang dat hetzelfde geldt yócir de
gekke politici.
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De mythe van ontwikkelingshulp:
hulp of neokolonialisme?

Alice Tromm

Wanneer men bij de Voorlichtingsdienst Ontwikke-
lingssamenwerking van het Ministerie van Buitenlandse
Zaken het boekje opvraagt met daarin de meeste organi-
saties voor ontwikkelingshulp aan de Derde Wereld die
in Nederland worden gesubsidieerd, dan duizelt hét;
meer dan 500 verschillende organisaties, alleen al in
Nederland.

Noorwegen, Zweden, Denemarken, België, Duitsland,
Frankrijk, Italië, Groot-Brittannië, en de Verenigde
Staten van Amerika hebben er nog duizenden organisa-
ties bij. Dit zijn de zogenaamde NGO's (Non-
Governmental Organizations) die eigenlijk het geld
moeten ophalen bij het grote publiek, maar in de prak-
tijk krijgen ze het meeste geld van hun regeringen
(belastinggeld dus).

De NCO (Nationale Commissie voorlichting en be-
wustwording Ontwikkelingssamenwerking) krijgt per
jaar ƒ17 miljoen om kleine projecten mee te financieren.
Maartje van Putten, die nu voor de PvdA in het Euro-
pees Parlement te Brussel zit, heeft in 1984 van deze
NCO ƒ10.000 gekregen om vrouwen in Mexico te be-
studeren voor haar studie culturele antropologie.

De NCO is één van de tien organisaties die advies ver-
lenen aan Nederlandse gemeenten die activiteiten willen
ondernemen in het kader van ontwikkelingssamenwer-
king. De gemeenten zenden -via het Programma Uit-
zending GemeenteAmbtenaren (PUGA)- weer
deskundige medewerkers van gemeentelijke diensten uit
voor adviseringswerkzaamheden, gericht op gemeenten
in de Derde Wereld. Dit programma wordt betaald uit
de opbrengsten van gemeentelijke belastingen en een
potje in Den Haag.

Het "Medefinancieringsprogramma" is een samenwer-
kingsverband tussen de Nederlandse overheid (in casu
de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking) en de
vier Nederlandse particuliere (koepel-)hulporganisaties.
Deze bestaan uit:

CEBEMOS Katholiek, gefinancierd met particulier
geld, overheidsgeld, en EU-geld;

HIVOS Humanistisch, gefinancierd met particu-
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lier en overheidsgeld;

ICCO Protestant, steunt Christelijke organisa-
ties, gefinancierd met overheidsgeld;

NOVIB Niet levensbeschouwelijk, gefinancierd
met overheidsgeld, EU- en particuliere
gelden; steunt socialistische groeperin-
gen in de Derde Wereld.

Hiernaast hebben alle politieke partijen ook weer hun
eigen commissies voor ontwikkelingshulp met elk hun
eigen visie.

Zeer veel groeperingen, zoals de Anti-Apartheid Bewe-
ging, het Angola Comité (dat in de jaren '70 werd om-
gedoopt tot het Zuidelijk Afrika Comité), het Polisario
Comité, de SNV (Stichting Nederlandse Vrijwilligers),
en de X en Y Beweging hebben altijd de bevrijdings-
bewegingen (terroristen) gesteund, die:nauwe binden
hadden met de PLO, Cuba, en Rusland, waarvan ze ook
de training in terreur kregen, de Kalasjnikov-geweren
en landmijnen, en instructies hoe men een economie kan
ontregelen door middel van terreur.

In Angola bijvoorbeeld steunde het Angola Comité air
leen de MPLA, de marxistische partij, terwijl er nog
twee andere partijen zijn die tegen de Portugezen waren,
de FNLA en UNITA, maar die werden niet gesteund
door Cuba. De informatie over Angola was in Neder-
land in handen van het Angola Comité en de pers nam
de visie van het Comité over. Had men andere ideeën
over Angola dan die van het Comité, dan werd men in
de jaren '70 uitgemaakt als zijnde extreem-rechts of
voor fascist.

De leugens over dat land worden in Nederland nog
steeds aangenomen als de enige waarheid. De Cubanen
zouden bijvoorbeeld als beschermheren naar Angola
zijn gekomen om het land te beschermen tegen Zuid-
Afrika. Dat ze er negen maanden eerder zaten om ervoor
te zorgen dat de MPLA de macht greep ten opzichte van
de andere twee partijen wordt vergeten. Het Angola
Comité kreeg tonnen aan overheidsgeld per jaar. Dit
zijn voorbeelden van hoe het woord
"ontwikkelingshulp" wordt misbruikt. Het Zuidelijk
Afrika Comité heeft altijd het Zuid-Afrikaanse ANC en



de Namibische SWAPO gesteund en gezwegen over de
onmenselijke behandeling van in onmin geraakte aan-
hangers die in de concentratiekampen van deze groepe-
ringen werden gemarteld. Daardoor is het Comité
medeplichtig aan de schending van de mensenrechten.
Het pleit bij het grote publiek ervoor om deze partijen te
steunen en een één-partij-regime te creëren. Het koos
altijd voor de meest linkse partij ook al hebben we de
schade van dergelijke partijen volop kunnen zien in
Oost-Europa.

De meerderheid van de NGO's wordt gesteund met
overheidsgeld omdat ze te weinig geld ophalen b'ij hun
achterban.

Maar dan ontdekt men in de jaren '80 de marketing en
de grote media. Toen Ethiopië verhongerde werd er dpör
de gezamenlijke ontwikkelingshulp-groeperingen in
Nederland ƒ100 miljoen opgehaald bij het publiek. In
Groot-Brittannië haalde Oxfam £51 müjpen pp. Het
popmuziek-spektakel Band Aid leverde £76 miljoen op.
In Amerika wordt $1 miljard per jaar voor liefdadig-
heidsinstellingen in de Derde Wereld opgehaald.

War on Want, Oxfam, Christian Aid, Word Vision,
CARE, en Artsen zonder Grenzen zijn tezamen goed
voor $2,4 miljard per jaar. In 1985 werd er dankzij het
mediacircus over Ethiopië in de Westerse wereld bijna
$4 miljard opgehaald. UNICEF is een onderdeel van de
Verenigde Naties (VN) maar het is ook de organisatie
van de VN die direct geld kan vragen aan het publiek.
Het leeuwendeel van het geld van UNICEF komt van de
VN, terwijl ze het publiek door middel van reclame-
campagnes kan bespelen om extra geld te verwerven.
Ook het geld van de VN is indirect van de belastingbe-
talers afkomstig. Al met al is het een "Aid Business"
geworden, waarin miljarden dollars omgaan.

Wanneer men in deze materie duikt, wordt het steeds
ingewikkelder. Er zijn organisaties die noodhulp geven
maar er tevens over denken om met structurele hulp te
beginnen. Organisaties die langdurige hulp geven den-
ken er over om er ook bij te zijn tijdens rampen, omdat
dat meer geld oplevert door de grote aandacht van de
pers, hetgeen gratis reclame betekent.

Ontwikkelingshulp verschaft honderdduizenden banen
aan de Westerlingen in hun eigen land of ter plaatse in
de Derde Wereld. Dit zijn banen en lonen die zij anders
nooit zouden kunnen krijgen, en naast de hoge salaris-
sen hebben ze in de Derde Wereld-landen ook veel
macht, ook al zijn ze niet zo hoog gekwalificeerd. Zij
kunnen zomaar de blanken die al generaties lang in
Afrika wonen en met hard werken en met hun eigen
geld en energie een goed bedrijf hebben Opgebouwd

kritiseren en zelfs Aanwijzen als zijnde dé oorzaak van
de armoede, terwijl de regering er al 20 a 30 jaar in
zwarte handen is. Ze komen uit Lutjebroek of Aberdeen
of Leuven en marcheren zomaar een land binnen en
hebben direct een oordeel. Zij lopen geen enkel risico,
want ze worden onmiddellijk geëvacueerd als het te ge-
vaarlijk wordti Ze krijgen gratis onderdak, vervoer en
voedsel, plus een goed salaris. In het moederland wordt
hun pensioen opgebouwd.

De NGO's hebben een arrogantie die wordt gestimu-
leerd door de beeldvorming in de pers dat zij de ant-
woorden hebben op ieder probleem, zolang het publiek
maar cheques blijft uitschrijven.

Als je kritische vragen stelt tijdens een telefoongesprek
wordt de hoorn erop gegooid en schriftelijk worden der-
gelijke vragen niet beantwoord. Zij zetten zich in voor
de allerarmsten: de vrouwen en kinderen. De mannen en
vaders van deze vrouwen en kinderen worden vergeten.
Vaak gaat het om culturen waar de mannen meer te
zeggen hebben dan de vrouwen, en waarom proberen
deze idealisten dit te veranderen?!

Ontwikkelingsprojecten in één straatarm Sahelland
waar de boeren net ƒ500 per jaar verdienen, maar waar
niet-gejkwalificeerde amateurs een inkomen krijgen ge-
lijk aan dat van een jonge advocaat in België en boven-
dien het mooiste huis hebben en aan wie een auto ter
beschikking wordt gesteld? De auto hoort eigenlijk bij
het project, maar wie merkt dat? Maar is het normaal
dat m'eer dan ide helft van de financiering van een in-
vesteringsproject, wat de aanleg van kleine dammètjes
tegen het oprukken van de woestijn toch is, op gaat aan
lonen? Is het normaal dat de goedbetaalde amateurs ri-
ant kunnen leven op kosten van het project, in een af-
stervende omgeving? ;

D,e meeste projecten mislukken, zoals het plaatsen van
dure windmolens waar geen wind is, waarvoor de
dorpsbewoners al gewaarschuwd hadden. Of het bou-
wen van een viskwekerij naast een beschermd gebied
voor vogels die van vis leven. Of het neerzetten van een
glasfabriek in Tanzania waarvoor geen afzetmarkt is. Of

De bekendste projecten zijn die waarbij waterputten
worden geslagen. De hele Derde Wereld moet vergeven
zijn van de waterputten en ik heb gezien hoe in Zim-
babwe het grondwaterpeil daardoor schrikbarend is ge-
daald, zodat de bomen uitdrogen. Een ander voorbeeld
is het bijbrengen van weeftechnieken aan Indiaanse
vrouwen in Midden-Amerika, terwijl deze de weefkunst
al duizenden jaren beheersen.

De stichting Mensen in Nood dumpt tweedehands kle-
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ren in Zambia, die echter naar Zimbabwe gesmokkeld
en daar verkocht worden. Daardoor wordt nu een goede
textielindustrie in Zimbabwe bedreigd. Er zijn al tex-
tielfabrieken over de kop gegaan doordat deze gesmok-
kelde kleren goedkoper zijn dan de kleren die lokaal
gemaakt zijn en die in de winkels liggen. Deze goed-
doenerij bedreigt niet alleen de bestaande industrie maar
ook de middenstand, én als in Afrika 6.000 mensen op
straat komen te staan dan moet men erop rekenen dat
deze mensen één of twee vrouwen hebben en gemiddeld
vijf tot zes kinderen, zodat 54.000 mensen direct wor-
den getroffen. Maar goed, dan kunnen de hulporganisa-
ties weer voedselprogramma's opzetten.

Noodhulp in de vorm van voedsel komt vaak veel te
laat. De lokale boeren worden uit de markt geprijsd,
hetgeen op termijn opnieuw hongersnood veroorzaakt.
Een ander probleem, waarover je vaak in het blad Inter-
nationale Ontwikkelingssamenwerking leest, is dat er
niet genoeg leerkrachten, verpleegkundigen en artsen
zijn; dus sturen wij ze. Er is niét gènpeg geld in die lan-
den om deze mensen zelf te kunnen betalen.

In Rhodesië (het huidige Zimbabwe) waren er genoeg
leerkrachten, verpleegkundigen en artsen. Boyendien
werden steeds meer mensen voor deze beroepen opge-
leid. Maar de regering van Zimbabwe heeft onder druk
van de Wereldbank de overheidsuitgaven moeten ver-
minderen. Het gevolg was dat de regering het budget
voor onderwijs en gezondheidszorg met 30% terug-
bracht en de defensie-uitgaven en de eigen salarissen
heeft verhoogd. Op deze praktijken wordt vanuit Ne-
derland geen officiële kritiek geleverd. Dé artsen die
uitgezonden worden geven gratis hulp, nou ja, gratis:
wij betalen dat.

Stel dat er in Nederland 120.000 Japanse artsen neer-
streken en gratis medische hulp verstrekten. De denk niet
dat onze artsen dan nog veel werk zouden hebben. De
zou onmiddellijk mijn ziektekostenverzekering opzeg-
gen.

We kennen allemaal de beelden van armoede en van de
reddende blanke dokter. Maar die dokter redt de Derde
Wereld niet, hij kan dat zelf niet. De gezondheidstoe-
stand van een bevolking kan alleen maar verbeteren
wanneer het land zelf een goed ontwikkelingsbeleid
voert.

De regeringen van de desbetreffende landen zijn ver-
antwoordelijk voor hun eigen mensen, en wanneer zij
zich verrijken ten koste van de inwoners moeten deze
landen helemaal geen hulp meer krijgen.

De Noorse ontwikkelingsorganisatie NORAD heeft in
Botswana de inwoners van een dorpje aan de Okavongo

rivier, die al decennia lang met een hengel visten voor
hun eigen levensonderhoud, boten en netten gegeven en
diepvriesgeneratoren voor de vis die NORAD vervol-
gens opkocht. Deze mensen halen nu 300 kilo vis per
man per dag uit de rivier. De visstand is schrikbarend
gedaald, waardoor vogels en zoogdieren die ook vis eten
worden bedreigd, wachtend op hulp van het Wereld
Natuur Fonds. Zodra de vissers voldoende geld hebben
verdiend vertrekken ze naar Gaborone (de hoofdstad van
Botswana), waar het geld snel opraakt doordat ze er niet
mee om kunnen gaan. Ze eindigen waarschijnlijk in een
Shantytown (sloppenwijk) waar echte armoede heerst,
en de vis is uit de rivier verdwenen.

Ironisch genoeg is de kloof tussen Noord en Zuid het
sterkst gegroeid toen het kolonialisme naar de geschie-
denisboeken was verwezen, en de Verenigde Naties
reeds de weldaden van hun ontwikkelingsinspanningen
bezongen. De Derde Wereld is in 1997 zoveel slechter
af dan in 1960. Komt dit soms door de ontwikkelings-
hulp? ,

1

De mensen die via de VN werken voor projecten in de
Derde Wereld leiden een zeer rijk leven. Ze vliegen eer- j
ste klas rond de wereld en logeren in straatarme landen i
in Sheraton Hotels met airconditioning. Ze worden ont-
vangen in de Derde Wereld landen met allé egards, op-
gehaald in grote Mercedessen onder politiebegeleiding.
Er wordt smeergeld betaald aan de leiders, die daarmee
weer onroerend goed kopen in Europa terwijl hun be-
volking ligt te creperen. !

De secretaris-generaal van de VN staat aan het hoofd
van een massale bureaucratie die de hoogst betaalde
ambtenaren ter wereld in dienst heeft. Meer dan 80%
van de begroting van ƒ120 miljard wordt besteed aan de
50.000 werknemers van de VN. De directeur-generaal
van de FAO (Food and Agriculture Organisation, on-
derdeel van de VN) verdient $813.276 netto per jaar,
exclusief zijn onkostenvergoedingen en reizen.

De president van de Wereldbank, die jaarlijks miljarden
dollars van de aangesloten landen tot zijn beschikking
heeft, steunt constant slechte hulpprojecten, die ver-
schrikkelijke gevolgen hebben voor arme mensen en ne
milieu. Van de 189 projecten hebben er 106 compjee
gefaald, met grote schade aan de natuur, zoals ontbos-
sing op grote schaal, als gevolg.

Het hoofdkwartier van de VN in New York, waar de
meerderheid van het personeel werkt, kost de stad W
York $125.000 per maand aan onbetaalde parkeerbon-
nen. Nu begint het gemeentebestuur van de stad erteg
te protesteren, maar de VN-medewerkers vinden oat
diplomatieke onschendbaarheid genieten.
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De regering van Noorwegen heeft een regeringsvlieg-
tuig afbesteld en gaf het vrijgekomen geld aan het net
onafhankelijk geworden Namibië. President Sam
Nujoma heeft dat geld aangenomen en onmiddellijk het
door Noorwegen afbestelde vliegtuig voor zichzelf ge-
kocht (Namibië heeft anderhalf miljoen inwoners). Het
staat nu op een vliegveld in Zuid-Afrika omdat de
brandstofkosten niet betaald zijn.

Robert Mugabe, de veel geprezen president van Zim-
babwe, heeft naast zijn 14 Mercedessen, waarmee hij
zich begeleid door politiemotoren door de stad ver7.
plaatst (13 auto's zijn op de chauffeur na leeg), ook nog
een helikopter gekocht om zich door het land te ver-
plaatsen. Nu wil hij ook nog een eigen vliegtuig, want
Air Zimbabwe krijgt een slechte naam als alle passa-
giers, tijdens een vlucht naar Londen, eruit moeten om-
dat hij opeens naar Zwitserland wil om zijn
bankrekening en hotel aldaar te inspecteren. Hij bezat
dat hotel al in 1981, na een jaar aan de macht geweest
te zijn. De verpleegkundigen en artsen in Zimbabwe
hebben twee maanden gestaakt omdat ze niet werden
betaald vanwege de torenhpge inflatie.

Het enige resultaat van 50 jaar ontwikkelingshulp is dat
het een machtige nieuwe klasse gecreëerd heeft van rij-
ke en bevoorrechte mensen die door hun macht gevaar-
lijk zijn voor de wereld. Ze zijn niet democratisch
gekozen maar aangesteld. In deze club van parasieten
en aanhangers van de VN, de Wereldbank, en bilaterale
organisaties heeft de ontwikkelingshulp niets anders
opgeleverd dan honderdduizenden banen voor de heren:
dit zijn de Heren van de Armoede.

een programma van ontwikkelingshulp, gedu-
rende zes jaar. Eerst werd Rhodesië wereldwijd
geboycot en na 18 april 19801 werden we op-
eens letterlijk overspoeld met ontwikkelingswer-i
kers. Ik heb aanvaringen gehad met deze
mensen zowel op medisch als op sociaal ge-
bied, omdat ze alle zeer arrogant, onbeleefd en
verwaand waren, zowel tegenover de blanke
bevolking als tegenover de zwarte bevolking,
maar dan in verschillende gradaties.

