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Van de Redactie
Met ingang van de vorige editie van de Vrijbrief heeft Arie in 't Veld
zijn functie van eind- (feitelijk tevens hoofd-) redacteur neergelegd.
Daarmee is een einde gekomen aan een periode van tweeënhalf jaar,
waarin Arie op uiterst consciëntieuze wijze leiding gegeven heeft aan de
redactie. De lijn doortrekkend van zijn voorganger, Mike van
Roosmalen, heeft Arie er naar gestreefd De Vrijbrief op het niveau van
een volwassen opinieblad te brengen. Daarnaast heeft Arie de Vrijbrief
de afgelopen jaren verrijkt - en we hopen dat hij dat ook in de toekomst
zal willen blijven doen - met een reeks boeiende bijdragen van eigen
hand. Zijn commentaren en artikelen kenmerken zich door een heldere
betoogtrant, die ook buiten de enge kring van card-carrying libertariërs
waardering heeft gevonden - getuige bijvoorbeeld de publicatie van (een
aangepaste versie van) zijn artikel over vrijheid van meningsuiting en
het internet (de Vrijbrief1996/4) in Liberaal Reveil.

Het leven van een hoofdredacteur van de Vrijbrief gaat, zo gebiedt de
eerlijkheid te zeggen, niet over rozen. Of- optimistischer geformuleerd -
dat is het althans in het verleden niet gegaan. De Fransen spreken van
l'embarras du choix, de Engelsen van embarrassment of riches. De
hoofdredacteur van de Vrijbrief kent deze uitdrukkingen wel, maar hij
heeft qualitate qua nimmer in een dergelijke toestand van weelde
mogen verkeren. Zowel kwantiteit als kwaliteit van de hem aangeboden
kopij is daarvoor te pover. Afgezien van enkele professionele schrijvers
die een artikel in de Vrijbrief als een nuttige vingeroefening
beschouwen, zijn de bijdragen afkomstig van vrijetijdsschrijvers.
Hieronder bevinden zich velen met betrekkelijk vaardige pen en
oprechte motieven. Maar er zijn er ook onder die eerder aangespoord
lijken te worden door de wens hun eigen gekunstelde spitsvondigheden
in druk te zien (en presentie-exemplaren aan hun vrienden en bekenden
uit te kunnen delen) dan door de behoefte om aan anderen iets waarvan
men werkelijk overtuigd is duidelijk te maken. De hoofdredacteur att
het kaf van het koren, maar is soms genoodzaakt iets te plaatsen dat hij
bij een ruimer aanbod afgewezen zou hebben.

Een andere bron van frustratie voor de hoofdredacteur - liever gezegd
voor de redactie in haar geheel, althans naar mijn ervaring -is de relae
met onze lezerskring. Daar deze betrekkelijk klein is - er zijn zon l
betalende abonnees - zou het toch mogelijk moeten zijn beter voeling
met elkaar te houden dan heden het geval is. De afgelopen jaren
hoorden wij wel eens van boze abonnees die, verbolgen over artikelen
die zij "onlibertarisch" noemden, dreigden met opzegging van nu
abonnement. Dat gebeurde evenwel niet rechtstreeks, maar via
Stichting Libertarisch Centrum onder wiens auspiciën de Vn

verschijnt. Als redactie snak je naar een directer contact, naar
ingezonden brieven, waarop, eventueel door derden, weer
kan worden en natuurlijk ook naar waarderende reacties
opgenomen in de Vrijbrief, eveneens reacties van anderen uit u
lokken. Alleen openlijke kritiek en in rechtstreekse
uitgevochten meningsverschillen dwingen tegenover elkaar
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partijen goed over hun argumenten na te denken en maken
het mogelijk te leren. Het is een voorwaarde voor
vooruitgang. "Truth", schreef Herbert Spencer in The
proper sphere of government (1843), "has ever originated
from the conflict ofmind with mind; it is the bright spark
that emanatesfrom the collision ofopposing ideas; like a
spiritual Venus, the impersonation of moral beauty, it is
bom from the faam of the clashing waves of public
opinion. Discussion andagitation are the necessary agents
of itsdiscovery (....)".

Discussie door actieve participatie van lezers, zou de
Vrijbrief heel veel goed kunnen doen. Er vallen immers
verschillende vruchten van te plukken. Voor professionele
schrijvers wordt het aantrekkelijker om hun ideeën in ons
blad aan een try-out te onderwerpen. Bovendien krijgt de
Vrijbrief voor potentieel geïnteresseerden een duidelijker
gezicht. Indien daardoor het aantal abonnementen zou
groeien, wordt de Vrijbrief een nog aanlokkelijker forum
voor schrijvers van niveau. En dan kan ons blad alsnog een
belangrijk medium worden voor de verbreiding van het
libertarisch gedachtengoed. Hetgeen toch één van onze
primaire doelstellingen zou moeten zijn.

Men kan zichzelf natuurlijk in een roes brengen met de
gedachte dat men behoort tot een exclusief, high brow,
groepje mensen dat de enige redelijke en consequente
politieke filosofie in pacht heeft en ondertussen zijn neus
ophalen voor wat "niet-libertariê'rs" denken. Maar let wel;
dan legt men zich er dus bij neer dat het libertarisme in
Nederland de marginale stroming blijft die het tot op heden
is geweest. De collectivisten zullen in hun vuistje lachen.

Jean Jacques Vrij
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GOODBYE DEFICITS,
HELLO FINANCIAL DISASTER

Rob Heiligers

Het NRC Handelsblad berichtte deze zomer dat een
meerderheid van de 125 door verzekeraar Interpolis ge-
interviewde Nederlandse pensioenfondsbeheerders ver-
wacht dat de pensioenpremies omhoog zullen gaan
zodra de Euro wordt ingevoerd. Uit de peiling blijkt dat
men rekent op een inflatiestijging van gemiddeld 7,5%
Minister Zalm van Financiën heeft in een reactie al la-
ten weten de uitspraak "niet verstandig" te vinden.
Zalm gaat er zelf van uit dat de Euro even hard zal zijn
als onze gulden.