Literatuur:

Graham Hancock, The Lords of Poverty, Lon-
den: Mandarin Paperbacks, 1991;

Het Orkest van de Titanic, Brussel: VU Press,
Student Aid, 1992;

Ministerie van Buitenlandse Zaken, Adreslijst
Organisaties voor Ontwikkelingshulp;

Leo Raditsa, Prisoners of a Dream, Annapolis,
Maryland: Prince George Press, 1989.

Toelichting van Alice Tromm:

Pit artikel is onder meer gebaseerd op mijn ei-
gen ervaring in Rhodesië en Zimbabwe als im-
migrant-verpleegkundige, niet verbonden aan

' Red. Vrijbrief. Op deze dag werd Zimbabwe een onafhankelijke
republiek binnen het Britse Gemenebest, onder zwart
meerderheidsbewind. Zie
http /̂wvw.du.edu/~tomills/milrtary/africa/rhocIaiTn.htrn
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Chaos Geprogrammeerd (Planned Chaos)
Ludwig von Mises (1881-1973)

Vertaald door WimmyAlbada
Met dank aan Fred Dekkers

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

Dit is het laatste van drie delen waarin deze vertaling verschijnt.
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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 Sovjet-Ervaring

10 De Beweerde Onvermijdelijkheid van het Socialisme

6 DE BEVRIJDING VAN DE DEMONEN

De geschiedenis van de mensheid is de geschiedenis
van ideeën. Want het zijn de ideeën, theorieën en doc-
trines die het menselijk handelen leiden, de uiteindelijke
doelen die de mensen op het oog hebben bepalen, en de
keuze van de middelen die gebruikt worden om deze
doelen te bereiken bepalen. De sensationele gebeurte-
nissen die de emoties in beweging zetten en de belang-
stelling van oppervlakkige waarnemers opwekken vor-
men slechts het opnemen van ideologische veranderin-
gen. Er zijn geen dingen zoals abrupte radicale
veranderingen in de menselijke zaken. Wat, m betrek-
kelijk misleidende woorden, een "keerpunt, in de ge-
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schiedenis" wordt genoemd, is het op het toneel
tevoorschijn komen van krachten die al gedurende een
lange tijd achter het toneel werkzaam waren. Nieuwe
ideologieën, die al lang voordien de oude hadden ver-
drongen, werpen hun laatste sluier af, en zelfs de dom-
ste mensen worden zich bewust van de veranderingen
die ze tevoren niet hadden opgemerkt.

In déze zin was het grijpen van de macht door Lenin in
oktober 1917 zeker een keerpunt. Maar zijn betekenis
was heel anders dan wat de communisten er aan toe-
schrijven.

De Spyjet-overwinning speelde alleen maar een kleine
rol in de evolutie naar het socialisme. De
pro-spcialistische politiek van de landen in West- en
Centraal-Europa was in dit opzicht van veel groter be-
lang. Het sociale zekerheidssysteem van Bismarck was
een veel indrukwekkender stap op de weg naar het so-
cialisme dan de onteigening van de achtergebleven Rus-
sische fabrieken. De Pruisische Nationale Spoorwegen
hadden het enige voorbeeld gegeven van een door een
regering geleide zaak die, althans gedurende enige tijd,
een duidelijke financiële mislukking had vermeden. De
Britten hadden al voor 1914 essentiële delen van het
Duitse sociale zekerheidssysteem overgenomen. In alle
industriële landen, hingen de regeringen een interven-
tionistische politiek aan, die noodzakelijkerwijs uitein-
delijk moest leiden tot het socialisme. Gedurende de
oorlog gingen de meesten van hen over tot wat het oor-
logssocialisme werd genoemd. Het Duitse programma
van Hindenburg dat, natuurlijk, niet volledig uitgevoerd
kon worden vanwege de Duitse nederlaag, was me
minder radicaal maar veel beter ontworpen dan het Rus-
sische Vijf Jaren-Plan waarover zoveel werd gepraat.

Voor de socialisten in de voornamelijk industriële lan-
den van het Westen, konden de Russische methodes
niet van enig nut zijn. Voor deze landen was de produc-
tie van goederen voor de export onvermijdelijk. Ze kon-



den niet het Russische systeem van economische autar-
kie overnemen. Rusland had nooit goederen geëxpor-
teerd in een noemenswaardige hoeveelheid. Onder het
Sovjet-systeem trok het land zich bijna volledig terug
van de wereldmarkt van granen en grondstoffen. Zelfs
fanatieke socialisten konden er niet onderuit toe te ge-
ven dat het Westen niets van Rusland kon leren. Het is
duidelijk dat de technologische prestaties waar de Bol-
sjewieken prat op gingen slechts slordige imitaties wa-
ren van dingen die in het Westen waren ontwikkeld.
Lenin definieerde het communisme als: "de Sovjetmacht
plus elektrificatie" (het toepassen van elektriciteit, bij-
voorbeeld in de industrie, red.). Nu was elektrificatie
zeker niet van Russische oorsprong, en de Westerse na-
ties overtreffen Rusland op het gebied van de elektrifi-
catie niet minder dan in elke andere tak van de
industrie. i

De werkelijke betekenis van de revolutie van • Lenin
moet gezien worden in het feit dat het de uitbarsting
was van het principe van onbeperkt geweld en onder-
drukking. Het was de ontkenning van politieke idealen
die gedurende drie duizend jaar de evolutie van de
Westerse beschaving hadden geleid. .

De staat en de regering zijn niets anders dan het sociale
apparaat van gewelddadige dwang en onderdrukking.
Zo'n apparaat, de politiemacht, is onvermijdelijk ten-
einde antisociale individuen en bendes te beletten de
sociale samenwerking te vernietigen. Gewelddadige
voorkoming en onderdrukking van antisociale activitei-
ten komen de hele maatschappij en elk van zijn leden
ten goede. Maar geweld en onderdrukking zijn desal-
niettemin slecht en corrumperen hen die met de uitoefe-
ning ervan belast zijn. Het is nodig de macht van de
functionarissen te beperken om te voorkomen dat ze ab-
solute despoten worden. De maatschappij kan niet be-
staan zonder een apparaat van gewelddadige dwang.
Maar zij kan ook niet bestaan als de functionarissen on-
verantwoordelijke tirannen zijn die vrij zijn om schade
te berokkenen aan degenen waaraan ze een hekel heb-
ben.

Het is de sociale functie van de wet om de willekeur van
de politie aan banden te leggen. De rechtsstaat beperkt
de willekeur van de functionarissen zoveel mogelijk. Zij
stelt duidelijk grenzen aan hun handelingsgebied en
geeft op die manier aan de burgers een domein waarin
ze vrij zijn te handelen zonder gefrustreerd te worden
door de inmenging van de regering.

Vrijheid betekent altijd vrijheid van inmenging door de
politie. In de natuur is er niet zoiets als vrijheid. Er be-

staat alleen maar de onvermurwbare starheid van de
natuurwetten waaraan de mens zich onvoorwaardelijk
moet onderwerpen als hij enig doel wil bereiken. Noch;
was er enige vrijheid in de verzonnen paradijsachtige
toestanden die volgens het fantastisch gebabbel van veel
schrijvers de vestiging van maatschappelijke banden
voorafgingen. Als er geen regering is, is iedereen over-
geleverd aan de genade van zijn sterkere buurman.
Vrijheid kan alleen maar gerealiseerd worden in een
gevestigde staat dié er klaar voor is een gangster te be-
letten zijn zwakkere medemensen te doden en te bero-
ven. Maar het is slechts de rechtsstaat die de regeerders
verhindert zelf de slechtste gangsters te worden.

""" i ,
De wetten stellen normen van wettelijk toegestane han-
delingen. Ze bepalen de procedures die vereist zijn voor
het herroepen of veranderen van bestaande wetten en
voor het opstellen van nieuwe wetten. Ze stellen ook de
procedures vast die vereist zijn voor de toepassing van
de wetten in speciale gevallen,, de behoorlijke toepas-
sing van de wet. Ze stellen rechtbanken en gerechtsho-
ven in. Zo zijn ze bedoeld om een situatie te vermijden
waarin de individuen overgeleverd zijn aan de genade
van de regeerders; :

Sterfelijke mensen kunnen fouten maken en wetgevers
en rechters zijn sterfelijke mensen, Het kan keer op keer
gebeuren dat de geldige wetten of hun interpretatie door
de rechtbanken de uitvoerende organen beletten tot
maatregelen over te gaan die gunstig zouden kunnen
zijn, Er kan echter geen grote schade ontstaan. Als de
wetgevers het tekort van de geldige wetteii inzien, kun-^
nen ze hen veranderen. Het is zeker slecht dat een mi's-j
dadiger soms de straf kan ontlopen omdat er een
ontsnappingsmogelijkheid is overgebleven in de wet of
omdat een aanklager sommige formaliteiten heeft ver-i
waarloosd. Maar het is het kleinere kwaad als hét vér4
geleken wordt met de gevolgen van de onbeperkte
macht van handelen aan de kant van de "goedwillende"
despoot.

Het is net dit punt dat antisociale individuen niet willen
zien. Sommige mensen veroordelen het formalisme van
het behoorlijke rechtsproces. Waarom zouden de wetten
de regering moeten beletten tot gunstige maatregelen
over te gaan? Is het geen fetisjisme de wetten te stellen
bpven de doelmatigheid? Ze propageren de rechtsstaat
te vervangen door de welvaartsstaat. In déze welvaarts-
staat zou een vaderlijke regering vrij moeten zijn alles te
doen wat ze gunstig acht voor het algemeen belang.
Geen "stukjes papier" zouden een verlichte regeerder
moeten weerhouden in zijn pogingen de algemene wel-
vaart te bevorderen. Alle tegenstanders moeten genade-
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Ingezonden mededeling:
Gemeenteraadsverkiezingen

De Libertarische Partij is van plan volgend jaar
mee te doen aan de gemeenteraadsverkiezingen
in Nederland. Het Bestuur roept u hierbij als be-
langstellende op om namens de Libertarische
Partij deel te nemen als kandidaat-raadslid aan
de verkiezingen binnen uw eigen gemeente
De Libertarische Partij voert een actief beleid om
deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen te
ondersteunen. Wij ondersteunen kandidaten on-
der meer bij het regelmatig houden van leden-
werf-bijeenkqmsten voor de Partij, waarbij wij u
helpen en adviseren, U kunt pp ons rekenen; wij
hebben de nodige ervaring met het opstarten en
instandhouden van plaatselijke Partij-,
bijeenkomsten.

Verder zal de Libertarisphe Partij zich inzetten
door mee te denken over en zo mogelijk mee te
werken aan acties om van de verkiezingen het
succes van de doorbraak van de LP op lokaal
niveau te maken, zoals dat partijen -bijvoorbeeld
de SP en het AOV- eerder via lokale verkiezin-
gen gelukt is.

Neem contact met ons op als u zich
aangesproken voelt! Bel ons op 070-3650109, of
laat het ons per brief Weten op de Laan van
Meerdervoort 415, 2563 AR Den Haag, of zend
een email-bericht naar "sturman® euronet.nl
[roark@euronet.nl]" met als Subject: LP Gëm.
raad.

Toine Manders, voorzitter LP

loos worden verpletterd als ze de weldadige handelin-
gen van de regering tegenwerken. Geen lege formalitei-
ten moeten ze nog langer beschermen degen hun
welverdiende straf.

Het is gebruikelijk het standpunt van de voorstanders
van de welvaartsstaat het "sociale" standpunt te noemen
in tegenstelling tot het "individualistische" én
"zelfzuchtige" standpunt van de voorstanders van de
rechtsstaat. In feite zijn de aanhangers van de wel-
vaartsstaat mateloos antisociale en intolerante dwepers.
Want hun ideologie houdt stilzwijgend in dat de rege-
ring precies zal uitvoeren Wat zij zelf als goed en wel-
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dadig beschouwen. Ze zien helemaal de mogelijkheid
over het hoofd dat er onenigheid zou kunnen ontstaan
met betrekking tot de vraag wat goed en doelmatig is en
wat niet. Ze propageren verlicht despotisme, maar ze
zijn er van overtuigd dat de verlichte despoot het in elk
detail met hun eigen mening eens zal zijn betreffende de
maatregelen die genomen moeten worden. Ze zijn voor-
standers van planning, maar wat ze voor ogen hebben is
uitsluitend hun eigen plan, niet dat van hun medebur-
gers. Ze willen alle tegenstanders uitschakelen, dat wil
zeggen iedereen die het niet met hen eens is. Ze zijn ui-
termate intolerant en zijn niet bereid enige afwijking toe
te staan. ledere voorstander van de welvaartsstaat en
van planning is een potentiële dictator. Wat hij voor
ogen heeft is alle andere mensen van hun rechten te be-
roven en de onbeperkte almacht van zichzelf en van zijn
vrienden te vestigen. Hij weigert zijn medeburgers te
overtuigen. Hij geeft er de voorkeur aan ze te
"liquideren". Hij scheldt op de "burgerlijke" maatschap-
pij die de wet en wettelijke procedures vereert. Hijzelf
vereert geweld en bloedschending.

Het onverzoenlijke conflict tussen deze twee doctrines,
de rechtsstaat tegenover de welvaartsstaat, was in het
geding in elke strijd die mensen hebben gevochten voor
de vrijheid. Het was een lange en harde evolutie. Steeds
weer hebben de voorstanders van het absolutisme getri-
omfeerd. Maar eindelijk heeft de rechtsstaat in het ge-
bied van de Westerse beschaving gewonnen. De
rechtsstaat, of de beperkte regering, zoals die is veilig
gesteld door de grondwet en het statuut voor de mensen-
rechten, is het karakteristieke kenmerk van deze be-
schaving. Het was de rechtsstaat die de schitterende
verworvenheden van het moderne kapitalisme tot stand
heeft gebracht en van zijn -zoals consistente Marxisten
zouden zeggen- "superstructuur", de democratie. Het
stelde voor een voortdurend groeiende bevolking een
welvaart, zoals nooit tevoren had bestaan, zeker. De
massa's in de kapitalistische landen genieten tegen-
woordig een levensstandaard veel hoger dan die van de
welgestelden in vroeger tijdperken.

Al deze verworvenheden hebben de voorstanders van
despotisme en planning niet terughoudend gemaakt. Het
zou echter dwaas van de verdedigers van het totalita-
risme zijn geweest om de onvermijdelijke dictatoriale
gevolgen van hun ondernemingen openlijk te tonen. In
de negentiende eeuw hadden de ideeën van vrijheid en

' van de rechtsstaat izo'n prestige dat het gek zou zijn ze
openhartig aan te vallen. De openbare mening was er
vast van overtuigd dat het despotisme had afgedaan en
nooit hersteld kon worden. Was zelfs de tsaar van de

!barbaarse: Russen niet gedwongen de slavernij af te



schaffen, een juryrechtspraak in te stellen, een beperkte
vrijheid aan de pers toe te staan en de wetten te respec-
teren?

Zo gingen de socialisten over tot een truc. Ze gingen
door over de komende dictatuur van het proletariaat te
discussieren, dat wil zeggen de dictatuur van de eigen
ideeën van elke socialistische schrijver, in hun esoteri-
sche kringen. Maar tegen het brede publiek spraken ze
op een andere manier. Het socialisme, zo stelden ze, zal
werkelijke en volledige vrijheid en democratie voort-
brengen. Het zal alle soorten dwang en onderdrukking
aan de kant zetten. De staat zal "wegkwijnen". In het
socialistische gemenebest van de toekomst bullen er
noch rechters en politiemensen zijn noch gevangenissen
en galgen.

Maar de Bolsjewieken zetten het masker af. Ze waren er
volledig van overtuigd dat de dag van hun uiteindelijke
en onwankelbare victorie was gekomen. Een verdere
huichelarij was noch mogelijk, noch vereist. Het evan-
gelie van de bloedschending kon openlijk wórden ge-
predikt. Het vond een enthousiast gehoor onder de
gedegenereerde geleerden en de salon-intellectuelen die
al gedurende vele jaren hadden gedweept met de ge-
schriften van Sorel en Nietzsche. De vruchten Van het
"verraad van de intellectuelen"2 rijpten tot volwassen-
heid. De jeugd waaraan de ideeën van Carlyle en Rus-
kin waren voorgeschoteld was er klaar voor de teugels
in handen te nemen. '

Lenin was de eerste overweldiger. Vele tirannen waren
hem voorgegaan. Maar zijn voorgangers waren in con-
flict met de ideeën die hun meest prominente tijdgeno-
ten aanhingen. Ze werden tegengewerkt door de
openbare mening omdat hun principes over het regeren
in strijd waren met de geaccepteerde principes van
rechtvaardigheid en wettelijkheid. Ze werden uitge-
scholden en veracht als overweldigers. Maar de aanma-
tiging van Lenin werd in een ander licht gezien. Hij was
de ruwe supermens naar wiens komst de pseu-
do-filosofen hadden verlangd. Hij was de na-
maak-redder die de geschiedenis had gekozen om
redding door middel van bloedvergieten tot stand te
brengen. Was hij niet de meest orthodoxe aanhanger
van het Marxistische "wetenschappelijk'' socialisme?
Was hij niet de man die bestemd was om de socialisti-
sche plannen, voor de uitvoering waarvan de zwakke
staatslieden van de in verval rakende democratieën te
bedeesd waren, te realiseren? Alle goedwillende mensen

a Benda, La Trahison des Clercs, Parijs, 1927.

vroegen om het socialisme; de wetenschap bij monde
van de onfeilbare professoren beval het aan; de kerken
preekten het Christelijke socialisme; de werkers ver-
langden naar het afschaffen van het loonsysteem. Hier
was de man die al die Wensen zou vervullen. Hij was
verstandig genoeg om te weten dat men geen omelet
kan maken zonder eieren te breken.

Een halve eeuw geleden hadden alle beschaafde mensen
Bismarck gekritiseerd toen hij verklaarde dat de grote
problemen van de geschiedenis opgelost moesten wor-
den met behulp van bloed en ijzer. Nu boog de immense
meerderheid van de quasi-geciviliseerde mensen voor de
dictator die bereid was veel meer bloed te vergieten dan
Bismarcfc ooit deed. ' !

Dit was de werkelijke betekenis van de revolutie van
Lenin. Al de traditionele ideeën over rechtvaardigheid
en wettelijkheid werden overboord gezet. De wet van
het onbeperkte geweld én de usurpatie werd in de plaats
gesteld van de rechtsstaat. De "nauwe horizon van de
burgerlijke wettelijkheid", zoals Marx het had genoemd,
werd verlaten. Voortaan konden:'• geen wetten meer de
macht beperken van de gekozenen. Ze waren vrij ad li-
bitum té doden. De ingeboren impulsen van de mens
voor een gewelddadige Uitroeiing van allen waaraan hij
een hekel heeft, en die doof een lange en-moeizame
evolutie waren onderdrukt, barstten uit. De demonen
waren los gelaten. Een nieuwe tijdperk, dat van de over-
weldigers, was aangebroken. De gangsters waren tot
handelen opgeroepen, en ze luisterden naar de Stem. •

Natuurlijk bedoelde Lenin dit niet. Hij wilde niet aan
andere mensen de voorrechten geven die hij voor zich-
zelf opeiste. Hij wilde niet aan andere mensen het pri-
vilege geven hun tegenstanders te mogen uitroeien.
Slechts hij was door de geschiedenis gekozen en aan
hem was de dictatoriale macht toevertrouwd. Hij was de
enige "wettelijke" dictator want een stem in zijn binnen-
ste had hem dit verteld; Lenin was niet pienter genoeg
om te voorzien dat andere mensen; vervuld van een an-
der geloof, vrijpostig genoeg zouden zijn om te preten-
deren dat ze ook door een stem van binnen uit waren
geroepen^ Toch gingen, binnen een paar jaar, twee zulke
mensen, Mussolini en Hitler, opvallen.

Het is belangrijk zich te realiseren dat het Fascisme en
het Nazisme socialistische dictaturen waren. De com-
munisten, zowel de geregistreerde leden als de meelo-
pers, stigmatiseren het Fascisme en het Nazisme als de
hoogste en laatste en'meest verdorven etappe van het
kapitalisme. Dit is in perfecte overeenstemming met
hun gewoonte iedere partij die zich niet onvoorwaarde-
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lijk overgeeft aan de dictatuur van Moskou -zelfs de
Duitse sociaal- democraten, de klassieke partij van het
Marxisme- huurlingen van het kapitalisme te noemen.

Het heeft veel grotere consequenties dat de communis-
ten er in geslaagd zijn de semantische connotatie van
het woord Fascisme te veranderen. Het Fascisme was,
zoals later getoond zal worden, een variatie van het Ita-
liaanse socialisme. Het was aangepast aan de speciale
toestanden van de massa's in het overbevolkte Italië.
Het was geen product van de geest van Mussolini en zal
de val van Mussolini overleven. De buitenlandse poli-
tiek van het Fascisme en het Nazisme waren, vanaf het
eerste begin, nogal tegengesteld aan elkaar. Het feit dat
de Nazi's en de Fascisten nauw samenwerkten na de
Ethiopische oorlog en bondgenoten waren in de Tweede
Wereldoorlog kon niet méér de verschillen tussen deze
twee stromingen uitwissen dan het verbond tussen
Rusland en de Verenigde Staten de verschillen tussen
het Sovjetisme en het Amerikaanse economisch systeem
uitwiste. Het Fascisme en het Nazisme waren beide
aanhangers van het Sovjet-principe van dictatuur en
gewelddadige onderdrukking van tegenstanders. Als
men het Fascisme en het Nazisme wil indelen in dezelf-
de klasse van politieke systemen, dan moet men deze
klasse het "dictatoriale regime" noemen en moet men
niet aarzelen de Sovjets in dezelfde klasse in te delen.

In recente jaren zijn de communistische semantische
vernieuwingen zelfs verder gegaan. Ze noemen iedereen
waar ze een hekel aan hebben, iedere voorstander van
het systeem van vrije onderneming, een Fascist. Het
Bolsjewisme, zo zeggen ze, is het enige democratische
systeem. Alle niet communistische landen en partijen
zijn in essentie ondemocratisch en Fascistisch.

Het is waar dat soms ook niet-socialisten -de laatste
bolwerken van de oude aristocratie- hebben gespeeld
met het idee van een aristocratische revolutie volgens
het patroon van de Sovjet-dictatuur, Lenin had hun ogen
geopend. Wat zijn we, zo mopperden ze, dom geweest.
We hebben onszelf laten misleiden door de valse tref-
woorden van de liberale bourgeoisie. We geloofden dat
het niet toegestaan is af te wijken van de rechtsstaat en
genadeloos allen die onze rechten betwisten te verplette-
ren. Hoe dom waren deze Romanovs om aan hun
doodsvijanden de weldaden van een eerlijke wettige
rechtspraak te gunnen! Als iemand het wantrouwen van
Lenin oproept is het met hem afgelopen. Lenin aarzelt
niet om, zonder enige rechtspraak, niet alleen iedere
verdachte, maar ook al zijn familie en vrienden, uit te
roeien. Maar de tsaren waren op bijgelovige manier
bang inbreuk te maken op de regels die:vast lagen op
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die stukjes papier die wetten werden genoemd. Toen
Alexander Ulyanov samenzweerde tegen het leven van
de tsaar, werd hij alleen geëxecuteerd; zijn broer Vla-
dimir werd gespaard. Zo spaarde Alexander III zelf het
leven van Ulyanov-Lenin, de man die meedogenloos
zijn zoon, zijn schoondochter en hun kinderen uitroeide
en met hen alle andere leden van de familie die hij te
pakken kon krijgen. Was dit niet de meest domme en
suïcidale politiek?

Er kon echter geen actie volgen uit de dagdromen van
deze oude Tories. Ze vormden een kleine groep van
machteloze mopperaars. Ze werden niet gesteund door
enige ideologische krachten en ze hadden geen volge-
lingen.

Het idee van zo'n aristocratische revolutie motiveerde de
Duitse "Stahlhelm" en de Franse "Cagoulards". pe
Stahlhelm werd eenvoudig aan de kant gezet door een
bevel van Hitler. De Franse regering kon de Cagoulards
gemakkelijk gevangen nemen voordat ze gelegenheid
hadden gehad om enige schade aan te richten.

Horthy was geen dictator. Hij was een regent met een
parlementaire regering. De Hongaarse regering stelde
het communisme buiten de wet, maar het zorgde er
angstvallig voor zijn constitutionele voorrechten tegen-
over de regent en het kabinet veilig te stellen.

De beste benadering van een aristocratische dictatuur is
het regime van Franco. Maar Franco was alleen een ma-
rionet van Mussolini en Hitler, die zeker wilden zijn van
de Spaanse hulp voor de op handen zijnde oorlog tegen
Frankrijk of op zijn minst van de Spaanse "vriend-
schappelijke" neutraliteit. Toen Franco's beschermheren
waren gegaan, waren zijn dagen geteld.

De dictatuur en de gewelddadige onderdrukking van
alle afgescheidenen zijn tegenwoordig exclusief socia-
listische instellingen. Dit wordt duidelijk als we een
nadere blik werpen op het Fascisme en het Nazisme.

7 Het Fascisme

Toen de oorlog in 1914 uitbrak, was de Italiaanse so-
cialistische partij verdeeld over de politiek die gevolgd
moest worden.

Eén groep hield vast aan de rigide principes van het
Marxisme. Deze oorlog, zo hielden ze vol, is een oorlog
tussen kapitalisten. Het is niet gepast voor de proletan-
ers om de kant te kiezen van één van de oorlogvoerende
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Maar, de gemeenschappen die dit gedrag toestonden, werden
welvarender dan andere.
Mensen konden nu direct hun eigen kennis met betrekking tot

) een specifieke situatie toepassen.
Het was immers hun eigendom.
Zij hadden geen toestemming van wie dan ook nodig.

Als, bijvoorbeeld, een familie door een geheel nieuwe
methode meer voedsel produceerde, dan profiteerde de hele
groep daarvan.

Vervolgens kopieerden anderen de zo succesvolle methode.

Als de nieuwe methode daarentegen niet succesvol is, dan zijn de enigen die hier nadeel van
ondervinden, diegenen die iets nieuws probeerden.

Onthoud, dat het eigenaarschap van bezit of eigendomsrecht
hand in hand gaat met het nemen van risico's.
Diegenen die iets nieuws probeerden met hun eigendom,
schiepen zichzelf een kans.
Daarom waren ze veel voorzichtiger.
Zij namen berekende risico's.

Het eigendomsrecht resulteerde dus in twee zeer belangrijke veranderingen in de aard van de mens:
individuen werden ondernemend maar voorzichtig met hun eigendom.
Dit leidde weer tot een onafgebroken ontdekking en proberen van nieuwe kennis.
De hele groep profiteerde van succesvolle experimenten, maar leed geen verlies als deze mislukten.

Het eigendomsrecht zorgde ervoor dat individuen en hun familie een "hogere" beloning konden
ontvangen, mits zij deskundiger werden in de handelingen die ze verrichtten.
Als een persoon of familie erg goed kleren kon maken, dan kon hij deze ruilen voor andere dingen.
Mensen vroegen hem om kleren te maken, in ruil voor voedsel, of zaden, of wapens.
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Zij verbeterden hun vaardig- en deskundigheid en werden specialisten.
Anderen werden specialisten in het maken van schoenen, huizen, of gereedschappen.
Personen waren nu in staat om zich te concentreren op de dingen die zij het beste konden doen!!
Economen noemen dit "arbeidsverdeling". (In het Engels: "division of labour".)
Deze term is misleidend. Feitelijk zou het "deling van kennis" genoemd moeten worden.

Toen personen specialisten werden in het maken van kleren, hadden ze natuurlijk geen tijd om hun
voedsel te verbouwen of voor hun huisvesting te zorgen. Zij moesten de geproduceerde kleren
verkopen of ruilen voor door anderen gemaakte producten.
Zulke gemeenschappen werden handelsgemeenschappen.
Het eigendomsrecht resulteerde dus in specialisatie en handel en dit leidde weer tot de volgende
belangrijke stap om het "kennis probleem" op te lossen. Namelijk: de ontwikkeling van geld.

DE ONTWIKKELING VAN GELD

Geld, evenals het eigendomsrecht, was niet door een
of andere slimme persoon uitgevonden.

Ook dit gebeurde toevallig door mensen, die zich
niet realiseerden waar hun actie toe zou leiden.

In het begin ruilden de mensen gewoon het ene
product Vóór het andere.
Soms was dit wel heel lastig.
Als iemand een koe had en schoenen wilde, dan had
h ;: „„„ — -_Li_

—Wie zou een waardevolle koe ruilen tegen een ,»<4
paar schoenen?
Sommige producten konden nu eenmaal niet in
kleinere stukjes verdeeld worden.
Dit maakte de handel erg ingewikkeld.

Het probleem kon opgelost worden, als de koe
geruild werd tegen een waardevol product dat in kleineredelen gesplitst kon worden.
Een deel van dat waardevolle product kon dan gebruikt worden'om de schoenen aan te schaffen.
Er zouden ook nog genoeg delen van dat waardevolle product overblijven om tegen andere dingen te
ruilen.

Vele producten, zoals schelpen, parels, ijzer, zout, goud en zilver werden voor dit doel gebruikt: d.w.z.
om als "ruilmiddel" te dienen.

Uiteindelijk, na duizenden jaren, bleven goud en zilver als de meest doelmatige producten over.
Het goud en zilver, dat als ruilmiddel werd gebruikt, werd geld genoemd.

Copyright: Mare Swanepoel 10 Vertaling: Libertarisch Centrum
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Dit maakte de handel veel gemakkelijker. Nu kon men ieder product tegen geld ruilen en met het geld
weer andere dingen aanschaffen.
Het geld oliede het ruilproces. Het zorgde dat de handel vloeiender verliep.

Laten we nog een keer het hele proces bekijken.

* Oudere gemeenschappen ontwikkelden zich zo langzaam, omdat ze. geert manier ontdekt .
hadden om niéuwe kennis te gèbrujken,; , - ' , ' ' M • - . , , ' ' ><

t Hét eigendomsrecht leidde, tot een toename van ontdekkingen en het gebruik van nieuwe
kenni^ Hét leidde tevens tot specialisatie verkregen door kennis. Individuen of families
werden specialisten in bepaalde takken van de handel. •

» -Dit stond hun toe, om verschillende producten te maken die zij'met anderen konden ruilen.
* Geld als ruilmiddel maakte de,uitwisseling van producten veel makkelijker. , ,

Er moesten nog twee stappen gezet jwprdén om hét "kennis probleem" op te lossen.
Het probleem, zoals we weten, is: hoe gebruiken we al die verschillende stukjes kennis die in de
hoofden van alle mensen zitten, ten voordele van ons allemaal?
Ook deze twee laatste stappen zijn niet gezet door het wijze inzicht van een koning pf regering te
gebruiken.
Zij waren niet voorzien en niet beraamd.

Laten we gaan zien hoe het gebeurde.

HET PRIJSMECHANISME

De volgende stap naar de oplossing voor het "kennis probleem" werd gezet door het gebruik van geld.
In de gemeenschappen waar geld werd gebruikt, begonnen de personen hun producten en
dienstverlening in geldswaarde uit te drukken.

Als iemand bijvoorbeeld een jasje ruilde voor 5 munten, dan werd de prijs van dat jasje 5 munten.
Als iemand anders zijn diensten ruilde voor 8 munten per dag, dan werd dat de prijs voor zijn diensten
per dag. Enzovoort.
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Vele transacties werden op deze manier afgesloten.
Miljoenen mensen hebben sindsdien, door koop en
verkoop, dit systeem helpen bevorderen.
Niemand ontwierp dit systeem en de ontwikkeling
daarvan duurde meer dan tweeduizend jaar.

Een belangrijk onderdeel van dit systeem was, dat
de prijzen van producten en diensten
informatiedragers werden.

Zij waren het signaal of wegwijzers die aan iedereen toonden, speciaal aan de producenten, wat er in
de economie gebeurde.

Als de maker van jasjes de prijs van de huiden
zag, kon hij onmiddellijk een beslissing nemen
over de productie.
De prijs van de huiden en de verkoopprijs van
de jasjes waren immers de signalen die hém de r
noodzakelijke informatie verschaften om een
beslissing te kunnen nemen. .! . :

' ' . • ' ' . ' ' ^ ' ' ; ' / . / l : ! : ' . ' : •

Als hij dacht dat de huiden "goedkoop" waren, dan kon
hij meer jasjes maken. Als ze daarentegen "duur" waren,
kon hij zijn productie beperken.
Hij hoefde niet te weten wie de jagers, of welke hun
jachtmethoden Waren. ;
Alle benodigde informatie kreeg hij via de prijssignalen
van de huiden en jasjes.

Op dezelfde manier konden de jagers aan de prijs van de
huiden zien, of ze meer of minder moesten jagen.

Andere mensen, die van dezelfde prijsinformatie gebruik maakten, konden zien of dit de gelegenheid
was om de huiden door een geheel nieuw en goedkoper product te vervangen.

Prijzen bevatten belangrijke informatie die kopers, verkopers, werknemers, werkgevers, uitvinders of
wie dan ook nodig hebben om beslissingen te kunnen nemen.
Zij zijn de signalen of wegwijzers, die mensen vertellen wat zij onder bepaalde omstandigheden
moeten of kunnen doen.

Copyright: Mare Swanepoel
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DE OVERHEID EN HET PRIJSSYSTEEM

Het "kennis probleem" was nu bijna opgelost. N ! " '
Er was nu nog maar één hindernis te nemen: het was noodzakelijk dat koningen en overheden zich
afzijdig hielden, zodat het systeem van prijzen (het prijssysteem) rationeel kón werken.

Dit was het grootste probleem. Reeds duizenden jaren vonden koningen en overheden (regeringen) het
vanzelfsprekend, dat alles wat er in de gemeenschap gebeurde door hen werd gepland.
Toen (en nu nog steeds) hadden de "wijze mannen" geen idee hóe het prijssysteem werkte en waren
het daarom volkomen met koningen en overheden eens om alles yoqr de gemeenschap te plannen.

Gelukkigerwijze, vormden één of twee landen een uitzondering op bovenstaande regel. |
Vijf- of zeshonderd jaar geleden, vonden veel mensen in deze landen dat individuen eigendomsrechten
hadden, waarmee overheden zich niét mochten bemoeien. ; ;

Zij zagen de overheid als de beschermer van hun vrijheid en niet als een organisatie die hun
leven bestuurde.

Deze paar landen hadden vorsten die totaal niet geïnteresseerd waren in regeren.

Velen van hen
gingen liever jagen of !!
Sommige spraken niet eens de taal van het land waarvan men aannam dat ze dat regeerden.
Het resultaat was, dat het prijssysteem zich razendsnel ontwikkelde zonder veel overheidsbemoeienis.
Veel mensen raakten er toen van overtuigd, dat zij met rust gelaten moesten worden (door de
overheid), om in hun eigen behoeften te kunnen voorzien.

Deze ideeën verspreidden zich en meer mensen eisten het
recht op eigendom en om hun eigen leven te leven op.
Eindelijk, na duizenden jaren en slechts in een paar landen,
stonden overheden toe, dat het prijssysteem op grote schaal
kón opereren.

De ''vrije" markt-economip was geboren.
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DE "VRIJE" MARKT-ECONOMIE

Door het prijssysteem loste de "vrije" markt-economie het aloude probleem van het gebruik van de
kennis die in het verstand van miljoenen mensen opgeslagen zat, op.
Iedereen profiteerde hiervan,

Voor het eerst in de geschiedenis werden gemeenschappen welvarender, omdat ze nu het middel ter
beschikking hadden om de aanwezige kennis efficiënter te gebruiken.

De weinige markt-economieën, welke zich zo'n
driehonderd jaar geleden ontwikkelden, hadden geen
overheden die zich nooit met de zaken van de
inwoners van dat land bemoeiden.
Hun overheden bemoeiden zich echter minder met de
zaken, dan de overheden in andere landen deden.