WISHFUL THINKING
Voor mijn gevoel doet Zalm aan wishful thinking en is
zijn uitspraak een puur politieke. Immers, wie van de
EU Ministers van Financiën heeft er belang bij om te
beweren dat de Euro een zwakkere munt zal worden
dan de gulden of de D-mark? Dan staan er meteen mi-
nimaal 96 miljoen Europeanen op hun achterste benen.
Maar feit is dat elke monetaire unie even sterk is als zijn
zwakste schakel en dit zijn momenteel niet de gulden of
de D-mark. Het stabiliteitspact is dan wel een mooie
poging om het begrotingstekort en de staatsschuld per
lidstaat te beteugelen, maar wat als dit niet lukt? Wordt
het betreffende land dan alsnog uit de unie gegooid?
Ook als de Euro al is ingevoerd? Natuurlijk niet. Kort-
om, de Euro wordt wel degelijk zwakker dan de harde
gulden of de D-mark.

Nu hoeft dat op zich nog niet zo'n ramp te zijn. Zolang
je met de Euro maar niet teveel van buiten de EU geïm-
porteerde artikelen of grondstoffen hoeft te betalen. Pen-
sioenbeleggingen in Euro binnen de EU lopen ook geen
groot gevaar, zolang de inflatie maar niet op hol slaat.
Maar de EU is natuurlijk geen gesloten economisch
systeem. Pensioenbeleggingen buiten de EU zullen
(voor Nederlanders en Duitsers) relatief duurder wor-
den, alhoewel het verzilveren van beleggingen op korte
termijn meer euro's zal opleveren.

Ook kan een zwakkere Euro uit concurrentieel oogpunt
voor meer werkgelegenheid in de EU zorgen, vooropge-
steld dat de loonkosten dan weer niet stijgen. Kortom,
simpel is het allemaal niet en het laatste woord is hier-
over nog niet gesproken.

John L. Langton, Chief Executive en Secretary General
van de International Securities Markets Association
(ISMA) in Zürich, heeft op 7 December 1995 ter gele-
genheid van de 50e verjaardag van het Belgische Fonds
des Rentes in Brussel een heel aardige lezing gehouden

over deze materie. Die lezing draagt de veelbetekenden-
de titel "Goodbye Deficits and Hello Financial Disas-
ter". Langton is een Brit en hij stelt zich zoals te
verwachten zeer schamper op ten aanzien van het EU
streven naar stabiliteitspact alsmede enige uitspraken
van het Europees Monetair Instituut (EMI) in Frankfurt,
dat de voorloper van wat straks de Europese Centrale
Bank moet worden. Het EMI beweert namelijk dat

"het proces van economische en monetaire eenwor-
ding zal bijdragen aan de bevordering van een har-
monieuze en evenwichtige ontwikkeling van
economische activiteit overal in de EU, en een aan-
houdende en niet-inflatoire groei en derhalve een
hoge graad van werkgelegenheid zal helpen tot
stand brengen".

Langton verwijst naar twee grote landen die beiden al
enige tijd zo'n monetaire eenheid kennen -de Verenigde
Staten en China- en merkt dan op dat de verdeling van
economische activiteit in deze beide landen allesbehalve
evenwichtig is en ook nooit is geweest. In China drei-
gen bepaalde provincies zich zo snel te ontwikkelen dat
deze bijna een staat binnen de staat beginnen te worden.
In de VS waren bepaalde delen in de jaren '30 verwor-
den tot totale rampgebieden, ondanks de economische
en monetaire eenheid met de rest van de VS, terwy
daarentegen Californië eind jaren 80, en op dit moment
Utah, Colorado en de streek rond Alabama een wei
sterkere groei doormaken dan andere delen van de V6.

DE MOTOR IS DE ECONOMIE, NIET DE MUNT!
Volgens Langton bestaan zaken als een harmonieuze en
evenwichtige groei in de economie gewoonweg niet.
Buiten landen met een totalitaire staatsvorm laat eco-
nomische groei zich niet reguleren en zeker met door a
politiek. En voorzover de monetaire unie hieraan ee
bijdrage denkt te kunnen leveren, zegt hij, zal dit hoog-
stens een negatieve kunnen zijn. Monetaire politieK: iw
wel een stimulerende factor zijn, maar de motor is
economie, niet de munt!
Het enige wat de Euro volgens Langton kan helpenL be-
werkstelligen is een stabilisering van prijzen binnen
EU, omdat prijsverschillen voor een zelfde FoduK\en

verschillende landen nu heel snel inzichtelijk wor
gemaakt. Of iedereen hier even blij mee zal zijn i1
rigens maar zeer de vraag. Getuige de recente en reg^
matig terugkerende aktes van Franse boeren die p
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snelweg bij Marseille weer eens een lading goedkope
Spaanse meloenen en perziken verbrandden.

Langton is dan ook zeer skeptisch t.a.v. de invoer van
één munt binnen de EU. Weliswaar wordt hierdoor het
wisselkoers-risiko voor m.n. investeerders en bedrijven
geëlimineerd, maar hij zet grote vraagtekens achter
weer een andere uitspraak van het EMI (Europees Mo-
netair Instituut) dat een verenigde kapitaalmarkt meer
concurrerend zal zijn de huidige markten. Dit hangt
immers niet af van een munt, maar van de produktie-
kosten en de economische activiteit binnen de EU. Bo-
vendien zullen economische schokeffecten niet
verdwijnen, maar zich eenvoudigweg op een andere
manier manifesteren.

DE WET VAN VRAAG EN AANBOD

Voorbeeld: volgens de economische wet van vraag en
aanbod zal een regio c.q. het EU land in kwestie dat
door lagere kostprijzen aantrekkelijk is voor investeer-
ders, in korte tijd te maken krijgen met hogere grond-
prijzen en loonstijgingen. Waardoor deze regio direct
weer minder aantrekkelijk wordt. Tegelijk ontstaat door
de verplaatsing van arbeid van dure regio A naar goed-
kope regio B meer werkeloosheid in regio A. Dus per
saldo is de investeerder in regio B duurder uit dan hij
had verwacht en zullen in regio A de lonen omlaag
moeten om weer nieuwe investeerders aan te trekken.
Want de regio kan zich niét langer aantrekkelijk maken
door zijn munt te devalueren en dus goedkoper te wor-
den. Uit de 'monetaire slang' stappen zoals Groot Brit-
tannië destijds heeft gedaan kan ook niet, want als de
Euro eenmaal is ingevoerd, kun je er niet zo gemakke-
lijk meer van af. Dan moetje weer je eigen munt invoe-
ren, met alle kosten en gevolgen van dien. Om van het
politieke gezichtsverlies nog maar te zwijgen.