Als we nu even naar hét verleden kijken, dan is het
zonder twijfel duidelijk dat landen met een "vrije"

markt-economie welvarender zijn, dan landen waar overheden geprobeerd hebben om de economie te
plannen. : • ' ' • • ' : " ' • •••'<••" •

'De, meeste overheden van de landen met een
geplande economie bedoelden het goed.
Maar zij waren niet in staat, om de aanwezige
kennis zo efficiënt1 te gebruiken zoals hét
prijssysteem dat doet.

: l • ' '

Hun plannen eindigden allemaal in een
mislukking.

De waarheid is dat, ondanks al onze wetenschappelijke prestaties, de mensen niet zo pienter zijn als
we soms zelf willen geloven. Dit geldt zowel voor individuen als voor overheden.

Onvoorzien liepen we tegen het eigendomsrecht en het prijssysteem op, als een manier om onze
onkunde te overwinnen. Miljoenen mensen waren bij hun ontwikkeling betrokken, maar niemand had
het ontworpen. Dit lijkt op tovenarij. Hoe kunnen mensen iets ontwikkelen zonder dat er een
ontwerper is?

Oké, laten we de taal als voorbeeld nemen.
Mensen die in de meest ontoegankelijke oerwouden leven
beschikken over een taal met gecompliceerde
grammaticale regels. Wie ontwierp deze?
Zeker niet de primitieve mensen van een stam.
Zoals het prijssysteem, ontwikkelde de taal zich als het
resultaat van de menselijke acties, maar niet als gevolg
van een menselijk ontwerp.
Nooit hebben mensen die een taal spraken vooraf bepaald
hoe. de uitspraak of wat de betekenis van een woord moest

zijn. Ook de grammatica werd niet van tevoren vastgesteld.
Het ontwikkelde zich érg traag, over langere perioden, alleen maar omdat veel mensen bepaalde
geluiden op een speciale manier gebruikten. Immers, talen en het prijssysteem zijn veel complexer dan
alles wat de mens doelbewust heeft ontworpen.
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Andere voorbeelden van gecompliceerde systemen die door menselijke acties zijn ontwikkeld zijn:
zeden (normen), gewoonten (waarden), en het recht.

Economen hebben zich pas recentelijk
gerealiseerd, dat het prijssysteem werkt als
een enorm informatie- en adviescentrum.
Prijzen zijn signalen die ons vertellen wat
er in de economie gebeurt.
Zij zijn de boodschappers die ons de
informatie verschaffen om iets te doen of
juist niet te doen.

Dit is dan ook de reden waarom overheden nooit de prijzen mogen controleren, beïnvloeden of
vaststellen.
Het is net zoiets als het vermoorden van de boodschapper die slecht nieuws brengt.

Het eigendomsrecht leidt dus:

[.* , oaar 'specialisatie;
specialisatie leidt naar handet;

| • handel leidt naar .geld;
.geld leidt naar bet prijssysteem.'

Zonder het eigendomsrecht, zou het prijssysteem zich niet hebben kunnen ontwikkelen.
En alle gemeenschappen zouden nog net zo primitief zijn als tienduizend jaar geleden.

Eigendomsrecht, een gezond monetair systeem en
een overheid die zich onthoudt van inmenging in
het prijssysteem, zijn de fundamenten voor
vrijheid en welvaart.
Zij zijn de grondvesten waarop een beschaving
gebouwd kan worden.

In een echte "vrije" markt-economie hebben alle
mensen het recht om eigendom te bezitten.
Dit recht houdt in, dat zij niemands toestemming nodig hebben om met hun eigendom te doen wat zij
willen.
Het is een gemeenschap waar alle handelingen tussen individuen op vrijwillige basis plaatsvinden.
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Het is mensen niet toegestaan om geweld of fraude in hun
handelingen ten opzichte van elkaar te gebruiken.
Dit werkt het beste in een democratische gemeenschap waar
de overheid de beschermer van de mensen is en niet hun
gebieder.

In deze hoedanigheid (als beschermer) moeten de
functies van de overheid duidelijk in een document
omschreven worden, zoiets als een werkomschrijving.
Dit document wordt de grondwet genoemd.
Door middel van de grondwet kan de inmenging van
de overheid in het bestaan yan de inwoners beperkt
worden.

Sommige mensen geloven oprecht, dat de overheid als instrument gebruikt kan worden om welvaart,
gelijkheid en een algemene herverdeling van inkomsten te bewerkstelligen.
Dit is echter niet mogelijk. , '
Zelfs de meest goedbedoelende leiders zijn niet intelligent genoeg om dit beter te doen dan het
prijssysteem.
De onbedoelde consequenties van hun interventies zullen tot armoede, verstoring van het prijssysteem
en tot een eventuele ineenstorting van dié gemeenschap leiden.

Een "vrije" markt-economie is niet, zoals veel
mensen geloven, een zelfzuchtige gemeenschap

,-v waar de rijken rijker en de armen armer
worden.
Het is een gemeenschap met morele waarden.

Zonder deze waarden kan geen enkele gemeenschap overleven.

Het is gebaseerd op het fundament van de
individuele eigendomsrechten.
En het vertrouwt in hoge mate op mensen,
om morele regels, zoals eerlijkheid, na te
komen.
Stelt u zich eens voor, wat er zonder
eerlijkheid, iedere keer dat iemand op visite
komt, met uw eigendommen zou kunnen
gebeuren. ,

(Wordt vervolgd.)

Copyright: Mare Swanepoel 16 Vertaling: Libertarisch Centrum



partijen. De proletariërs moeten wachten op de grote
revolutie, de burgeroorlog van de verenigde socialisten
tegen de verenigde uitbuiters. Ze moeten kiezen voor
Italiaanse neutraliteit.

De tweede groep was erg beïnvloed door de traditionele
haat tegen Oostenrijk. Naar hun mening was de eerste
taak van de Italianen hun nog niet verloste broeders te
bevrijden. Slechts dan zou de dag van de socialistische
revolutie aanbreken.

In dit conflict koos Benitp
Mussolini, de vooraanstaande
man in het Italiaanse socialis-
me, eerst het orthodoxe Mar-
xistische standpunt. Niemand
kon; Mussolini overtreffen in
zijn Marxistische ijver. Hij was
de onverzoenlijke kampioen
van het zuivere geloof, de nooit
toegevende verdediger van de
rechten van de onderdrukte
proletariërs, de welbespraakte
profeet van de socialistische
zegeningen die zouden komen.
Hij was een onvermurwbare
tegenstander van het patriot- i • •
tisme, het nationalisme, de monarchale regering en alle
religieuze geloofsbelijdenissen. Toen Italië in }911 de
grote serie oorlogen begon met de verraderlijke aanval
op Turkije, organiseerde Mussolini gewelddadige de-
monstraties tegen het vertrek van de troepen naar Libië.
Nu, in 1914 brandmerkte hij de oorlog tegen Duitsland
en Oostenrijk als een imperialistische oorlog. Hij stond
toen nog altijd onder de dominerende invloed van An-
gelica Balabanoff, de dochter van een rijke Russische
landeigenaar. Mej. Balabanoff had hem ingewijd in de
subtiliteiten van het Marxisme. In haar ogen telde het
verslaan van de Romanovs zwaarder dan het verslaan
van de Habsburgers. Ze had geen sympathie voor de
idealen van de Risorgimento.

Maar de Italiaanse intellectuelen waren voor alles na-
tionalisten. Net als in alle andere Europese landen ver-
langden de Marxisten naar oorlog en overwinning.
Mussolini was niet bereid zijn populariteit te verliezen.
Wat hij het meest haatte was om niet aan de kant te
staan van de winnende groep. Hij veranderde van me-
ning en werd de meest fanatieke voorstander van de
aanval door Italië op Oostenrijk. Met financiële hulp uit
Frankrijk richtte hij een krant op om voor de zaak van
de oorlog,te vechten. : :

De staat en de regering

zijn niets anders dan het

sociale apparaat van

gewelddadige dwang en
: . : ' . , . ' . . ' • • \ ' • '

onderdrukking i

De antifascisten nemen Mussolini deze afvalligheid van
de leerstellingen van het rigide Marxisme kwalijk. Hij
was omgekocht door de Fransen, zeggen ze. Nu zouden
zelfs deze mensen moeten weten dat de publicatie van
een krant fondsen vereist. Ze spreken zelf niet van om-
koperij als een rijke Amerikaan iemand het geld levert
dat nodig is voor de publicatie van een geestverwante
krant of als fondsen op mysterieuze manier bij commu-
nistische uitgeyers binnenkomen. Het is een feit dat
Mussolini het toneel van de wereldpolitiek binnen is

gekomen als een bondgenoot
van de geallieerden, terwijl Le-
nin er binnen kwam als feitelij-
ke bondgenoot van het Duitse
Rijk.

Meer dan iemand anders was
Mussoiini het instrument dat er
voor zorgde dat Italië zich in de
Éérste Wereldoorlog mengde.
Zijn journalistieke propaganda
maakte het voor de regering
mogelijk de oorlog te verklaren
aan Oostenrijk. Slechts dat ge-

, ; ringe aantal mensen heeft het
. . , . : , i recht zijn houding in de jaren

1914 tot 1918 af te keuren die zich realiseren dat de
desintegratie van het Oostenrijks-Hongaarse Rijk de
ondergang van Europa betekende. Slechts die Italianen
staat' het vrij om Mussolini te beschuldigen die begin-
nen te begrijpen dat het enige middel om de Italiaans
sprekende minderheden in de randgebieden van Oosten-
rijk te beschermen tegen de dreigende uitroeiing door de
Slavische meerderheden, bestond uit het beschermen
van de integriteit van de Oostenrijkse staat, waarvan de
grondwet gelijke rechten aan alle taalkundige groepen
garandeerde. Mussolini was één van de meest ongeluk-
kige figuren uit de geschiedenis, een belachelijke bluffer
en snoever. Maar het feit blijft bestaan dat zijn eerste
grote politieke daad nog altijd de goedkeuring van al
zijn landgenoten en van de overgrote meerderheid van
zijn buitenlandse kwaadsprekers wegdraagt.

Toen de oorlog tot een einde kwam verminderde de po-
pulariteit van Mussolini. Dé communisten, die populair
werden door de gebeurtenissen in Rusland, gingen door.
Maar het grote communistische waagstuk, het bezetten
van de fabrieken in 1920, eindigde in een volledige
mislukking, en de teleurgestelde massa's herinnerden
zich de vroegere leider van de socialistische partij. Ze
stroomden naaf Mussolini's nieuwe partij, de Fascisten.
De jeugd begroette met onstuimig enthousiasme de
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zelf-gekroonde opvolger van de Caesars. Mussolini ging
er in later jaren prat op dat hij Italië van het gevaar van
het communisme had gered. Zijn vijanden trekken zijn
claims hartstochtelijk in twijfel. Het communisme, zo
zeggen ze, was niet langer van werkelijk belang in Italië
toen Mussolini de macht greep. De werkelijkheid is dat
de frustratie van het communisme de rangen van de
Fascisten deed aangroeien en het voor hen mogelijk
maakte alle andere partijen te vernietigen. De overwel-
digende overwinning van de Fascisten was niet de oor-
zaak, maar het gevolg van het communistische' fiasco.

Het programma van de Fascisten, zoals het in 1919
werd ontworpen, was heftig anti- kapitalistisch.3 De
meeste aanhangers van de New Deal en zelfs commu-
nisten konden er mee instemmen. Toen de Fascisten aan
de macht kwamen, waren ze die punten in hun pro-
gramma vergeten die sloegen op de vrijheid van ge-
dachte en de pers en het recht van vergadering, ïn dit
opzicht waren ze gewetensvolle volgelingen van Bukha-
rin en Lenin. Bovendien onderdrukten ze niet, zoals ze
hadden beloofd, de industriële en financiële corporaties.
Italië had dringend buitenlandse kredieten nodig vóór
de ontwikkeling van zijn industrie. Het belangrijkste
probleem voor het Fascisme was, in de eerste jaren van
zijn bewind, het vertrouwen te winnen van de buiten-
landse bankiers. Het zou zelfmoord zijn geweest de Ita-
liaanse corporaties te vernietigen.

De Fascistische economische politiek verschilde -in het
begin- niet essentieel van die van alle andere Westerse
staten. Het was de politiek van interyentionisme. Na
verloop van jaren benaderde het steeds meer het Nazi-
patroon van het socialisme. Toen Italië, na de val van
Frankrijk, de Tweede Wereldoorlog binnenging, was
zijn economie in grote lijnen gevormd volgens het pa-
troon van de Nazi's. Het grootste verschil was dat de
Fascisten minder efficiënt waren en zelfs nog meer cor-
rupt dan de Nazi's.

Maar Mussolini kon niet lang zonder een filosofie naar
eigen uitvinding blijven. Het Fascisme stelde zich vóór
als een nieuwe filosofie, waar men van tevoren nooit
van gehoord had en die onbekend was aan alle andere
naties. Het beriep er zich op het evangelie te zijn dat de
heropgestane geest van het oude Rome aan de in verval
rakende democratische volken teruggaf, volken waarvan
de barbaarse voorouders eens het Romeinse Rijk had-
den vernietigd. Het was in elk opzicht de voltooiing van

3 Dit programma is herdrukt in het Engels in het boek van graaf
Carlo Sforza, Contemporary Italy (vertaald door Drake en
Denise de Kay, New York, 1944), pp.295-296.

zowel de Rinascimento als van de Risorgimento, de uit-
eindelijke bevrijding van de Latijnse geest van het juk
van vreemde ideologieën. Zijn stralende leider, de
weergaloze Duce, was geroepen om de uiteindelijke
oplossing te vinden voor de brandende problemen van
de economische organisatie van de maatschappij en van
de sociale rechtvaardigheid.

Van de vuilnishoop van afgedane socialistische utopie-
en redden de Fascisten het schema van het gilde-
socialisme. Het gilde-socialisme was erg populair bij de
Engelse socialisten in de laatste jaren van de Eerste We-
reldoorlog en de eerste jaren die volgden op de wapen-
stilstand. Het was zo onpraktisch dat het heel vlug
verdween uit de socialistische literatuur. Geen serieuze
staatsman besteedde ooit enige aandacht aan de tegen-
strijdige en verwarde plannen van het gilde-socialisme.
Het was bijna vergeten toen de Fascisten er een nieuw
label óp plakten en op flamboyante wijze het corpora-
tisme verkondigden als de nieuwe sociale panacee. Het
publiek in en buiten Italië was betoverd. Talloze boe-
ken, pamfletten en artikelen werden geschreven om de
corporatieve staat te prijzen. De regeringen van Oosten-
rijk en Portugal verklaarden al heel gauw dat ze de
edele principes van het corporatisme aanhingen. De
pauselijke encycliek Quadragesimo Anno (1931) be-
vatte enkele paragrafen die geïnterpreteerd konden
(maar niet hoefden te) worden als een goedkeuring van
het corporatisme. In Frankrijk vonden zijn ideeën vele
welbespraakte aanhangers.

Het was slechts ijdel gepraat. De Fascisten deden nooit
enige poging om het corporatistische programma, in-
dustrieel zelfbestuur, te realiseren. Ze veranderden de
naam van de kamers van koophandel in corporatieve
raden. Ze noemden de verplichte organisaties van de
verschillende takken van de industrie, die de admini-
stratieve eenheden vormden voor de uitvoering van het
Duitse patroon van het socialisme dat ze hadden geac-
cepteerd, "corpprazione". Maar er was geen sprake van
het zelfbestuur van de "corporaziones". Het Fascistische
kabinet stond niet toe dat iemand zich bemoeide met
zijn absolute autoritaire controle van de productie. Al de
plannen voor het Vestigen van het corporatieve systeem
bleven een dode letter.

Het voornaamste probleem van Italië is zijn betrekkelij-
ke overbevolking, In deze tijd van handelsbarrières en
migratiébeperkinéen zijn de Italianen gedoemd voortdu-
rend te blijven bestaan op een lagere levensstandaard
dan die van de landen die meer dóór de natuur zijn be-
gunstigd. De Fascisten zagen maar één manier om deze
ongelukkige toestand te verbeteren: verovering. Ze wa-
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ren te bekrompen om te begrijpen dat het herstel dat ze
aanbevolen hadden vals was en slechter dan het kwaad.
Ze waren bovendien zo verblind door eigenwaan en ij-
delheid dat ze in gebreke bleven zich te realiseren dat
hun opruiende speeches eenvoudig belachelijk waren.
De buitenlanders die ze onbeschaamd uitdaagden wis-
ten heel goed hoe verwaarloosbaar de militaire krachten
van Italië waren.

Het Fascisme was niet, zoals zijn voorstanders pochten,
een origineel product van de Italiaanse geest. Het begon
met een splijting in de rangen van het Marxistisch so-
cialisme, wat zeker een geïmporteerde doctrine was.
Zijn economisch programma was geleend van het Duit-
se niet-Marxistische socialisme, en zijn agressiviteit
was eveneens overgenomen van de Duitsers, de "all
Deutsche" of pan-Germaanse voorlopers van de Nazi's.
Zijn afhandelen van regeringszaken was een replica van
de dictatuur van Lenin. Het corporatisme, zijn vaak
aanbevolen ideologische versiering, was van Britse oor-
sprong. De enige inheemse ingrediënt van het Fascisme
was de theatrale stijl van zijn processies, shows en fes-
tivals.

De kortdurende Fascistische episode eindigde in bloed,
ellende en smaad. Maar de krachten die het Fascisme
tot stand hadden gebracht zijn niet dood. Het fanatieke
nationalisme is een kenmerk eigen aan alle huidige Ita-
lianen. De communisten zijn zeker niet bereid af te zien
van hun principe van dictatoriale onderdrukking van
alle tegenstanders. Noch propageren de katholieke par-
tijen vrijheid van gedachte, of van de pers of van gods-
dienst. Er zijn in Italië inderdaad erg weinig mensen die
begrijpen dat de on vermij delijke Voorwaarde voor de-
mocratie en de mensenrechten economische vrijheid is.

Het zou kunnen gebeuren dat het Fascisme heel gauw
weer tot leven komt onder een nieuwe naam en met
nieuwe slogans en symbolen. Maar als dit gebeurt dan
zullen de gevolgen nadelig zijn. Want het Fascisme is
niet, zoals de Fascisten hebben rondgebazuind, een
"nieuwe manier van leven"4; het is eerder een oude weg
naar vernietiging en dood.

8 Het Nazisme

De filosofie van de Nazi's, de Duitse Nationaal Socia-
listische Arbeiderspartij, is de zuiverste en meest con-
sistente manifestatie van de antikapitalistische en

' Bijvoorbeeld Mario Palmieri, The Philosophy offiiscistn,
Chicago, 1936, p.248. !

socialistische geest van onze eeuw. Zijn essentiële idee-
en zijn niet Duits of "Arisch" van oorsprong, noch zijn
ze specifiek voor de huidige Duitsers. In de stamboom
van de Nazi-doctrine vielen zulke Romaanstaligen als
Sismondi en George Sorel, en zulke Anglo-Saksen als
Carlyle, Ruskin en Houston Stewart Chamberlain meer
op dan enige Duitser. Zelfs de best bekende tooi van het
Nazisme, de fabel van de superioriteit van het Arische
meesterras, was niet van Duitse oorsprong; zijn uitvin-
der was epn Fransman, Gobineau. Duitsers van Joodse
afkomst, zoals Lassalle, Lasson, Stahl, en Walter Ra-
thenau, droegen meer bij tot de essentiële leerstellingen
van het Nazisme dan zulke mensen als Sornbart, Spann
en Ferdinand Fried. De slogan waarmee de Nazi's hun
economische filosofie samenvatten: "Gemeinnutz geht
vor Eigennutz" (dat wil zeggen, het algemeen welzijn
gaat boven privé-profijt) is ook het idee dat ten grond-
slag ligt aan de Amerikaanse New Deal en het Sovjet-
management van de economische zaken. Het houdt in
dat op winst beluste zaken het levensbelang van de im-
mense meerderheid schade berokkenen en dat de heilige
plicht van de volksregering is het ontstaan van winsten
te voorkomen door openbare controle van productie en
distributie.

Het enige specifiek Duitse bestanddeel van het Nazisme
was zijn streven naar de verovering van "Lebensraum".
En ook dit was een resultaat van de overeenstemming
met de ideeën die het beleid van de meest invloedrijke
politieke partijen in alle andere landen leidden. Deze
partijen propageren gelijkheid van inkomen als de be-
langrijkste zaak. Dé Nazi's doen hetzelfde. Wat de Na-
zi's karakteriseert is het feit dat ze niet bereid zijn te
berusten in de stand van zaken waarin de Duitsers voor
eeuwig gedoemd zijn tot de "gevangenis", zoals ze zeg-
gen, in een betrekkelijk klein en overbevolkt gebied
waarin de arbeidsproductiviteit wel kleiner moet zijn
dan in de betrekkelijk dun bevolkte landen, die beter
begiftigd zijn met natuurlijke hulpbronnen. Ze stellen
zich een eerlijke distributie van de natuurlijke bronnen
van de aarde voor ogen. Als een "niet-bezittend" land
kijken ze naar de rijkdom van de rijkere naties met het-
zelfde gevoel waarmee veel mensen in de Westerse lan-
den kijken naar de hogere inkomens van sommige van
hun landgenoten. De "progressieven" in de Ang-
lo-Saksische landen stellen dat het "niet de moeite
waard is de vrijheid te hebben" voor hen die onrecht
wordt aangedaan door de betrekkelijke geringheid van
hun inkomen. De Nazi's verklaren hetzelfde van toepas-
sing op de internationale betrekkingen. Naar hun me-
ning is de enige vrijheid die telt de "Nahrungsfreiheit"
(dat wil zeggen de vrijheid om geen voedsel te hoeven
importeren). Ze streven naar het verkrijgen van een ge-
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bied dat zo groot en rijk aan natuurlijke bronnen is dat
ze in economische zelfvoorziening zouden kunnen leven
op een niveau niet lager dan dat van enige andere natie.
Ze beschouwen zichzelf als revolutionairen die vechten
voor hun onvervreemdbare natuurlijke rechten tegen de
gevestigde belangen van een menigte van reactionaire
naties.

Gedurende meer dan zeventig jaar bezielden de Duitse
professoren in de politieke wetenschap, geschiedenis,
rechten, geografie en filosofie hun volgelingen gretig
met een hysterische haat tegen het kapitalisme en
preekten ze de "bevrijdings"oorlog tegen hét kapitalisti-
sche Westen. De Duitse "kanselsócialisten" waren, veel
bewonderd in alle andere landen; de gangmakers van de
beide Wereldoorlogen. Tijdens dé eeuwwisseling hing
de immense meerderheid van de Duitsers al radicaal het
socialisme en het agressieve nationalisme aan. Ze waren
toen al krachtig de principes van het Nazisme toege-
wijd. Wat nog ontbrak en wat later werd toegevoegd
was de naam om hun doctrine aan te duiden.

Toen de Sovjet-politiek van de massale uitroeiing van
alle tegenstanders en van meedogenloos geweld de
remmingen tegen moord op grote schaal, waarmee
sommige van de Duitsers nog altijd moeite hadden,
hadden doen verdwijnen, kon niets meer de vooruitgang
van het Nazisme tegenhouden. De Nazi's waren er vlug
bij de methodes van de Sovjets
over te nemen. Ze importeerden
uit Rusland: hét één-
partijsysteem en de superioriteit
van deze partij in het politieke
leven; de vooraanstaande positie
toegekend aan de geheime poli-
tie; de concentratiekampen; de
administratieve executie of ge-
vangenneming van alle tegen-
standers; de uitroeiing van de
gezinnen van verdachten en van
bannelingen; de propaganda-
methoden; de organisatie van
verwante partijen in het buitenland en het gebruik ervan
om tegen hun regering te vechten en voor spionage en
sabotage; het gebruik van diplomatieke en consulaire
diensten om de revolutie aan te steken; en nog veel an-
dere dingen. Er waren nergens trouwere volgelingen van
Lenin, Trotsky en Stah'n dan onder de Nazi's.

Hitler was niet de stichter van het Nazisme; hij was het
voortbrengsel ervan. Hij was, net als de meeste van zijn
medewerkers, een sadistische gangster. Hij was onont-
wikkeld en onwetend; hij was gezakt, zelfs voor'de

laagste klassen van de middelbare school. Hij had nooit
een eerlijke baan gehad. Het is een fabel dat hij ooit
schilder is geweest. Zijn militaire carrière in de Eerste
Wereldoorlog was nogal middelmatig. Het Dzeren
Kruis Eerste Klasse werd aan hem na het eind van dé
oorlog gegeven als beloning voor zijn activiteiten als
politieke agent. Hij was een maniak bezeten door groot-
heidswaan. Maar geleerde professoren voedden zijn
zelfbedrog. Werner Sombart, die eens had gepocht dat
zijn leven toegewijd was aan de taak om te vechten voor
de ideeën van Marx,5 Sombart, die de Amerikaanse
Economische Associatie tot erelid had gekozen en aan
wie vele met-Duitse universiteiten eervolle graden had-
den verleend, verklaarde openhartig dat het "Führertum"
een permanente openbaring betekent en dat de "Führer"
zijn bevelen direct van God krijgt, de opperste "Führer"
van het Heelal.6

Het Nazi-plan was meer omvattend en daardoor scha-
delijker dan dat van de Marxisten. Het beoogde lais-
sez-faire aan de kant te zetten, niet alleen in de
productie van materiële goederen, maar niet minder in
de productie van mensen. De "Führer" was niet alleen
de algemene manager van alle industrieën; hij was ook
de algemene manager van de broedplaats, er op uit om
superieure mensen te kweken en het inferieure soort uit
te roeien. Een grandioos schema voor rasverbetering
moest uitgevoerd worden volgens "wetenschappelijke"

principes.

De onvermijdelijke

voorwaarde voor

democratie en de

mensenrechten is

economische vrijheid

Het helpt de voorstanders van
rasverbetering niet te protesteren
dat ze niet bedoelden wat de Na-
zi's uitvoerden. De rasverbete-
ring beoogt sommige mensen,
geruggensteund door de politie-
macht, de complete controle te
geven over de menselijke repro-
ductie. Het stelt voor dat de me-
thodes die bij huisdieren worden
toegepast, ook worden toegepast
op mensen. Dit is precies wat de

Nazi's probeerden te doen. Het enige bezwaar dat een
consistente rasverbeteraar naar voren kan brengen is dat
zijn eigen plan verschilt van dat van de Nazi-geleerden
en dat hij een ander type mens wil kweken dan de Na-
zi's. Zoals iedere aanhanger van economische planning
alleen maar de uitvoering van zijn eigen plan beoogt, zo

5 Sombart, Das Lebenswerk von Karl Marx, Jena, 1909, p.3.

8 Sombart, A New Social Phüosophy, vertaald en uitgegeven doof
K.F. Geiser, PrincetonUniversity Press; 1937, p.194.
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beoogt iedere propagandist van eugenetische planning
ook de uitvoering van zijn eigen plan en wil hijzelf op-
treden als de kweker van het menselijk ras.

De rasverbeteraars pretenderen dat ze criminele indivi-
duen willen elimineren. Maar de kwalificatie van ie-
mand als crimineel hangt af van de heersende wetten
van het land en varieert met de verandering van sociale
en politieke ideologieën. Jeanne d' Are, Johannes Huss,
Giordano Bruno en Galileo Galilei waren misdadigers
vanuit het standpunt van de wetten die door hun rech-
ters werden toegepast. Toen Stalin de Russische Natio-
nale Bank beroofde van enige miljoenen roebels, beging
hij een misdaad. Tegenwoordig is het een overtreding in
Rusland om het niet eens te zijn met Stalin. In Nazi-
Duitsland was seksuele omgang tussen "Ariërs" en le-
den van een "inferieur" ras een misdaad. Wie wijlen de
eugenisten elimineren, Brutus of Caesar? Beide schon-
den de wetten van hun land. Als de 18e eeuwse rasver-
beteraars hadden voorkomen dat alcoholisten kinderen
zouden krijgen, zou hun planning Beethoven hebben
geëlimineerd.

Het moet opnieuw worden benadrukt: er js niet zoiets
als een wetenschappelijk "behoren". Welke mensen su-
perieur zijn en welke inferieur kan alleen met een per-
soonlijk waardeoordeel worden besloten, dat niet
onderworpen kan worden aan verificatie of falsificatie.
De eugenisten houden zichzelf voor de gek als ze aan-
nemen dat zij zelf geroepen zijn te besluiten welke
kwaliteiten in het menselijk ras bewaard moeten wor-
den. Ze zijn te dom om rekening te houden met de mo-
gelijkheid dat andere mensen de keus zouden kunnen
maken volgens hun eigen waardeoordelen.? In de ogen
van de Nazi's is de ruwe doder, het "blondharig beest",
de meest perfecte mensensoort.

De massale slachtpartijen uitgevoerd in de gruweïkam-
pen van de Nazi's zijn te verschrikkelijk om adequaat
met woorden beschreven te worden. Maar zij waren de
logische en consistente toepassing van beleid en doctri-
nes die zich voordeden als toegepaste wetenschap en die
goedgekeurd werden door sommige mensen die in een
sector van de natuurkundige wetenschappen scherpzin-
nigheid en technische vaardigheid in laboratoriumon-
derzoek hebben getoond.

9 De Lessen van de Sovjet-Ervaring

Zie de vernietigende kritiek op de raciale eugenetica door H.S.
Jennings, The Biological Basis ófHuman Nature, New York,
1930, pp.223-252.

Veel mensen over de hele wereld stellen dat het Sovjet-
"experiment" beslissend bewijsmateriaal heeft geleverd
ten gunste van het socialisme en alle, of tenminste de
meeste, tegenwerpingen er tegen heeft ontkracht. De
feiten, zeggen ze, spreken voor zichzelf. Het is niet lan-
ger toegestaan enige aandacht té besteden aan de valse
vooringenomen redeneringen van de leunstoel-
economen die de socialistische plannen,kritiseren. Een
cruciaal experiment heeft hun bedrog de nekslag gege-
ven. , , . . . , • ; . ' ' . . ' . . ,

Het is, pm te beginnen, nodig duidelijk te stellen dat op
het gebied van de doelgerichte menselijke handeling en
sociale betrekkingen geen experimenten kunnen worden
uitgevoerd en geen experimenten ooit zijn uitgevoerd.
De experimentele methode waaraan de natuurweten-
schappen al hun successen te danken hebben is niet toe-
pasbaar in de sociale wetenschappen. De natuurweten-
schappen verkeren in de positie ,om in
laboratoriumexperimenten de gevolgen van de geïso-
leerde verandering in slechts één element waar te nemen
terwijl andere elementen onveranderd blijven. Hun ex-
perimentele waarneming verwijst uiteindelijk naar zeke-
re isoleerbare elementen in de zintuiglijke ervaring. Wat
de natuurwetenschappen feiten noemen zijn de causale
relaties die in zulke experimenten worden getoond. Hun
theorieën en hypothesen mopten in overeenstemming
zijn met deze feiten.

Maar de ervaring waar de sociale wetenschappen mee te
maken hebben is essentieel verschillend. Het is de histo-
rische ervaring. Het is een ervaring van complexe ver-
schijnselen, van de gemeenschappelijke gevolgen,
teweeggebracht door de samenwerking van een veelheid
van elementen, De sociale wetenschappen- zijn nooit in
een positie om de voorwaarden van verandering te con-
troleren en de één van de ander te isoleren op de manier
waarop de onderzoeker te werk gaat bij het opstellen
van zijn experimenten. Ze hebben nooit het genoegen de
gevolgen waar te nemen van een verandering in slechts
één element, terwijl andere voorwaarden dezelfde blij-
ven. Ze krijgen nooit feiten onder ogen in de betekenis
waarin de natuurwetenschappen dit woord gebruiken.
Ieder feit en iedere ervaring waar de sociale weten-
schappen mee te maken krijgen staat open voor ver-
schillende interpretaties. Historische feiten en de
historische ervaring kunnen nooit een stelling bewijzen
of afwijzen op dezelfde manier waarop een experiment
een (stelling bewijst of afwijst.

De historische ervaring levert nooit commentaar op
zichzelf. Hij moet worden geïnterpreteerd vanuit het
standpunt van theorieën die opgesteld zijn zonder de
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hulp van experimentele waarnemingen. Het is niet no-
dig een epistemologische analyse te beginnen van de
logische en filosofische problemen die eraan verbonden
zijn. Het is genoeg te wijzen op het feit dat niemand
-noch de sociale wetenschapper noch de leek- ooit an-
ders te werk gaat als hij zich bezighoudt met de histori-
sche ervaring. ledere discussie over de relevantie en de
betekenis van historische feiten valt spoedig terug tot
een discussie over abstracte algemene principes, die lo-
gischerwijs voorafgaan aan de feiten die verduidelijkt
en geïnterpreteerd moeten worden. Het teruggrijpen op
de historische ervaring kan nooit enig probleem oplos-
sen of enige vraag beantwoorden. Dezelfde historische
gebeurtenissen en dezelfde statistische getallen worden
naar voren gebracht als bevestiging van tegenstrijdige
theorieën.

Als de geschiedenis iets zou kunnen bewijzen en ons
iets zou kunnen leren, zou het zijn dat privé-eigendorn
van de productiemiddelen een noodzakelijke voorwaar-
de voor de beschaving en het materiele welzijn is. Alle
beschavingen zijn tot nu toe gebaseerd geweest op pri-
vé- eigendom. Slechts naties die het principe van privë-
eigendom aanhingen zijn boven de armoede uit geste-
gen en hebben wetenschap, kunst en literatuur voortge-
bracht. Er is geen ervaring die toont dat enig ander
sociaal systeem de mensheid van enige Van de verwor-
venheden van de beschaving zou kunnen voorzien: Des-
alniettemin beschouwen slechts weinig mensen dit als
een voldoende en onweerlegbare afwijzing van het so-
cialistische programma.

Er zijn integendeel zelfs mensen die net andersom rede-
neren. Er wordt vaak beweerd dat het systeem van pri-
vé-eigendom afgedaan heeft, juist omdat het het
systeem was dat de mensen in het verleden hebben toe-
gepast. Hoe weldadig een sociaal systeem in het verle-
den ook kan zijn geweest, zeggen ze, het kan dat in de
toekomst niet ook zijn; een nieuwe tijd vraagt een nieu-
we vorm van sociale organisatie. De mensheid heeft de
volwassenheid bereikt; het zou schadelijk voor haar zijn
om zich vast te klampen aan de principes waartoe ze
haar toevlucht heeft gezocht in de vroegere stadia van
haar evolutie. Dit is zeker de meest radicale afwijzing
van het experimentalisme. De experimentele methode
zou kunnen stellen: omdat A in het verleden resultaat B
heeft opgeleverd, zal het dat in de toekomst ook doen.
Zij zou nooit stellen: omdat A in het verleden resultaat
B heeft opgeleverd, is er bewezen dat ze dit niet langer
kan doen.

Ondanks het feit dat de mensheid geen ervaring heeft
met de socialistische productiemethode, hebben de1 so-

cialistische schrijvers verschillende stelsels van socia-
listische systemen geconstrueerd, gebaseerd op voorin-
genomen redenering. Maar zodra iemand het waagt
deze projecten te analyseren en ze nauwkeurig te onder-
zoeken met het oog op hun toepasbaarheid en hun ver-
mogen om de menselijke welvaart te bevorderen,
hebben de socialisten daar hevige bezwaren tegen. Deze
analyses, zeggen ze, zijn alleen maar ijdele vooringe-
nomen speculaties. Ze kunnen niet bewijzen dat onze
stellingen niet correct zijn en onze plannen niet doelma-
tig. Ze zijn niet experimenteel. Men moet het socialisme
proberen en dan zullen de resultaten voor zichzelf spre-
ken. Waar deze socialisten om vragen is absurd. Door-
gedacht tot zijn uiterste logische consequenties, houdt
hun idee in dat de mensen niet vrij zijn om door redene-
ring enig stelsel te verwerpen, hoe dwaas tegenstrijdig
en onpraktisch bok, dat enige hervormer belieft voor te
stellen. Naar hun mening is de enige methode die toege-
staan is voor het verwerpen van zo'n
-noodzakelijkerwijs abstract en vooringenomen- plan
hét te testen door de hele maatschappij volgens zijn
ontwerpen te reorganiseren. Zodra iemand het plan
schetst voor een betere sociale orde, moeten alle naties
dit proberen en zien wat er zal gebeuren.