Volgens het EMI is de invoering van de Euro een po-
ging "om de aan de economische anarchie en chaos
veroorzaakt door de vrije markten in Europa een eind
te maken". Langton zegt echter dat je een economie
niet door bureaucraten kunt laten runnen. Zie Oost-
Europa. Waar politici voor moeten zorgen is een poli-
tiek stabiel Europa. De markten reguleren zichzelf wel.

Lawrence Lindsey, lid van de Centrale Bank in de VS
(gouverneur van de Federal Reserve voor het District
Richmond, Virginia) is al even skeptisch over de invoe-
ring van de Euro. In de Financial Times van 27 novem-
ber 1996 voert Lindsey als Amerikaan aan dat
verschillende munten juist handig zijn, omdat je hier-
mee heel soepeitjes de economische verschillen tussen
bepaalde regio's kunt corrigeren. Wisselkoersen funge-
ren als een ideale automatische economische stabilisa-
tor. Als oververhitte economieën duurder worden door
een sterkere munt, hogere lonen en vaak ook hogere
rentetarieven, kunnen regio's waarmee het economisch

slechter gaat zich in gunstige profileren door hun munt
te devalueren en daardoor vrij pijnloos lagere arbeids-
kosten te creëren. In een economie met een en dezelfde
munt (zoals de VS dus) kan een regio zich alleen at-
tractiever maken door veel rigoureuzere ingrepen als
loonsverlagingen en reële prijsdalingen van goederen en
bezittingen. Lindsey verwijst hierbij naar de problemen
die zich in de jaren 80 en 90 in de VS voordeden toen in
Texas en Oklahama als gevolg van het inzakken van de
oliemarkt de reële prijzen kelderden. Hetzelfde gebeur-
de met de huizenprijzen in Californië in het begin van
de jaren 90. De economie in de VS moet het bij gebrek
aan een subtiel regelmechanisme van koersverschillen
binnen een en dezelfde markt hebben van iets wat in
Europa nauwelijks op grote schaal voorkomt: een grote
arbeidsmobiliteit en fiscale injecties.

VERHUIZEN
Per jaar verhuist 17% van alle Amerikanen om econo-
mische redenen, waarvan 3% naar een andere staat.
Toen het na de 'booming eighties' in de beginjaren 90
economisch slecht ging met Californië, verhuisden 1,2
miljoen Californiërs naar andere staten binnen de VS.
Utah kreeg er in die periode 200,000 arbeidsplaatsen bij
en Colorado 300,000. Ziet u 1,2 Nederlanders en masse
naar bv. Engeland en Polen vertrekken als de economie
in Nederland tijdelijk in het slop zit? Binnen Europa is
dit soort arbeidsmobiliteit voorlopig ondenkbaar, al was
het alleen maar vanwege de grote taalkundige en cultu-
rele verschillen.

Een ander verschil tussen de VS en de EU is de fiscale
structuur. Toen het Californië eind jaren tachtig econo-
misch voor de wind ging droeg bracht deze staat bijna
17% op van de totale federale belastinginkomsten van
de VS. Dit viel in het begin van de jaren 90 terug tot
nog slechts 8%. Dat geeft aardig aan hoezeer de bedrij-
vigheid was teruggelopen. Wil een staat nu echter weer
nieuwe economische bedrijvigheid aantrekken, dan kan
deze de lokale belastingen verlagen. Binnen de EU kan
dit mechanisme met het oog op het stabiliteitspact
voorlopig niet gehanteerd worden, want daarmee zou
men op korte termijn gaten in zijn begrotingen trekken.

Maar goed, de Euro komt er, want het zou een politieke
afgang van de eerste orde zijn als deze geen doorgang
zou kunnen vinden. Maar hoe summier bovenstaand
betoog ook moge zijn, duidelijk is hopelijk wel dat de
invoer van de Euro niets te maken heeft met het voeren
van een verstandig en logisch economische beleid. Be-
reid u maar vast voor op de nodige problemen.

Drs Rob Heiligers
Sales en Marketing Manager, Europa
Group Assurance International Network
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MOEDER TERESA MET EEN GEWEER,
CLINTON IN MONNIKSPIJ.

Stefan van Glabbeek

Onder deze titel ontving ik een email over uitspraken
van de Amerikaanse Libertarian Party:

'Jullie zouden niet Moeder Teresa moeten loven, maar
je moeten schamen, zegt de Libertarian Party tot de
Amerikaanse politici in Washington, DC. Politici zou-
den niet de herinnering aan moeder Teresa moeten prij-
zen, maar in plaats daarvan zou haar leven en haar
goede werk de politici beschaamd moeten laten voelen,
zei de Libertarian Party vandaag. "Het leven van Moe-
der Teresa was een stille afkeuring van alles waar poli-
tici voor staan", zei de nationale partijvoorzitter Steve
Dasbach. ''Dat politici hun voordeel proberen te halen
uit haar dood, door haar te loven met bloemen is door-
trapte hypocrisie." De tengere non, die de Nobel Prijs
voor de Vrede heeft gewonnen en wiens naam synoniem
is geworden met onbaatzuchtige toewijding aan de ar-
men en uitgestotenen, overleed op vrijdag 9 september
op 87 jarige leeftijd. Ze is begraven in Calcutta, India.
Haar dood was nog niet aangekondigd of president BUI
Clinton herdacht haar als een ongelofelijk persoon." In
1996, toen gediscussieerd werd over een ere-
Ameriaanschap voor Moeder Teresa, zei Clinton dat ze
liet zien "Hoe we onze dromen over een goede en recht-
vaardige samenleving kunnen verwezenlijken." Maar
Clinton, en alle andere lovende politici, gaan voorbij
aan de kern van Moeder Teresa's leven, zegt Dasbach.
"Moeder Teresa trof ons in onze harten, terwijl de poli-
tici ons treffen in onze portemonnee" zei hij. "Moeder
Teresa heeft nooit geëist dat iemand haar hielp; ze vroeg
het altijd bescheiden. Daarom was zij over de hele we-
reld geliefd. Kun je je voorstellen hoe anders haar le-
gende was geworden als zij gebruik had gemaakt van
de dwangmatige macht van belastingheffing, in plaats
van de voorbeeldige kracht van particuliere liefdadig-
heid?" En hoewel de politici beweren hetzelfde doel te
hebben als Moeder Teresa - het helpen van de armen -
is het contrast erg sterk, zegt hij. "Vergelijk Moeder Te-
resa met Amerikaanse politici", zegt Dasbach. "Moeder