Zelfs de meest hardnekkige socialisten kunnen er niet
onderuit toe te geven dat er verschillende plannen voor
de constructie van toekomstige Utopia bestaan, die niet
met elkaar te verenigen zijn. Er is het Sovjet-patroon
van algemene socialisatie van allé ondernemingen en
hun volslagen bureaucratisch management; er ïs het
Duitse patroon van de "Zwangswirtschaft", dat de
Anglo^Saksische landen duidelijk neigen volledig over
te nemen; er is het gilde-socialisme, dat onder de naam
van corporatisme nog erg populair is in sommige ka-
tholieke landen. Er zijn veel andere variëteiten. De aan-
hangers van de meeste van deze concurrerende stelsels
stellen dat het gunstige resultaat dat van hun eigen stel-
sel verwacht kan worden, alleen zal verschijnen als alle
naties het hebben overgenomen; ze ontkennen dat het
socialisme in slechts één land al de zegeningen kan
brengen die ze eraan toeschrijven. De Marxisten verkla-
ren dat de zaligheid van het socialisme alleen in zijn
"hogere fase" zal ontstaan, die, zo suggereren ze, slechts
zal verschijnen nadat de werkende klasse "door een lan-
ge strijd, door een hele serie historische processen, die
zowel de omstandigheden als de mensen volledig zullen
veranderen", is gegaan.8 Wat men uit dit alles kan af-
leiden is dat men het socialisme tot stand nioet brengen
en een lange tijd rustig moet wachten tot zijn beloofde

, 1919,
p.54.
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zegeningen komen. Geen onplezierige ervaringen in de
overgangsperiode, ongeacht hoe lang deze periode zal
duren, kan de bewering ontkrachten dat het socialisme
de beste van alle denkbare soorten sociale organisatie is.
Hij die gelooft zal gered worden.

Maar welke van de vele, elkaar betwistende, socialisti-
sche plannen moet worden aangenomen? ledere socia-
listische sekte roept hartstochtelijk uit dat alleen zijn
eigen tak het echte socialisme is, en dat alle andere
sekten valse, totaal verderfelijke maatregelen propage-
ren. Elkaar bevechtend, nemen de verschillende socia-
listische facties hun toevlucht tot dezelfde methoden van
abstract redeneren die ze als ijdele vooringenomenheid
stigmatiseren als ze worden toegepast tegen de correct-
heid van hun eigen stellingen en tegen de doelmatigheid
en de praktische toepasbaarheid van hun eigen stelsels.
Er is, natuurlijk, geen andere methode beschikbaar. De
drogredenen verborgen in een systeem van abstract re-
deneren -zoals het socialisme is- kunnen niet anders aan
de kaak worden gesteld dan door abstracte redenering.

Het fundamentele bezwaar dat
naar voren is gebracht tegen de
praktische toepasbaarheid van
het socialisme heeft betrekking
op de onmogelijkheid van eco-
nomische calculatie. Er is op
onweerlegbare manier getoond
dat een socialistisch gemenebest
niet de mogelijkheid zou hebben
om economische calculatie toe te
passen. Waar er geen marktprijzen zijn voor de produc-
tiefactoren omdat ze noch gekocht noch verkocht wor-
den, is het onmogelijk om tot calculatie over te gaan bij
het plannen van verdere actie en voor het vaststellen van
het resultaat van voorgaande actie. Een socialistisch
productiemanagement zou eenvoudigweg niet kunnen
weten of wat het beoogt en uitvoert het meest geëigende
middel is om het gezochte doel te bereiken. Het zal als
het ware in het donker opereren. Het zal de schaarse
productiefactoren, zowel de materiele als de menselijke
(arbeid), verspillen. Chaos en armoede voor iedereen
zullen het onvermijdelijke resultaat zijn.

Alle vroege socialisten waren te bekrompen om dit es-
sentiële punt te zien. Noch beseften de vroege commu-
nisten zijn volledige betekenis. Toen deze schrijver in
1920 de onmogelijkheid van calculatie onder het socia-
lisme aantoonde, gingen de verdedigers yan het! socia-
lisme aan de gang om een calculatiemethode te zoeken
die toepasbaar is op een socialistisch systeem.. Ze, mis-
lukten uitermate in deze pogingen. De futiliteit van cie

De claims van de
i

socialisten zijn net zo ijdel

als die van de astrologen

en de tovenaars.

schema's die ze produceerden kon gemakkelijk worden
getoond. Die communisten die niet volledig geïntimi-
deerd waren door de vrees voor de Sovjet-uitvoerders,
bijvoorbeeld Trotsky, gaven vrijelijk toe dat economi-
sche berekeningen ondenkbaar zijn zonder marktrela-
ties.9 Het intellectuele bankroet van de socialistische
doctrine kan niet langer verborgen blijven. Niettegen-
staande zijn populariteit zonder weerga, heeft het socia-
lisme afgedaan. Geen econoom kan nog langer
betwijfelen dat het praktisch ontoepasbaar is. De belij-
denis van de socialistische ideeën is tegenwoordig het
bewijs van een volledige onbekendheid melde basis-
problemen van de economie. De claims van de socia-
listen zijn net zo ijdel als die van de astrologen en de
tovenaars.

Met betrekking tot dit essentiële probleem van het so-
cialisme, dus de economische calculatie, is het Russi-
sche "experiment" van geen nut. De Sovjets treden op in
een wereld waarvan het grootste deel nog altijd vast-
houdt aan de markteconomie. Ze baseren hun bereke-

ningen op basis waarvan ze hun
beslissingen nemen op de prij-
zen die elders zijn vastgesteld.
Zonder de hulp van deze prijzen
zouden hun handelingen doel-
loos en zonder plan zijn. Slechts
in zoverre als ze verwijzen naar
dit buitenlandse prijssysteem
zijn ze in staat berekeningen te
maken, hun boeken bij te hou-
den, en hun plannen voor te be-

reiden. In dit opzicht kan men het eens zijn met de stel-
ling van verschillende socialistische en communistische
schrijvers dat het socialisme, wanneer het bestaat in
slechts één of een paar landen, nog niet het ware socia-
lisme is. Natuurlijk hechten deze schrijvers een hele an-
dere betekenis aan hun stelling. Ze willen zeggen dat de
volle zegening van het socialisme alleen genoten kan
worden in een wereldomvattende socialistische gemeen-
schap. Zij die bekend zijn met de leerstellingen van de
economie, moeten integendeel erkennen dat het socia-
lisme op een volledige chaos zal uitlopen juist als het
toegepast wjrdt in het grootste deel van de wereld.

Het tweede belangrijke bezwaar dat ingebracht is tegen
het socialisme is dat het een minder efficiënte produc-
tiemethode is dan het kapitalisme en dat het de arbeids-
productiviteit omlaag zal brengen,. Als gevolg hiervan
zal in een socialistisch gemenebest de levensstandaard

i? Hayek, The üse of knowledge in stwiety, in: The American
, Economie Review, vol. XXXV, 1945, pp.528-530,
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van de massa's laag zijn als hij vergeleken wordt met de middel testen. Hij geeft het aan een aantal marmotten,
toestand die voorkomt onder het kapitalisme. Het lijdt Ze verliezen allemaal gewicht en gaan uiteindelijk
geen twijfel dat dit bezwaar niet ontkracht is door de dood. De laborant gelooft dat hun achteruitgang en dood
Soyjet-ervaring. Het enige zekere feit over de Russische niet veroorzaakt werden door het voedsel, maar alleen
economie onder het Sovjet-regime waar iedereen het maar doordat ze toevallig, per ongeluk besmet raakten
over eens is, is dat de levensstandaard van de Russische met longontsteking. Het zou desalniettemin absurd zijn
massa's veel lager is dan die van de massa's in het land van hem om te stellen dat zijn experiment de voedings-
dat in het algemeen gezien wordt als het toonbeeld van waarde van de samenstelling had aangetoond omdat het
het kapitalisme, de Verenigde Staten van Amerika. Als ongunstige resultaat toegeschreven kan worden aan toe-
we het Sovjet-regime als een experiment zouden moeten vallige gebeurtenissen, die niet causaal verbonden zijn
zien, zouden we moeten zeggen dat het experiment dui- met de experimentele opstelling. Het beste wat hij zou
delijk de superioriteit van het kapitalisme en de inferio- kunnen zeggen is dat het experiment geen conclusie
riteit van het socialisme heeft getoond. oplevert, dat het niet iets bewijst tegen de voedings-

waarde van het geteste voedsel. De zaken staan, zo zou
Het is waar dat de voorstanders van het socialisme er op hij kunnen stellen, er net zo voor als wanneer er héle-
uit zijn de laagte van de Russische levensstandaard op maal geen proef was gedaan,
één andere manier te interpreteren. Zoals zij de zaken
zjen is hij niet tot stand gebracht door het socialisme, Zelfs als de Russische levensstandaard van de massa's
baar was hij -ondanks het socialisme- veroorzaakt door veel hoger zou zijn dan die in de kapitalistische landen,
andere factoren. Ze verwijzen naar verschillende facto- dan zou dit nog geen definitief bewijs vormen van1 de
ren, waaronder de armoede van de Russen onder de tsa- superioriteit van het socialisme. Toegegeven kan wor-
ren, de noodlottige gevolgen van de oorlogen, de den dat het onbetwistbare feit dat de levensstandaard in
vermeende vijandigheid van de kapitalistische demp- Rusland lager is dan in het kapitalistische Westen geen
cratische naties, de vermeende sabotage van de over- sluitend bewijs levert van de inferioriteit van het socia-
blijfselen van de Russische aristocratie en bourgeoisie Hsme. Maar het is alleen maar dwaas te beweren dat de
en van de Koelakkeri. Het is niet nodig deze zaken na- Russische ervaring de superioriteit van de openbare
der te onderzoeken. Want we beweren niet dat enige controle van de productie heeft gedemonstreerd,
historische ervaring een theoretische stelling zou kun-
nen bewijzen óf ontkrachten Op de manier waarop een Noch bewijst het feit dat de Russische legers, na vele
cruciaal experiment een stelling met betrekking tot de nederlagen geleden te hebben, eindelijk -met wapens
natuurlijke gebeurtenissen kan bewijzen of ontkrachten. die gemaakt waren door de Amerikaanse grote zaken-
Het zijn niet de critici van het socialisme, maar zijn fa- wereld en aan hen gegeven door de Amerikaanse belas-
natieke voorstanders die volhouden dat het Sovjet- tingbetalers- de Amerikanen konden helpen bij de
"experiment" iets bewijst met betrekking tot de effecten Verovering van Duitsland, de superioriteit van het com-
van het socialisme. Wat ze echter in werkelijkheid doen munisme. Toen de Britse troepen zich tijdelijk moesten
als ze zich bezighouden met de manifeste en onbetwist- terugtrekken in Noord-Afrika, was professor Harold
bare feiten van de Russische ervaring is deze aan de Laski, de meest radicale voorstander van het socialisme,
kant te zetten met behulp van ontoelaatbare trucs en be- er vlug bij om de laatste mislukking van het kapitalisme
dneglijke syllogismen. Ze loochenen de kennelijke fei- aan te kondigen. Hij was niet consistent genoeg om de
ten door ze te becommentariëren op zo'n manier dat ze Duitse verovering van de Oekraïne als de laatste mis-
hun strekking en hun betekenis voor de vraag die be- lukking van het Russische communisme te interprete-
antwoord moet worden ontkennen. ren. Noch üo]i hij zijn veroordeling van het Britse
Laat ons, omwille van de discussie, aannemen dat hun systeem terug toen zijn land als overwinnaar uit de
interpretatie correct is. Maar dan zou het nog absurd oorlog tevoorschijn kwam. Als de militaire gebeurtenis-
zyn te stellen dat het Sovjet-experiment de superioriteit sen gezien moeten worden als bewijs van de uitmun-
van het socialisme heeft aangetoond. Alles wat er ge- tendheid van enig sociaal systeem, dan is het eerder het
zegd kan worden is: het feit dat de levensstandaard van Amerikaanse dan het Russische systeem waarvoor ze
de massa's laag is in Rusland toont niet overtuigend aan getuigen.
dat het socialisme inferieur is aan het kapitalisme. ; i
., ..... Niets van wat er in Rusland gebeurd is sinds 1917 is in
ben vergelijking met het experimenteren op het gebied strijd met enige Van de stellingen van de critici van net
van de natuurwetenschappen kan de zaak verduidelij- socialisme en het communisme. Zelfs als men zijn oor-
ken. Een bioloog wil een nieuw gepatenteerd voedings- deel uitsluitend baseert op de geschriften van de com-
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munisten en hun meelopers, kan men geen enkele trek
in de Russische toestanden ontdekken die spreekt ten
gunste van het sociale en politieke systeem van de Sov-
jets. Alle technologische verbeteringen van de laatste
tientallen jaren ontstonden in de kapitalistische landen.
Het is waar dat de Russen hebben geprobeerd sommige
van deze vernieuwingen na te maken. Maar dat deden
alle achtergebleven Oosterse volken ook

Sommige communisten willen ons graag doen geloven
dat de meedogenloze onderdrukking van tegenstanders
en de radicale afschaffing van de vrijheid van gedachte,
meningsuiting en de pers geen inherente kenmerken zijn
van de openbare controle van het zakenleven. Ze zijn, zo
beweren ze, slechts toevallige verschijnselen van het
communisme, haar handtekening in een land dat -zoals
het geval was in Rusland- nooit enige vrijheid van ge-
dachte en geweten had genoten. Deze voorstanders van
het totale despotisme zijn echter niet in staat uit te leg-
gen hoe de mensenrechten veilig gesteld zouden kunnen
worden onder een almachtige regering.

Vrijheid van gedachte en geweten is een schijnvertoning
in een land waar de autoriteiten vrij zijn om iedereen
waaraan ze een hekel hebben te verbannen naar het
poolgebied of de woestijn en hem levenslange dwang-
arbeid op te leggen. De autocraat kan zulke willekeurige
handelingen altijd rechtvaardigen door te pretenderen
dat ze uitsluitend gemotiveerd zijn door overwegingen
van algemeen welzijn en economische doelmatigheid.
Hij alleen is de opperste scheidsrechter die alle zaken
met betrekking tot de uitvoering van het plan besluit. De
vrijheid van de pers is een illusie in een land waar de
regering alle papierfabrieken, drukpersen en uitgeverij-
en bezit en uiteindelijk besluit wat er gedrukt wordt en
wat niet. Het recht op vergadering is nietig als de rege-
ring alle vergaderlokalen bezit en bepaalt voor welk
doel ze gebruikt zullen worden. En zo is het met alle
andere vrijheden ook. In één van zijn heldere ogenblik-
ken zag Trotsky -natuurlijk Trotsky de opgejaagde ban-
neling, niet de meedogenloze aanvoerder van het Rode
Leger- de dingen realistisch en verklaarde hij: "In een
land waar de enige werkgever de staat is betekent oppo-
sitie een langzame dood door uithongering. Het oude
principe: wie niet werkt zal ook niet eten, is vervangen
door een nieuw: wie niet gehoorzaamt zal niet eten", l O
Deze bekentenis besluit de kwestie.

Wat de Russische ervaring toont is een hele lage levens-
standaard van de massa's en onbeperkt dictatoriaal des-

10 Aangehaald door Hayek, The Rood to Serfdom, 1944, hoofdstuk
IX. (Vertaald in het Nederlands als De Weg naarde Slavernij.)

potisme. De verdedigers van het communisme zijn er op
uit deze onbetwistbare feiten als slechts toevallig te ver-
klaren; ze vormen, zeggen ze, niet de vruchten van het
communisme, maar zijn voorgekomen ondanks het
communisme. Maar zelfs als men deze excuses omwille
van het argument zou willen accepteren, zou het een-
voudigweg dwaas zijn vol te houden dat het Soyjet-
"experiment" iets ten gunste van het communisme en
het socialisme heeft getoond.

10 De Beweerde Onvermijdelijkheid van het
Socialisme

Veel mensen geloven'dat de komst van het totalitarisme
onvermijdelijk is. De "golf van de toekomst", zeggen ze,
brengt de mensheid onverbiddelijk naar een systeem
waarin alle menselijke zaken geregeld worden door al-
machtige dictators. Het is nutteloos te;vechten tegen de
ondoorgrondelijke decreten van de geschiedenis.

De waarheid is dat dé meeste mensen het vermogen en
de moed missen om zich te verzetten tegen volksbewe-
ging, hoe schadelijk en slecht overwogen ook. Bismarck
betreurde eens het gebrek aan wat hij noemde de bur-
gerlijke moed, dat wil zeggen de moed om om te gaan
met burgerlijke zaken aan de kant vari zijn landgenoten.
Maar de burgers van de andere naties legden ook niet
meer moed en oordeelkundigheid aan de dag toen ze de
dreiging van de communistische dictatuur onder ogen
kregen. Of ze gaven stilzwijgend toe of ze uitten
schuchter een paar onbetekenende bezwaren.

Men bevecht het socialisme niet door slechts enkele
toevallige kenmerken van zijn stelsels te kritiseren.
Door het standpunt van veel socialisten met betrekking
tot echtscheiding en geboorteregeling aan te vallen of
hun ideeën over kunst en literatuur, weerlegt men het
socialisme niet. Het is niet genoeg het niet eens te zijn
met de Marxistische stellingen dat de relativiteitstheorie
of de filosofie van Bergson of de psychoanalyse
"burgerlijke" humbug zijn. Zij die het Bolsjewisme en
het Nazisme alleen vanwege hun antichristelijke ten-
densen afwijzen steunen impliciet de hele rest van deze
bloedige stelsels.