Teresa kuste de handen van stervende lepra leiders; zij
waste haar eigen kleding met de hand; ze sliep op een
dun matras en ze plukte larven uit de wonden van de
daklozen van Calcutta". "Politici daarentegen, houden
speeches in de luxe airconditioning van het Capitool, zij
hebben $5.000,- per bord kostende diners en zij geven
andermans geld uit aan politieke doelen die zorgen dat
ze herkozen worden", zegt hij. Daarom zien de Ameri-
kanen instinctief het verschil tussen een werkelijk mo-
rele persoon als Moeder Teresa, en een typische
Washington politicus. En dat is waarom zij op zo'n af-
wijkende emotionele wijze reageren, zegt hij. Probeer,
om het verschil te illustreren, Moeder Teresa eens met
een geweer voor te stellen," zegt Dasbach. "Stel je de
magere non voor die je opdraagt om een check uit te
schrijven aan de armen in India. Het idee is bespottelijk,
omdat de non nooit naar het middel van drang heeft ge-
grepen, zelf nooit om het mooiste doel te bereiken. Pro-
beer nu BUI Clinton of Newt Gingrich voor te stellen in
monnikspij, langs de straten staand in Calcutta, en de
voorbijgangers bescheiden vragend om vrijwillige bij-
dragen om hem te helpen de armen te voeden. Het idee
is net zo bespottelijk omdat politici nooit om hun geld
vragen; zij dragen je op om te betalen. De Amerikanen
begrijpen dat werkelijke, morele liefdadigheid niet be-
reikt kan worden onder dreiging met een geweer," zegt
Dasbach. "Wellicht dat mensen daarom zo'n weerzin
tegen politici hebben, terwijl Moeder Teresa door hon-
derden miljoenen mensen werd geëerd. Op het moment
van haar dood, had Moeder Teresa een instituut opgezet
rondom haar charitatieve werk. Haar Katholieke orde,
die zij had opgericht in de sloppenwijken van Calcutta
in 1948, was zodanig uitgegroeid dat het 600 asiel-
plaatsen, soepkeukens, medische klinieken, opvangcen-
tra, en AIDS verzorgingshuizen omvatte, in 100 landen
over de hele wereld. De staf van haar liefdadig-
heidsmissionarissen bestaat uit 5.000 zusters en broe-
ders en duizenden vrijwilligers.'
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Volgens Dasbach vinden de Amerikanen Teresa over
het algemeen dus moreler dan Clinton, omdat Teresa
het goede doel bereikte op vrijwillige wijze en Clinton
door middel van dwang. Bc denk echter dat Teresa door
veel Amerikanen en andere mensen erg moreel wordt
gevonden omdat zij de Christelijke, altruïstische mora-
liteit symboliseert, terwijl Clinton meer egoïstische mo-
tieven heeft. Maar ondanks dat zijn er veel mensen, en
vooral veel Amerikanen, die Clinton helemaal geen
immorele man vinden, omdat zij in de waan zijn dat
Clinton wel degelijk ook altruïstische motieven heeft.
Wat dat betreft werken dit soort speeches van Clinton
heel goed.

Natuurlijk is Clinton de eerste die Moeder Teresa in ere
moet houden. Het is immers de filosofie van het vol-
strekte altruïsme, welke Moeder Teresa heeft verper-
soonlijkt, die Clinton in de kaart speelt. Het is namelijk
deze filosofie, die leert dat het fout is te vinden dat het
doel in je leven "het zorgen voor je geluk" zou zijn. In-
tegendeel, het leert dat het je doel is een middel, een
werktuig, een object te zijn voor het geluk van anderen,
en het liefs van de meest incapabele zwervers. Het doel
van het leven van een morele intelligente vrouw met
organisatietalent, zoals moeder Teresa, is het zich opof-
feren voor de zieke, zwakke, halfdode kansloze, in het
meest door politici kansloos gemaakte gebied van deze
aardkloot. En laat dit een les zijn voor de andere intelli-
gente mensen, dat ze niet denken dat ze rustig biefstuk
etend met familie of vrienden lol trappend hun week-
eind mogen doorbrengen, met hun eigen auto en hun
eigen huis. Nee, de medemens, die al kansloos is, dat is
het doel in je leven waar de rest voor moeten wijken.
Daarom moeten de yuppies, de zakenlui, de weten-
schappers, worden tegengehouden en moeten de belo-
ningen voor hun prestaties worden afgepakt en aan de
kanslozen worden gegeven, die dat geld direct vergok-
ken, verzuipen, of op andere wijze snel weten op te krij-
gen. Dat de hele verstikkende santenkraam van de
verzorgingsstaat en de socialistische staat juist zorgt dat
er steeds meer kanslozen bijkomen, omdat het werk op-
raakt, de huizen opraken, en meer van dat soort proble-
men, beseffen de meeste mensen helaas niet. Nee, de
altruïstische filosofie, verpersoonlijkt door wijlen Moe-

der Teresa, wordt als maar herhaald en herhaald, met
name door de Bill Clintons van alle landen. Waardoor
zij hun status, hun macht en hun geld kunnen behouden,
zodat zij de schijn voor zichzelf en de wereld kunnen
ophouden respectabele mensen te zijn. Terwijl er niets
te respecteren valt, behalve de spraaktalenten van deze
gladde, gewiekste, goed van de tongriem gesneden
nietsnut.

Het is precies deze altruïstische filosofie, die de yuppies,
de zakenlui, en de wetenschappers tegenhoudt, demoti-
veert, naar het buitenland laat vertrekken, of, erger, ze
tot ware liefdadige weldoeners, of als ze meer het ei-
genbelang willen dienen, tot ambtenaren of politici
omtovert. De filosofie die daarmee zorgt dat landen als
India een slecht werkende economische motor hebben.
Er is daar een systeem dat veel van de rijken voor de
armen plukt, maar er is weinig om van te plukken, ten-
zij de overheid als een perpetuum mobile haar eigen
ambtenaren probeert te plukken (die inderdaad wel veel
geld hebben, en waarvan en in India genoeg te vinden
zijn) of de aanverwante maffia en andere overheids-
vriendjes.

Van mij geen hulde voor wijlen Moeder Teresa. Liefda-
digheid is een mooi instituut, maar weldenkende men-
sen zorgen dat ze een goed verdienende baan hebben
(wat ook heel goed op het gebied van liefdadigheid
kan), voor een economisch gezond particulier initiatief.
Mensen die zich zelf opofferen, wegcijferen, en zich als
werktuig voor anderen ten dienste stellen, doen niet al-
leen zichzelf tekort, maar zenden een gevaarlijke, de-
structieve boodschap uit aan deze wereld, namelijk de
boodschap dat het ieders taak is zorg te dragen voor het
geluk van anderen, maar dat niemand het verdient om
dit geluk te consumeren.
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"THE SOVEREIGN INDIVIDUAL"
James Dale Davidson & Lord William Rees-Mogg

Recensie door Hub Jongen

In dit boek behandelen de schrijvers hoe de situatie in
de huidige maatschappij tot stand kwam, en wat er nu
aan het gebeuren is bij de overgang van het "industriële
tijdperk" naar de "informatie maatschappij". In deze,
wat Davidson en Rees-Mogg noemen, de "Vierde fase
van de menselijke maatschappij", (na de jagers-, land-
bouw-, en industriële maatschappij), zal blijken dat veel
instellingen, die men thans als natuurlijk en onmisbaar
beschouwt, niet meer zullen overleven.

Het "individu" zal door de informatierevolutie bevrijd
worden als nooit tevoren. Daarbij zullen dan veel
"onverdiende voordelen", waarvan de gemiddelde bur-
ger in ontwikkelde landen thans profiteert, sterk worden
verminderd. Individuen zullen veel meer zelf verant-
woordelijkheid moeten nemen voor hun eigen leven en
toekomst dan ze in de verzorgingsmaatschappij gewend
waren.

Omdat steeds meer menselijke (handels)transacties
plaats gaan vinden in het "paralel universum" van de
cybereconomie, en buiten bereik van overheidsregele-
menten en overheidsbelastingen, zal de verhouding tus-
senindividu en overheid onomkeerbaar veranderen. De
gevolgen daarvan zullen binnen een generatie overdui-
delijk zijn. Deze bevrijding van het individu zal gepaard
gaan met het einde van de "natie-staat". Het zal de
grootste revolutie in het menselijk bestaan worden. (Het
is ook tekenend dat het thema van de libertarische we-
reldconventie in Rome dit jaar luidt: "The End Of The
Nation State"!)

Als we in 2000 zullen terugkijken, zien we dat we een
eeuw afsluiten waarin ongekende menselijke vooruit-
gang en prestaties geleverd zijn. Ook zien we dat het
een zeer moorddadige eeuw was. Nog nooit zijn er, door
overheden, op zo92n grote schaal zoveel mensen ver-
moord. De mogelijkheden om op zo92n grote schaal te
moorden, zullen drastisch afnemen. Daar staat tegen-
over dat er voor "kleinere misdaad" misschien meermo-
gelijkheden komen.

Het goede nieuws is, dat politici niet meer in staat zul-
len zijn om te domineren, te onderdrukken en het groot-

ste deel van de economie te regelen. De mogelijkheden
tot "herverdeling" van inkomen zullen voor de overhe-
den sterk verminderd worden. "Cyberspace is de ultieme
vrije zone, zonder enige belasting". En daarmee verval-
len de mogelijkheden van politici om beloftes te doen
om opnieuw gekozen te worden .Politici zullen zich dit
alles niet zo maar laten ontnemen en naar allerlei mid-
delen, inclusief geweld, zoeken om hun macht te be-
houden. Daarbij hangt alles af van de mogelijkheden
om belastingen van produktieve mensen te innen. Daar
zullen politici dan ook gebruik van maken en niet aar-
zelen geweld te gebruiken tegen individuen waardoor
zij zich bedreigd voelen. Het is goed om daar op voorbe-
reid te zijn, en het onderhavige boek geeft een groot-
aantal aanwijzingen voor deze voorbereiding.
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We zien al dat in Europa in verschillende landen aan
"belastinghervormingen" wordt gewerkt, en dat men
probeert het transport van kapitaal steeds meer onder
controle te krijgen. Zo eist de Belgische overheid een
opgave van buitenlandse bankrekeningen van de bur-
gers; in Nederland moeten de banken steeds meer gege-
vens aan de overheid doorspelen; in de Verenigde
Staten is een "export tax" ingevoerd waardoor je moet
betalen als je het land verlaat.

Uiteraard kunnen dergelijke maatregelen wel vertragend
werken. Maar de macht van overheden om cyber eco-
nomieën te regelen, zal tot nul worden gereduceerd. El-
ke kunstmatige regulatie die kostenverhogend werkt
zonder positief gewaardeerde bijdragen, zal uiteindelijk
verdwijnen.

We kunnen al duidelijk zien dat staten aan het "uit el-
kaar vallen" zijn. Overal zijn er afscheidingsbewegin-
gen en eisen voor grotere zelfstandigheid. Zelfs het
streven naar een hechtere Europese Economische Unie
zal dit niet tegen kunnen
gaan

We zien ook het falen van overheden op die gebieden
waarop ze "diensten" proberen aan te bieden. Zelfs in
hun belangrijkste taak: het beschermen van de burgers,
falen ze verschrikkelijk. Hoe zou de toestand zijn als er
niet reeds een enorm aantal privE9 politie
(bewakingsdiensten) zou zijn? De golf van privatiserin-
gen in de hele wereld is daar al een antwoord op een
voorbeeld is dat in Nederland door het (noodzakelijk)
toelaten van concurrentie voor de PTT, de telefoontarie-
ven al 25 - 35 % goedkoper geworden zijn!

Wij leven in de beginfase van het informatie tijdperk en
het is heel fascinerend om dit mee te maken. Hoe zich
alles gaat ontwikkelen, is nog moeilijk te overzien.
Maar een aantal zaken kunnen we redelijkerwijs ver-
wachten.

Staatsmonopolies worden uitgesloten, eenvoudig omdat
er geen "territorium" is. Het is overheden zelfs niet ge-
lukt om een monopolie op de "open zee" te bemachti-
gen, in cyberspace hoeven ze het niet eens te proberen!