Het is aan de andere kant pure domheid om de totalitai-
re regimes te prijzen voor de beweerde prestaties die op
geen enkele manier in verband staan met hun politieke
en economische principes. Het is de vraag of de waar-
nemingen dat in het Fascistische Italië de treinen op tijd
liepen en het aantal luizen in de bedden van tweede-
rangs hotels amam, correct waren of niet; maar het is^ in

1997/3 de Vrijbrief 27



elk geval van geen belang voor het probleem van het
Fascisme. De meelopers zijn in verrukking gebracht
door Russische films, Russische muziek, en Russische
kaviaar. Maar er leefden grotere musici in andere lan-
den en onder andere sociale systemen; goede schilderij-
en werden ook in andere landen gemaakt; en het is
zeker niet een verdienste van Generalissimo Stalin dat
de smaak van kaviaar heerlijk is. Noch is de uitstraling
van de Russische balletdanseressen noch de aanleg van
een groot elektriciteitsstation aan de Dnjepr een boete-
doening voor de massale slachtpartijen onder de Koe-
lakken.

De lezers van geïllustreerde tijdschriften en de lieflieb-
bers van film verlangen naar het pittoreske. De opera-
achtige praalvertoning van de Fascisten en de Nazi's en
het paraderen van de bataljonsmeisjes van het Rode Le-
ger zijn zaken naar hun hart. Het geeft meer plezier te
luisteren naar de radio-speeches van een dictator dan
economische verhandelingen te bestuderen. De onder-
nemers en technici die de weg plaveien naar economi-
sche verbetering werken in afzondering; hun werk is er
niet geschikt voor om op het scherm zichtbaar gemaakt
te worden. Maar de dictators, die er op uit zijn dood en
vernieling te brengen, zijn op spectaculaire manier
zichtbaar voor het publiek. Gekleed in militair gewaad
stellen ze in de ogen van de bioscoopgangers de kleur-
loze burger in eenvoudige kleding in de schaduw.

De problemen van de economische organisatie van de
maatschappij zijn niet geschikt voor het luchtige gepraat
op modieuze cocktailparty's. Noch kan er adequaat op
ingegaan worden door op demagogische manier massa-
bijeenkomsten toe te spreken. Het zijn serieuze zaken.
Ze vereisen nauwkeurige studie. Ze moeten niet licht-
zinnig opgenomen worden.

De socialistische propaganda heeft nooit enige vastbe-
raden tegenstand ontmoet. De vernietigende kritiek
waarmee de economen de futiliteit en de praktische on-
toepasbaarheid van de socialistische stelsels en doctri-
nes opbliezen heeft hen die de openbare mening
vormden niet bereikt. De universiteiten werden meestal
beheerst door socialistische of interventionistische
schoolmeesters en dat niet slechts in continentaal Euro-
pa, waar ze eigendom zijn van en gerund worden door
de regeringen, maar zelfs in de Anglo-Saksische landen.
De politici en staatslieden, er op uit geen populariteit.te
verliezen, waren lauw in hun verdediging van de vrij-
heid. De politiek van kalmering (appeasement), die zo
heftig werd gekritiseerd toen hij in het geval van de Na-
zi's en de Fascisten werd toegepast, werd algemeen ge-
durende tientallen jaren uitgeoefend met betrekking tot

alle andere takken van het socialisme. Het was dit de-
faitisme dat de opkomende generatie deed geloven dat
de overwinning van het socialisme onvermijdelijk is.

Het is niet waar dat de massa's onstuimig vragen om het
socialisme en dat er geen manier is om hen te weer-
staan. De massa's zijn voor het socialisme omdat ze de
socialistische propaganda van de intellectuelen vertrou-
wen. De intellectuelen, niet het volk, vormen de openba-
re mening. Het is een flauw excuus van de intellectuelen
dat ze voor de massa's moeten zwichten. Ze hebben zelf
de socialistische ideeën uitgevonden en de massa's er-
mee geïndoctrineerd. Geen proletariër of zoon van één
proletarier heeft bijgedragen aan de uitwerking van de
interventionistische en socialistische programma's. De
opstellers ervan hadden allemaal een burgerlijke achter-j
grond. De esoterische geschriften van het dialectisch
materialisme, Van Hegel, de vader van zowel het Mar-
xisme als het Duitse agressieve nationalisme, de boeken
van George Sorel, van Gentile en van Spengler werden
niet gelezen door de gemiddelde man; ze zetten de mas-
sa's niet direct in beweging. Het waren de intellectuelen
die ze populariseerden.

De intellectuele leiders van de mensen hebben de drog-
redenen geproduceerd en gepropageerd die op het punt
staan de vrijheid en de Westerse beschaving te vernieti-
gen. De intellectuelen zijn alleen verantwoordelijk Voor
de massale slachtpartijen die het karakteristieke ken-
merk van onze eeuw zijn. Zij alleen kunnen de trend
ombuigen en de weg plaveien naar een wederopstan-
ding van de vrijheid.

Geen mystieke "materiele productieve krachten", maar
de rede en ideeën bepalen de loop van de menselijke
gebeurtenissen. Wat nodig is om de trend naar het so-
cialisme en despotisme te stoppen is gezond verstand en
morele moed.
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TERRA LIBERA

Hub Jongen

BEVRIJDINGSDAG 5 MEI

Ook dit jaar werd deze dag (terecht) weer gevierd. Het
is immers één van de manieren om onze Vrijheid weer
eens onder de aandacht te brengen. Echter elke keer
weer verwondert het mij, en met mij vele andere liberta-
riërs, waar de mensen, en vooral de politici het over
hebben. Men heeft het over het "goed" van de vrijheid
van het "Collectief Nederland" ten opzichte van andere
collectiviteiten, bijvoorbeeld "de nazi's", "het buiten-
land", "de vijand", enzovoort.

En op hetzelfde ogenblik zijn diezelfde politici bezig uw
persoonlijke vrijheid verder in te perken. Ze vertellen u
precies wat u wel en niet mag of moet doen. Wat u wel
of niet mag eten. Wat uw kinderen wel of niét mpeten
leren of waar wel of niet naar gekeken mag worden.

En dan verwonder ik me steeds weer, dat zé daar mee
weg komen. Dat het gros van de mensen dat niet on-
middellijk aanvoelt. Dat ze dat zo maar slikken. Wat is
daar de verklaring voor? Werkt het brainwasheh op de
scholen zo sterk? Durven de mensen niet te zeggen wat
ze echt vinden of voelen? Is men bang anders te denken
dan op school is geleerd? Dan wat de zogenaamde
"intellectuelen" verkondigen? Is men bang voor buiten-
beentje of extreem te worden uitgemaakt? Ziet de
"gemiddelde" mens niet eens meer dat al die verorde-
ningen zijn vrijheid beperken? En als het al eens in zijn
voordeel is, ziet hij dan niet dat dit de vrijheid van ande-
ren aantast? :

We zijn toch (nog) zo vrij in Nederland en België dat
we deze dingen nog tegen elkaar zouden moeten kunnen
zeggen?

DEEP BLUE WINT VAN KASPAROV

De wereldkampioen schaken heeft verloren van, een
computer. Nou, wat dan nog? Moet er dan, ook door
Kasparov zelf, gekermd worden dat dit een aantasting is
van de "menselijke intellectuele waardigheid"? Een kop
m de NRC schreeuwt: "Wereldkampioen verkwanselt
waardigheid". En het bijbehorende artikel eindigt met
één soort frustratie: "Wie er ook in de nabije toekomst
kampioen van de mensen wordt, de wereld zal denken

dat er een machine bestaat die toch sterker is. Het is an-
ders, maar dat weten alleen de schakers."

Die computer is toch ook door mensen gemaakt? Je
kunt het dus net zo goed een triomf van het menselijk
kunnen noemen! Kasparov.zegt emotioneel dat hij bij
een volgende wedstrijd de computer "aan stukken zal
scheuren". Is hij ervan overtuigd dat hij dan grandioos
zal winnen? Of is een volgende verliezersprijs van
$400.000 of meer, niet te versmaden? En zelfs al zou hij
nog een keer winnen, de mensen die Deep Blue ge-
maakt hebben, zullen hem weer verbeteren en over een
paar jaar zal de wereldkampioen dan weer nergens zijn.
En is dan de menselijke waardigheid voprgoed kapot?

WERELD CONVENTIE 1997 IN ROME,
28 SEPTEMBER - 3 OKTOBER
De "Internetbezoekers" weten dat er regelmatig nieuwe
gegevens over de conventie verschijnen. U kunt nu zelfs
al uw eventuele slaapkamer bekijken! Als u de moge-
lijkheden hebt, maar nog niet naar de Conventie-
Website gesurft bent, raad ik u aan om dat toch eens te
doen:
LJJ8ERTARIAN WORLD CONVENTION in ROME:
http://www.Iiberta.com/isild/

FREEDOM FESTIVAL IN POLEN, KATOWICE
VAN l - 4 MEI 1997
Dit festijn was op een aantal punten een groot succes.
De sfeer en het feest waren zeer geslaagd. De discussies
waren op niveau en van goede kwaliteit. De eerste dag,
l mei, waren er bijna 100 mensen aanwezig. Er waren
inleidingen Op een groot aantal terreinen, onder andere:
Libertarische basisprincipes - Een libertarisch sociaal
verzekeringssysteem - Een nieuwe constitutie en verge-
lijkingen mét de Amerikaanse constitutie - Vrijheid
vóór kleine religieuze groepen (sekten) - Vrijheid van
meningsuiting - en nog veelmeer.

Jammer was dat het "artistieke" deel van de happening
dóór het inhuren van artiesten een financieel verlies op-
leverde. Toch zijn de organisatoren tevreden en ervan
overtuigd dat het libertarisme weer bij veel nieuwe per-
sonen aandacht heeft gekregen.
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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 Mickleth-
waith. Deze gebeurtenis is al dichtbij. U kunt nog deel-
nemen!

OBJECTIVISTEN VERSUS LIBERTARIËRS

Het is jammer dat er tussen veel Objectivisten en Li-
bertariërs een grote vijandschap bestaat. Veel Objecti-
visten vinden dat Libertariërs maar een soort hippies
zijn die de filosofie van Ayn Rand voor hun eigen doe-
len misbruiken. Véél Libertariërs vinden Objectivisten
maar een soort "sekte" die tot op de komma en voor
100% geloven en doen wat Ayn Rand heeft geschreven
en wat haar "intellectuele erfgenaam", Leonard Pèikpff,
hun vertelt.

En dat terwijl we het libertarisme toch als het
"politieke" (samenlevings)hoöfdstuk .van de objectivisti-
sche filosofie kunnen beschouwen.

Daarom is het verheugend om in het aprilnummer van
de nieuwsbrief van het IOS (Institute for Öbjéctivist
Studies), The IOS Journal, een artikel te lezen van Ro-
bert Bidinotto, waarin hij een poging doet om iets aan
die controverse te doen. Hij houdt een objectieve be-
schouwing over het nieuwe boek van David Bóaz: Li-
bertarianism: A Primer. Hij prijst het boek, maar geeft
ook de zwakke punten. Bidinotto zegt dat hij graag
bruggen wil bouwen en ze niet opblazen. Terwijl hij
vroeger als Öbjéctivist ook zeer sceptisch stond tegen-
over het libertarisme, is hij er nu van overtuigd dat vee!
Objectivisten en Libertariërs beslist samen kunnen wer-
ken om daardoor hun gemeenschappelijke waarden en
interessen in individualisme, vrijheid en kapitalisme
verder uit te bouwen.

Bidinotto is het er ook mee eens dat "Libertarisme, af-
zonderlijk bekeken, beschreven kan worden als het so-
cio-politieke deel van het Qbjectivisme". Hij
waarschuwt daarbij terecht dat "politiek" niet kan ont-
staan los van filosofie. De filosofie geeft betekenis,
rechtvaardiging en context aan het politieke deel.

Robert Bidinotto is één van de sprekers op de Wereld-
conventie in Rome. Het zal heel interessant zijn om niet
hem, al of niet persoonlijk, over dit onderwerp te praten.

VRIJHEID en INTERNET

We hebben hier al vaker gewaarschuwd voor de pogin-
gen die (alle?) overheden doen om het Internet, en u, te
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controleren. In de nieuwsbrief Strategie Investment van
16 april j.l. lezen we één van de trucjes die politici
daarbij gebruiken. Het Engelse Ministerie van Handel
heeft een "consultatief' document uitgegeven over cora-
putercoderingen. Het gekke is, dat ze niet bekend ma-
ken dat dat document er is. Vanwege de nauwe
samenwerking op dit gebied is het praktisch zeker dat
dit document besproken is met andere regeringen. Het
grote verlangen van al die regeringen is dat er een cen-
trale controle op de coderingen komt. En dan willen ze
dat spelen via een "betrouwbare derde instantie"
(uiteraard goedgekeurd door die regeringen), die zowel
de codes als de personen die ze gebruiken moet registre-
ren. Op die manier heeft de staat dan de mogelijkheid
om alle gecodeerde berichten te lezen. Het verhaal is,
dat ze dit nodig hebben voor de bestrijding van terro-
risme en zware misdrijven. Drugs en kinderporno wor-
den daarbij vaak genoemd. Omdat geen zinnig mens
tegen de bestrijding van terrorisme en zware misdrijven
is, denken ze onder dat mom deze verdere ingreep in de
vrijheid van elk individu te verwezenlijken.' De ware
reden, namelijk dat ze inzien dat door deze coderingen
belastinggeld hun neus voorbijgaat, noemen ze slechts
sporadisch. Want ze zien het levensgrote gevaar van
veel lagere staatsinkomens, en dat betekent dat ze au-
tomatisch worden gedwongen de overheid te verkleinen.
Daartegen zal geen enkele Libertariër bezwaar hebben.
Ook daarom is het belangrijk om waakzaam te blijven
en te trachten alles te doen om deze verdere ingreep in
onze privacy te voorkomen.

VRIJHEID en DEMOCRATIE

In de Nederlandse Tweede Kamer gaan stemmen op
(o.a. uit de hoek van de PvdA) om het moeilijker te ma-
ken voor nieuwe partijen om aan het democratisch pro-
ces mee te doen. Maar de grote partijen willen graag
zelf nog meer zetels en daarom ook de "kleine" partijen
eruit werken. Dit gaat onder het mom van het opheffen
van "rechtsongelijkheid" tussen kleine zittende en nieu-
we partijen. Het argument dat op deze wijze de
"extreem-rechtse Centrumdemocraten" uit de Kamer
verwijderd kunnen worden, spreekt misschien een aan-
tal mensen aan. Maar het heeft met democratie helemaal
niets meer te maken. Het argument dat te veel partijen
het "stembiljet onoverzichtelijk maken" is een smoes en
een verklaring van eigen onvermogen om een goed bil-
jet te maken. Het verwijderen c.q. het niet in de Kamer
komen yan kleine partijen willen ze bereiken door het
aantal handtekeningen dat per kiesdistrict nodig is om
aan de verkiezingen deel te nemen (thans zijn 10 hand-
tekeningen npclig in elk van de 19 districten) te verho-
gen tot 50. Als dit doorgaat, zal dit weer een enorm



grote stap zijn naar nog meer macht van het politieke
establishment. De heersende kliek blijft aan de macht
en nieuwe partijen hebben geen kans meer er tussen te
komen. Op de lange duur is het zelfs een stap naar de
"eenpartijstaat". En het is zeker een beperking op de
vrije meningsuiting: de mening van kleinere partijen,
groeperingen in de samenleving, wordt niet meer ge-
hoord in het parlement. Het is eigenlijk maar lastig dat
een overheid nog kiezers nodig heeft om op haar te
stemmen! i

ETHIEK?

De nieuwe socialistische Minister van Buitenlandse Za-
ken van Groot-Brittannië, Robin Cook, heeft in zijn
programma verklaard dat Groot-Brittannië onderde La-
bour-regering weer een land wordt dat zijn kracht "voor
het welzijn van de wereld" zal aanwenden. Wat een al-
truïsme! Hij zegt in dezelfde verklaring: "Het Verenigd
Koninkrijk zal zich in de Europese Unie naast het leir
dersduo Duitsland en Frankrijk moeten plaatsen." Hier-
uit blijkt dat meer "macht" zijn eigenlijke doel is.

BELASTINGVERLAGING?

Begin mei zagen we in Nederland grote krantenkoppen
met de woorden "INKOMSTENBELASTING VERLA-
GING". De ene krant schreef er nog mooier over dan dé
andere. Natuurlijk zou het prachtig zijn als: de belasting
echt verlaagd zou worden. In geen enkel artikel was
echter iets te vinden dat de overheid in de toekomst
NIET meer zou doen. Bij het nader bekijken van die
voorstellen, blijkt dan ook dat deze gepaard gaan met
een verhoging van andere belastingen, vooral van de
BTW. Het zou "budget-neutraal" moeten zijn, maar ge-
garandeerd is het streven om meer geld binnen te krij-
gen en dus zal de burger er weer slechter uit komen.

BEKENTENIS

Bij de formulieren voor de belastingaangifte in België
was een stuk gevoegd dat voor iedereen de moeite van
het lezen waard is. Het blad begint met:
^Waartoe dient het beheer van de overheidsschuld?"
"Uw belastingen dienen ook om de interesten op de
overheidsschuld te betalen. Deze schuld is aanzienlijk
gestegen ingevolge de jaarlijkse tekorten op de staats-
begroting (het tekort is het verschil tussen dé ontvang-
sten en de uitgaven dat wel moet worden geleend). De
op die schuld te betalen interesten hebben zelf bijgedra-
gen tot de verhoging van onze uitgaven. In 1995 werd
een vierde van het bedrag van uw belastingen aange-
wend voor de betaling van de interesten op de schuld.''