Er zal een revolutie plaats
vinden op het gebied van
"GELD", waarmee verqele-

', . .

ken het invoeren van.'de Euro

is)

staat worden aan een on-
derzoek onderworpen. De
macht van de kerken is ai
niet veel meer, vergeleken . . . . • . . . . .
met wat het geweest is. De SlCChtS Kinderspel IS
Staat zal dezelfde kant op
gaan. Doordat onze genera-
tie geheel is opgegroeid in de politieke omgeving, is het
moeilijk voor te stellen dat een maatschappij zonder
politici en de huidige politieke instellingen mogelijk is.
Toch zien we al zeer duidelijk dat "politici" niet meer in
zo hoog aanzien staan. Het woord "politiek" (partij po-
litiek) heeft een ongunstige betekenis voor de meeste
mensen. Ook neemt het aantal schandalen waarbij poli-
tici betrokken zijn, toe. Niet alleen in de onderontwik-
kelde landen, maar ook in Europa en Amerika. Denk
slechts aan de schandalen in het Engelse Parlement, in
de Italiaanse regering, Japan, België waar Willy Claes,
Secretaris Generaal van de NAVO moest aftreden door
grote beschuldigingen die niet te weerleggen waren. En
wat te denken over de vele Clinton schandalen? En dat
gaat reeds gepaard met steeds meer splitsingen en af-
scheidingen van grote landen. Rusland, Engeland,
(Schotland / Wales krijgen grotere zelfstandigheid)
Slowakije, Balkan, en er gaan al stemmen op voor een
grotere zelfstandigheid voor Friesland!

Eén van de middelen voor
elk individu om zich te be-
veiligen tegen bandieten op
de elektronische snelweg is
het gebruik van gecodeerde
berichten. PGP zal daar op
grote schaal voor kunnen
zorgen. (PGP, Pretty Good
Privacy, is de naam van
een software programma
dat eenvoudig en zeer veilig

Milton Friedman :"Het is op dit moment mogelijk, op
grotere schaal dan ooit in de wereldgeschiedenis, voor
een bedrijf om zich op een willekeurige plaats te vesti-
gen, om bronnen te gebruiken van elke andere willekeu-
rige plaats, en produkten te maken die op elke
willekeurige plaats verkocht kunnen worden"

Er zal een revolutie plaats vinden op het gebied van
"GELD", waarmee vergeleken het invoeren van de Euro
slechts kinderspel is. Papiergeld zal steeds minder be-
langrijk worden. En ook dat is niet naar de zin van
overheden die er zoveel van kunnen drukken als ze zelf
willen, en vergeet allen op kunnen zetten die ze zelf be-
palen. En stel je eens voor wat er kan gaan gebeuren op
het moment dat het "cybergeld" en de "cyberbanken"
even (of zelfs meer) veilig en betrouwbaar zijn als de
huidige banken. En als er dan ook volledig geheime
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transfers gedaan kunnen worden! Hoeveel geld zouden
overheden dan nog uit hun burgers kunnen zuigen?

Er zal een vergroting van de welvaart plaatsvinden op
een schaal waarvan we nu alleen nog maar kunnen
dromen. Natuurlijk zullen er ook verliezers zijn. David-
son / Rees-Mogg zeggen dat dat in het algemeen de
"belasting consumenten" zullen zijn. Overheden zullen
daarom hun uiterste best doen, om dezen aan hun zijde
te hebben in deze overgangstijd.

Nationaliteiten zullen een steeds kleiner rol gaan spelen.
Er treedt een "denationalisatie van het individu" op! Dit
zal overigens een langzaam proces zijn. Op dit moment
wordt nog hard gewerkt om ons "nationale gevoel" te
stimuleren. Heel wat belastinggeld gaat daarvoor naar
sportlieden die aan internationale wedstrijden meedoen!

De schrijvers tonen ook aan dat democratie veel meer
gelijk is aan communisme dan men zo oppervlakkig zou
zeggen. Zij noemen "democratie" dan ook
"gelegaliseerd parasitisme"! Daarom is het ook slechts
een kwestie van tijd dat massa democratieën net als het
communisme zullen verdwijnen.

Maar ze laten het niet alleen bij het constateren van de-
ze afbraakprocedure. Zij geven ook al aan welke moge-
lijke alternatieven er zich zijn aan het ontwikkelen of
die nog ontwikkeld kunnen worden. Alleen al de moge-
lijkheid om geheel andere verkiezingsstelsels te heb-
ben,(door Internet verkiezingen bijv.) zou statistisch al
aantonen dat er dan minder advocaten en egomaniacs in
het bestuur zouden komen !

Het is niet de bedoeling om te verklaren dat het allemaal
rozegeur en maneschijn zal zijn. Maar wel om de lezer
attent te maken op wat er onvermijdelijk aan het gebeu-
ren is. Hoe beter u er op voorbereid bent, hoe beter deze
toekomst voor u zal zijn.

In een "appendix" geven de schrijvers al een dertigtal
aanbevelingen van dingen die u nu kunt doen om uw
weg naar een SOEVEREIN INDIVIDU zo goed moge-
lijk te bewandelen. Bij voorbeeld:

• Realiseer dat nationaliteit straks geen rol meer
speelt

• De schrijvers vinden de Amerikaanse overheid de
meest lastige en raden Amerikanen aan om een
tweede paspoort te verkrijgen.

• Waar je nu ook woont, om je situatie te optimalise-
ren zou je moeten wonen in een ander land dan je
eerste paspoort, en je geld opslaan in weer een ander
land.

• De snelst groeiende en belangrijkste economie in de
volgende eeuw zal niet China, maar de cyberecono-
mie zijn! Leer te begrijpen wat zich daar afspeelt en
hoe je er gebruik van kunt maken.

• Codering /decodering zijn bekwaamheden die je niet
kunt missen.

• De vestigingsplaats van je bedrijf moet bij voorkeur
in het buitenland, liefst in belastingparadijs, liggen.

• Cybermoney zal belangrijker worden dan papiergeld
van banken. (NB: Er zijn plannen om de volgende
Libertarische Wereldconventie in 1998 in Berlijn, te
betalen via cybermoney.)

• Het grotere gevaar van misdaad en bedrog zal mo-
raliteit en eer van veel grotere waarde maken tussen
samenwerkende personen onderling dan het in het
Industriële Tijdperk was

THE SOVEREIGN INDIVIDUAL is een belangrijk en
lezenswaardig boek. Uitgegeven door Simon and
Schuster, New York ISBN 0-684-81007-7 Hardcover
416 pagina92sVerkrijgbaar bij LAISSEZ FAIRE
BOOKS

P.S. Zie ook het actuele artikel betreffende "De cypher-
libertarian".
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DE "CYPHER-LIBERTARIAN"

Hub Jongen

Onder deze kop publiceerde het blad FORBES een
hoofdartikel over de actuele situatie betreffende de re-
volutie van de Informatie Maatschappij. (Zie ook de be-
schrijving van het boek "THE SOVEREIGN
INDIVIDUAL" elders in dit nummer)

Er worden voorbeelden gegeven die duidelijk laten zien
dat de "natie staat" in een crisis komt en drastisch zal
veranderen, of verdwijnen. De wapen de daarvoor ge-
bruikt worden, zijn geen kanonnen of bommen. Het zijn
het INTERNET en SOFTWARE, met in het bijzonder
de (de)-codeer programma's. Niet alleen voor het ge-
schreven, maar ook voor gesproken woord.

Iedereen die niet wil dat zijn communicatie door ande-
ren kan worden bekeken of beluisterd, of dat nu door de
overheid of door de concurrent is, kan dat nu met de be-
staande programma's al bereiken.

Walter Wriston, de vroegere voorzitter van Citybank,
schrijft in zijn boek:" The twilight of Sovereignty" over
het belang van cryptography en zegt dat de overheid
daar niets tegen kan doen. De overheid probeert wel op
allerlei manieren een grip te krijgen op het Internet en
de encryptie. Maar, zegt de schrijver van het artikel, dat
is vergelijkbaar met het bestrijden van moordaanslagen
door het reguleren van de verkoop van keukenmessen.

(Enkele dagen geleden op teletekst: "Zeer gevaarlijke
medicijnen open reten. In Amerika is een man (een
man!!) overleden als gevolg van het gebruik van medi-
cijn die hij via het Internet gekregen had. Minister Borst
wil nu met Service Providers gaan bekijken hoe door de
wet geregeld kan worden dat er in Nederland geen me-
dicijnen op het Internet worden aangeboden. Op zich,
om te lachen. Maar wat denkt u ervan als dit wordt
doorgetrokken als: In Amerika is een man overleden als
gevolg van een auto-ongeluk. Laten we daarom in Ne-
derland alle auto's verbieden)

Elektronische betalingen, cybermoney, zijn verwant aan
systemen als Visa en Mastercard, met het extra voordeel
dat ze anoniem gemaakt kunnen worden.

Het artikel stelt dat de encryptie technologie de beste
ontwikkeling is voor een grotere individuele vrijheid,
libertarisme, sinds het "recht om wapens te mogen dra-
gen". (USA!)

Professor David Friedman van de Universiteit van Ca-
lifornië noemt encryptie de belangrijkste privé zaak van
het decennium, en mogelijk ook de belangrijkste poli-
tieke zaak. De voordelen zullen ruimschoots opwegen
tegen de nadelen. Het zal een verandering teweeg bren-
gen naar een vrijere en interessantere maatschappij.

Op dit moment wordt er al veel met cybermoney ge-
werkt met kleine bedragen. Maar hierdoor zal het ver-
trouwen groeien en zullen ook grote bedragen deze weg
vinden. Onder andere zijn ook grote banken én bedrij-
ven, als Citycorp, Microsoft, Digital Equipment Corp.
en Nornura met dergelijke systemen bezig.

Als u een Internet bedrijf wil hebben in een Caribisch
belastingparadijs, kunt u contact opnemen met
"Offshore Information Services Ltd" op
<www.offshore.com.ai>. Deze zaak is opgericht door
Vincent Cate, die alles voor u wil regelen voor $ 1500.-

Dit is een legale activiteit; tenminste als u alles opgeeft
aan de overheid!

Ook is er een programma "anonymizer", dat het moge-
lijk maakt om geheel anoniem op het net te werken en
dat geen "spoor" achterlaat.

Allen Greenspan, voorzitter van de Federal Reserve, een
vroegere volgeling van Ayn Rand, voorziet dat deze
systemen zullen leiden tot privégeldsoorten.

Het artikel eindigt met: We weten niet waartoe dit alles
zal leiden. Maar de gevolgen voor de politiek, economie
en menselijke vrijheid zullen enorm zijn. De 20ste eeuw
was de eeuw van de Grote Oorlogen en Grote Overhe-
den -fascist, communist, welvaart staat.

De 21ste eeuw wordt iets dat compleet anders zal zijn!

(Meer FORBES artikelen over encryptie zijn beschik-
baar op <www.forbes.com)
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Persoonlijke Verantwoordelijkheid

H.H. Jelgerhuis Swildens

Sinds vele jaren, maar speciaal na de Tweede Wereld-
oorlog, hebben zich in de Westerse wereld veranderin-
gen voltrokken in de samenleving, waarvan thans de
[wrange] vruchten duidelijk naar voren komen.

Gedreven door goede bedoelingen en geleid door sterke
socialistische ideeën en opgelegde solidariteit, werden
in korte tijd lang gevestigde levensvormen en begrippen
botweg veranderd. De burger moest tegen allerlei onheil
beschermd worden door....? Inderdaad door wie? Het
meest gehoorde antwoord is : "Ze" (Suh). Suh is nooit
precies aangeduid, maar is altijd iemand anders. In vele
gevallen werd Suh vereenzelvigd met de Overheid als
dwingende regelgever, maar als het geld ging kosten
was de andere Suh (de Burger) de betaler, of de schul-
dige Suh: de Kapitalist. Maar het voornaamste was, dat
Suh voor het volk moest zorgen. En zo geraakten wij in
Nederland verstrikt in de Verzorgingsstaat - "van de
wieg tot het graf'; waar iedereen Suh is en niemand
verantwoordelijk.

Van lieverlede werd alle burgers het normale verant-
woordelijkheidsgevoel ontnomen. Eerst waren daar de
A.O.W. en het Ziekenfonds. Daarna volgden nog vele
ander "sociale" wetten en regels. Vervolgens werd het -
tot dan toe goed werkende - onderwijssysteem geheel
ondersteboven gegooid. De Overheid kreeg een hele
grote invloed op de opleiding en geestelijke vorming
van de jeugd. Prestatiebeloning - ook in het normale
arbeidsproces - was uit den boze [want iedereen moest
gelijke kansen hebben en dus ook gelijk gemaakt wor-
den] en discriminerend ten opzichte van de minder be-
gaafde (of luie ??). De ouders kregen minder
zeggenschap over de opleiding van hun kind, waarmede
hen dus de verantwoordelijkheid daarvoor ontnomen
werd en dus ook de belangstelling.

Rapportcijfers en dergelijke werden uit hetzelfde oog-
punt taboe, waardoor aan het kind een normale presta-
tiedrang werd ontnomen en daarmede de belangstelling
voor het geleerde; op latere leeftijd uit zich dat in weinig
belangstelling om een behoorlijk beroep te kunnen uit-
oefenen om daarmede in het eigen levensonderhoud te
kunnen voorzien. Om dat probleem op te lossen kregen
'schoolverlaters' recht op een uitkering, zoals ook acht-
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tienjarigen recht kregen op huisvesting. [Alles te beta-
len door: ...Suh!]