Dit is zeker interessant nieuws voor u? In het stuk staat
een grafiek die aangeeft waar in grote delen het geld
naartoe gaat (mijn afrondingen):

A - Gewesten en Gemeenschappen 30%
B - Interesten van staatsschuld 25%
C-Socialeuitgaven 25%
D - Federale overheid 10%
E - Economische uitgaven 5%
F - Europese Unie 5%

En dan komt de opsomming van alles waarmee die
overheid zich bezighoudt: A<—'onderwijs, audiovisuele
sector, cultuur, economie, werkgelegenheid, steden-
bouw, ruimtelijke ordening, milieu, huisvesting, open-
bare werken> gewestelijk vervoer, voogdij" over de
Provincies en Gemeenten, enz.'1; B - "intéresten" G -
"pensioenen, werkloosheidsuitkeringen, kinderbijsla-
gen, gezondheidszorg en invaliditeits vergoedingen. Al-
hoewel het grootste gedeelte van die uitgaven alsnog
wordt gefinancierd door de sociale bijdragen van de
werkgevers en werknemers, neemt de staat een groeiend
deel voor haar rekening" D - "uitgaven die nodig zijn
voor de werking van de samenleving, in het bijzonder
de interne en externe veiligheid: justitie, rijkswacht,
landsverdediging, Buitenlandse Zaken en Financiën" E
- "voornamelijk subsidies aan federale overheidsbedrij-
ven, de NMBS, de Post" F - "financiering van de Euro-
pese begroting, voor het voeren van een politiek van
belang voor ons allen: landbouw, hulp aan gebieden in
grote ihoeilijkheden, Europese onderzoeksprogramma's,
enz."

Ik heb de verleiding weerstaan om bij een groot aantal
punten (alle?) een opmerking te maken of een rapport-
cijfer te geven. Dat kunt u zelf net zo goed. De vraag me
wel weer af, waar ze zich niet mee bemoeien?!

POLITIEKE LOGICA??

We moeten zo nodig in de Economische en Monetaire
Unie. De afsluiting van de buitengrenzen, waardoor veel
producten voor de consumenten duurder worden, wordt
zoveel mogelijk verzwegen. Af en toe dringt er iets door
in de pers. Zó is er op schoenen van buiten de EU een
hoge invoerheffing gezet. Op schoenen uit bijvoorbeeld
China komt een herring van 94,1%. Leuk voor de han-
del, en voor dé "armen", die nu twee keer zoveel voor
een paar schoenen moeten betalen.

Daar overheen komt nog dat bijvoorbeeld Nederland
veel geld geeft aan hulp voor China. Aan het bedrijfsle-
ven dat daar investeert alleen al ƒ500 miljoen. Dat de
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Chinezen de "mensenrechten" nog steeds met voeten
treden, speelt blijkbaar geen rol als je daar belastinggeld
naar toe kunt sluizen.

Wat gebeurt er overigens met al dat geld? We zien een
mooi voorbeeld in Zaïre. Nu Mobutu niets meer te ver-
tellen heeft, komen er wat interessante berichten naar
voren. Deze persoon heeft zich privé meer dan $4 mil-
jard (inderdaad, vier miljard dollar) toegeëigend.; Het
grootste deel daarvan nadat de Westerse regeringen al
lang op de hoogte waren van deze corruptie.

In Nederland worden 500.000 biggetjes geslacht en het
vlees verbrand. Hoeveel mensen lijden er ook al weer
honger op de wereld? Twee miljard mensen worden ge-
noemd als ontwikkelings-belastinggeld wordt gerecht-
vaardigd. Waarom dan niet het ontwikkelingsgeld
besteden om de biggetjes in tei blikken, en de hongeri-
gen te voeden? Maar dat zal niet passen in het schema
om dat ontwikkelingsgeld te betalen; aan de
"onderontwikkelde" heersers en regeringen van de ont-
vangende landen.

Snapt u het?

LP, LIBERTARIAN PARTY USA

Na de toch wel teleurstellende verkiezingsuitslag van
vorig jaar zoekt de LP nu naar mogelijkheden Om in de
volgende verkiezingen, in het jaar 2000, veel beter Uit
de bus te komen. Het ziet er naar uit dat de weg die men
daarvoor wil gaan, bestaat uit het concentrer|eh van alle
krachten op het krijgen van meer leden en meer fond-

sen. Op beide terreinen was bij de vorige verkiezing de
LP slechts een fractie van de twee grote partijen. Dit
streven kan inhouden, en er zijn tekenen die erop wijzen
dat dat al gebeurt, dat de LP meer centraal geleid gaat
worden. Dat vinden niet alle lokale en regionale afde-
lingen even prettig. Daardoor is er een gevaar voor in-
terne problemen. Een verwijt dat al genoemd wordt is
dat kennelijk "niet alleen macht corrumpeert" (en zoals
Lord Acton zei "absolute macht corrumpeert absoluut")
maar dat zelfs "de illusie van macht al corrumpeert"!

ANTHEM IN HET CHINEES

Al eerder meldden we dat het dit jaar 40 jaar geleden is
dat het meesterwerk van Ayn Rand, Atlas Shrugged,
verscheen. Verschillende festiviteiten worden ini dit ver-
band door diverse libertarische en objectivistische per-
sonen of organisaties georganiseerd. Een heel belangrijk
cadeau zou voor Ayn Rand zijn de kort geleden gereed^
gekomen vertaling van haar boek Anthem in het Chi-
nees. Kai Chen heeft dit werk gereed gemaakt en is nu
aan het zoeken naar een uitgever die het wil publiceren.
Elke hulp hierbij is welkom.

P.S.: Al een hele tijd geleden is dit prachtige verhaal
ook vertaald in het Nederlands en als boek verschenen.
De Nederlandse titel is Loflied. Het is echter niet een-
voudig om nog een exemplaar te kopen. Ditzelfde geldt
voor Atlas Shrugged, in het Nederlands: Wereldschok.
Als u weet of er ergens nog exemplaren (van beide boej

ken) te koop zijn, wil ik dat graag van u horen.

l Agenda

i Kring Roosendaal

j Dinsdag 17 JUNI van 18.30 tot 20.00 uur

j Dinsdag 15 JULI van 18.30 tot 20.00 uur

| Dinsdag 19 AUGUSTUS van 18.30 tot 22.00 uur
f MET MAALTIJD.
i Louis van Gils verzorgt dan een inleiding/discussie over;

j de Vrije Economie en de voordelen daarvan voor een grotere i
j welvaart en welzijn.
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Vrij en in de markt

Deze keer een extra lang artikel omdat ik de vorige keer
een deadline miste. (Miste u het ook?! Of is het gewoon
mistig?) Hoe dan ook, uw feedback is zeer welkom.

Allereerst de hoogte van de beurzen in Europa en de
VS. Enorm, het lijkt wel of aandelen alleen bestaan om
gekocht te worden. Er zijn tenminste nauwelijks verko-
pers, althans onder de jongere beleggers. Dan wil ik
mijzelf weliswaar nog niet oud inschatten, maar er is
wel al 30 jaar ervaring en dat doet mij toch regelmatig
meewarrig het hoofd schudden. Onder andere vanwege
al mijn werk om naar safe, gespreide en degelijke be-
leggingen te zoeken, om vervolgens te zien dat de waan
van de dag (sorry maand) zelfs tot hoger resultaat leidt.
Laat mij die waan illustreren met EBM: zij meldden
laatst hun kwartaalwinst, welke 4% hoger was dan de
gemiddelde analist had voorspeld (9 centen per aandeel,'
wat overeenkwam met totaal $45 miljoen voor het be-
drijf). Hierop ging de waarde van IBM op de beurs niet
met $45 miljoen omhoog, maar met $6 miljard. De vind
het niet eens rationeel om hier een rationele verklaring
voor te gaan zoeken ... Maar ondertussen blijft de trein
wel dezelfde kant oprijden en kan ik hoogstens gissen
waar de brug over de afgrond ontbreekt. Die afgronden
doemen volgens mij op bij de Euro, en ïoon-inflatie,
waarbij de Japan-VS geldstromen ook nog voor een
aardig effect kunnen zorgen.

Euro
In den beginne was er niets (althans deden we gewoon
zaken), toen kwamen de politici en die gingen er voor
zorgen dat alles goed werd. Dat gaat dan vooral gepaard
niet aanpassingen op de door henzelf gemaakt regels!
Duitsland haalt ineens een andere waardering van zijn
goud uit de kast, Nederland telt de pensioenen maar
eventjes bij de staatsbezittingen en zo zijn we met twee
voorbeelden creatiever dan 20 statistici. Dus bij de in-
voering van de Euro worden de (spel)regels al aange-
past; wat verwacht u dan van de 'regels'!wanneer het
spel eenmaal begonnen is? De denk dat daardoor de kans
groot is dat de Euro als zwak beschouwd gaat worden.
Voor een nu nog sterke munt als de gulden is dat dus
niet goed; we zouden al op één hoop gegooid worden
met de zwakkeren. (Wat dus voor ons waardeverlies
betekent, maar ja, je moet toch wat overhebben voor het
fixe idee van een verenigd Europa?) Als dan ook nog
die hele h,oop (de Euro) door het drijfzand wegzakt,
worden guldens-bezitters en pensioengerechtigden daar

Louk Jongen
natuurlijk niet vrolijker van. Als inderdaad die Euro als
zwak gezien wordt, vertaalt zich dat in hogere rentes en
inflatie. Wat u er ook van vindt, ik zou nog eens over-
wegen uw hypotheek voor een extra lange periode vast
te zetten en wat risicospreiding richting dollar (US,
AUS en NZ) te doen. O ja, er is ook nog zoiets als
goud, misschien kent u dat spul nog uit een barbaars
verleden. Tussen haakjes: één van de argumenten voor
de Euro was dat als -u met ƒ100 door Europa reist en
steeds moet wisselen u heel weinig geld overhoudt
vanwege de wisselkosten. Nu klopt dat niet (meer),
want bij zo'n trip gebruikt u uw creditcard, maar ge^
makshalve wordt dan ook vergeten dat de kosten Van de
invoering van de Euro in Nederland zo'n 10 miljard
zullen bedragen! (Dat is dus veel omzet erbij voor Ge-
tronics, CMG en Cap Gemini, die daar bovenop nog de
jaar 2000 software omzettingen mogen gaan doen; zie
over dit laatste het artikel van Ivo Cerckel elders in dit
blad, red.) Moeten we die dan toch maar op ons koop-
lijstje zetten? Lc durf het alleen maar als vraag te pone-

Loon-inflatie
Laat mij u eerst even een waar gebeurd verhaal en de
daarmee samenhangende analogie voor Engeland be-
schrijven (naar lan Lamont, Yorkton): In Zimbabwe
ontdekte een buschauffeur met 20 geesteszieke patiën-
ten, toen hij na wat biertjes in een kroegje langs de weg
te hebben gedronken terugkwam, dat zijn passagiers
gevlogen waren. Bang om hierop aangesproken te wor-
den, reed hij naar de eerstvolgende bushalte en bood 20
wachtenden een lift aan. Waarna hij rechtstreeks naar
het gesticht in Bulawayo reed, en de 'patiënten' over-
deed met de waarschuwing aan het personeel dat deze
groep erg lastig was. Het duurde minstens 3 dagen voor
de leiding iets in de gaten kreeg, hoofdzakelijk op basis
van het consistente verhaal van alle 20 'patiënten'. Van
de echte patiënten is verder niets meer gehoord. De pa-
rallel met Engeland is met Clowny Blur, die 3 jaar gele-
den als chauffeur van de rode Labour-bus aantrad.
Clowny ontdeed zich zo snel mogelijk van de echte
linkse gekken, schilderde de bus roze en pikte links en
rechts wat verdwaa(l)(s)de reizigers op. Het verhaal
stopt bij aankomst op Downing Street 10, maar de echte
gekken beginnen zich nu te roeren en het zullen onrusti-
ge jaren worden in Engeland. En dat terwijl de werk-
loosheid en inflatie aan het afnemen waren en de
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ROOKT u OOK?
"Nee, dank u ", zullen sommigen van u zeggen, wanneer een vriendelijke roker u aanbiedt in het
genot te delen. Schande, driewerf schande en jammer vooral, u weet niet wat u mist. Een sigaret
geeft altijd plezier, maar sommigen sigaretten geven meer plezier dan andere. De eerste sigaret Op

de dag, bij een vers gezette expresse, nog voor het
ontbijt, geeft een speciaal genoegen. De dag begint;
hij begint goed; je bent meteen klaar wakker, het ver-
stand op scherp. Ook de sigaret na het diner is spe-
ciaal lekker. Eigenlijk eet je je door het gehele drie of
vijf gangen diner heen, omdat je weet dat de belo-
ning wacht. Na het toetje bij de koffie is hij er dan,
lang gewacht, eindelijk genoten. Zeer ergerlijk is het
wanneer zich in het tafelgezelschap mensen bevin-
den die niet kunnen wachten tot na het diner en
reeds tussen de tweede en de derde gang een paffer-
tje opsteken. Wat een gebrek aan zelfbeheersing!
Geen enkele discipline! Ze weten hoe lekker de siga-
ret na de maaltijd is en toch steken ze er nu één op.
Met dit soort mensen dient u geen zakelijke - of lief-
des relaties aan te gaan. Beter is ook, hen als disge-
noten te mijden.

BEQINNUÜ
Alle begin is moeilijk. U zult merken dat keel en longen zullen; protesteren. Plezier moet gewonnen
worden. Zonder inspanning geen plezier. Gelukkig zijn er heden Vele super lichte .sigaretten op de
markt, die het leven van de beginnende roker veraangenamen- Is de eerste weerstand overwonnen,
dan ligt een wereld van genot voor u open! Een sigaret
is een tovermiddel voor u sternmingen. Voelt ü, zich duf;
een sigaret wekt u op. Voelt u zich gespannen; een siga-'
ret brengt u tot rust. Moet u een lastigkarweitje doen;
een sigaret geeft u beloning. Voelt zich prettig; een siga-
ret accentueert dat gevoel. De verwoestende kracht van
vuur, getemd in de palm van de hand* Een man die
rookt is een man die denkt. Een man die rookt heeft een
doel. Roken benadrukt de sexualiteit. Een man wordt
een echte man. Een vrouw wordt een femme fatale. En •
zeg nou zelf: zijn niet-rokers eigenlijk geen droogkloten?
Een niet-roker neemt u in dienst als boekhouder, maar
voor een avondje stappen kiest u toch voor een roker?
"Roken brengt risico's met zich mee", zegt u. Dat doen
wandelen, fietsen, autorijden etc... ook. Roken voorkomt
Parkinson en Alzheimer. Daarom, het is nog niet telaat.
De volgende keer dat iemand u vraagt: "rookïru ook?"
Zegt u vol trots:

JA, IK ROOK



welvaart toenam. Blijkbaar denken kiezers dat als het
beter gaat, zij zich dit soort busritjes kunnen veroorlo-
ven. Datzelfde gaat misschien binnenkort in Frankrijk
gebeuren. In Nederland neemt de PvdA ook weer toe
richting de verkiezingen van volgend jaar, dus u kunt
allerlei sociale verbeteringen verwachten. En u weet ook
wie die gaan betalen. Er zal meer geëist worden, ook
vanwege de afnemende werkloosheid. Kortom (en kort
door de bocht): u kunt op hogere looneisen et cetera re-
kenen. Daarmee hogere prijzen, en iedereen begint weer
over inflatie te praten.

Vermeend-e wijsheid
Nadat 'wij' al eerder de Directeur-grootaandeelhouders
richting België hadden gestuurd, en het de Nederlandse
topmanagers zo zuur gemaakt hadden dat die massaal
hun optie-regelingen in Jersey of zo laten uitwerken,
moesten we natuurlijk in het kader van "nivellering" en
"Nederland-is-plat", de vermogenden ook nog redenen
geven om weg te gaan: een vermogenswinstbelasting.
Niet zo zeer dat ik het met deze belasting oneens ben
(met welke wel?) maar het is weer zo illustratief voor
hoe het werkt: er worden eerst wat proefballonnetjes
over mogelijkheden en gedachtegang opgelaten. Ver-
volgens komt Vermeend met een 'persoonlijke visie'
alsof die veel zou afwijken van wat hij erdoor tracht te
krijgen. Die visie is momenteel dat de vermogensbelas-
ting wordt afgeschaft en dat er vermogenswinstbelas-
ting komt. In dit voorstadium noteert Vermeend braaf
de voor- en tegenargumenten, alsmede de oplossingen
en de uitwijkmogelijkheden ertegen (daar hoeft hij niet
eens over na te denken; de discussieerders doen dat wel
voor hem in de verschillende vakbladen), waarna hij dat
soort zaken verwerkt in het definitieve wetsvoorstel.
Liefst nog dat de nieuwe wet ingaat per proefballon-
datum: regeren per persbericht. Nu was de tendens al
dat de vermogensbelasting toch zou worden afgeschaft,
maar door dat erbij te voegen lijkt het een mooie
ruil/verbetering. De vermogenswinstbelasting-ideeën
worden geopperd als: "We stellen een fictieve vermo-
genswinst jaarlijks vast op zeg 4%. (M.a.w. als je min-
der vermogenswinst of verlies hebt, ligt bij jou de
bewijslast.) Die 4% wordt met 25% belast." Dus: wat
zeurt iedereen nu: de laatste tijd zijn de vermogenswin-
sten veel hoger en de belasting van 25% komt neer op
maar 0.2 promille verhoging t.o.v. de vermogensbelas-
ting. Tsja, slaap lekker: alsof het bij die 25% blijft en
alsof het bij 4% vermogenswinst blijft: de inkomsten-
belasting begon met 10%. En de 80-jarige oorlog waren
we zeker al vergeten: Alva's tiende penning was het
waard om 80 jaar tegen te vechten ...

Kortom ik ben blij dat ik nu ook de vergunning heb
om vermogensbeheer in Luxemburg te 'mogen' doen.

Informatie
Stichting Libertarisch Centrum

De Stichting Libertarisch Centrum streeft de verspreiding
van het Libertarisme na. Het Libertarisme is een politieke
filosofie die gebaseerd is op de individuele vrijheid. Het
individu heeft het recht om met zijn leven, zijn lichaam en
eigendom te doen en te laten wat hij wil. Individuele vrij-
heid 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,- overmaken naar Stichting Lifhas
(Libertarian fostitute 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 Rotter-
dam.

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 GODERIE, aan het Stationsplein,
Roosendaal. Contactpersoon H. Jongen, tel. 0165-348034
• Kring Zuid-Holland
Elke eerste vrijdag van de maand vanaf 20 uur
Contactpersoon Toine Manders, tel.070-3620954, overdag
bereikbaar op het secretariaat van de Libertarische Partij ,
laan van Meerdervoort 415, 2563 AR 's-Gravenhage, tel.
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 Li-
bertarisch Centrum België bij het secretariaat
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