Hiermede is het verhaal nog niet uit. In de loop der jaren
werd nog verder aan de verantwoordelijkheid van de
burger [voor zichzelf en zijn daden] getornd. Recente-
lijk werden automobilisten en motorrijders zonder enig
pardon verantwoordelijk gesteld voor ongevallen, die
tussen hen en voetgangers of wielrijders plaats vinden.
Deze laatste groep werd dus door de Overheid volledig
van hun persoonlijke verantwoordelijkheid ontheven en
zij behoeven zich dus in wezen niet aan de verkeersre-
gels en -wetten te houden. [De verzekeringsbedrijven
hebben nu al premieverhogingen van ca ƒ 100,- tot ƒ
150,- aangekondigd.]

Een andere heel grote groep burgers is ook heel recent
door de Overheid van bepaalde verantwoordelijkheden
ontheven: ... de werknemers! De werkgevers hebben de
plicht onder de 'ARBO-wet' om voor veilige werkplaat-
sen en -omstandigheden te zorgen. Zij dienen voor be-
schermende kleding, deugdelijke werkruimten en
dergelijke te zorgen. Als de werknemer zich echter niet
aan de veiligheidsmaatregelen onderwerpt - ook na her-
haalde waarschuwingen - dan nog draait de werkgever
voor de gevolgen op!

Ook een misdadiger wordt niet meer verantwoordelijk
gesteld voor zijn daden of voor de gevolgen daarvan.
Afgezien van de soms moeiüjk te bevatten lichte straf-
fen en de vertroeteling van gevangenen, is het nu al zo-
ver gekomen, dat een politie-agent wordt aangesproken
voor de ongemakken, die een crimineel als gevolg van
zijn eigen (criminele) optreden, ondervond. [De crimi-
neel is dus niet verantwoordelijk; waarom die agent ei-
genlijk wel ??]

Door het steeds verder uitschakelen van de persoon-
lijke verantwoordelijkheid van iedere burger, is
onze maatschappij ontaard in een wereld, waarin
niemand meer verantwoordelijk is voor zijn doen en
laten en een ander voor de gevolgen mag opdraaien.

DE GEVOLGEN??

Onveiligheid op straat en thuis. Huis en haard - zelfs het
eigen leven - mogen niet meer door de burger zelf be-
schermd worden op gevaar van eigen ongemak, [lees.
boete, schadevergoeding, gevangenisstraf] Politie kan



niet adequaat optreden tegen criminelen en andere
wetsovertreders. Moord en doodslag nemen toe en de
straffen ervoor af. De opleidingsresultaten en de kennis
van de jeugd staan op een laag niveau. De motivatie om
in eigen levensonderhoud te voorzien - om een gedegen
opleiding te volgen en werk te zoeken is gering. De va-
catures in het bedrijfsleven kunnen niet gevuld worden
door voldoende geschoold personeel. Gebrek aan kennis
en daardoor gebrek aan belangstelling voor het dage-
lijks gebeuren is groot hetgeen allerlei vormen van ver-
veling in de hand werkt. Het beslag op de "Sociale
Voorzieningen" wordt steeds groter, maar de middelen
om erin te voorzien worden steeds minder of duurder.
De zogenaamde fondsen voor A.O.W. en Ziektekosten-
verzekering bestaan in werkelijkheid niet. De Overheid
heeft die gelden gebruikt om andere kosten te dekken.
Voor alle overheidsvoorzieningen moet 'Suh' betalen.
Deze gelden worden geïnd door ambtenaren en weer
uitgegeven door andere ambtenaren, die allemaal eerst
hun salaris moeten ontvangen van dat geld. En niemand
is daarvoor verantwoordelijk, dat is alleen 'Suh'.

WAT IS DAARAAN TE DOEN ?

Heel eenvoudig, de Overheid moet zich terugtrekken uit
al die zaken, waarin zij niets te maken heeft en waar zij
de burgers hun verantwoordelijkheid ontnomen heeft.
Opvoeding van de kinderen is de verantwoordelijkheid
van de ouders, dus ook de scholing. Ouders zijn Ver-
antwoordelijk voor het gedrag van hun (minderjarige)
kinderen, dus ook in het verkeer. [Een kind is minderja-
rig zolang het niet in eigen levensonderhoud kan voor-
zien]

Iedere burger moet verantwoordelijk zijn voor zijn
doen en laten, ook de fietser in het verkeer en ook de
crimineel. ANDERS IS FIJNER

Is zoiets te verwezenlijken ?

Jazeker. HET MOET ANDERS. Niet de Overheid,
maar de burger moet voor zichzelf zorgen en verant-
woordelijk zijn voor zichzelf en zijn levensonderhoud,
ook tijdens ziekte en na pensionering. Het betekent
echter een enorme omschakeling in het huidige 'sociale
denken'. Het betekent, dat de burger het beheer krijgt
over zichzelf en zijn inkomsten.

Het betekent ook veel grotere particuliere verzekeringen
en spaarrekeningen. Het betekent een grote teruggang in
het ambtenarenbestand en daarmede gelijk te stellen
personen. [Het GAK heeft momenteel ongeveer 1000
personeelsleden, die feitelijk geen werk hebben!]

Het betekent echter ook een enorme groei in de bedrij-
vigheid van verzekeringsbedrijven en van spaarinstel-
lingen en daardoor een grote groei in investeringen, die
weer een grote vraag naar arbeid met zich meebrengen.

Kortom het betekent, dat iedereen weer weet waar
hij aan toe is, wat hij kan verwachten en wat hij kan
doen of laten. Zijn leven wordt anders (voller, ver-
antwoordelijker), maar daardoor wel FIJNER!

IS DAT TE VERWEZENLIJKEN ?

Inderdaad. Particuliere scholen zijn er altijd geweest
(ook universiteiten). De Rudolf Steiner scholen zijn een
goed voorbeeld hiervan. Particulier gedreven scholen
zullen concurrerend zijn en dus ook een goede opleiding
geven voor minder geld. [De Staat zou bijvoorbeeld uit-
sluitend een norm kunnen stellen voor de resultaten van
bepaalde opleidingen en deze toetsen - het
"Staatsexamen"]

De leerplicht zou uitsluitend behoeven te bestaan uit het
voldoen aan bepaalde normen op bepaalde tijden.

Werknemers zouden zelf in hun Sociale Verzekeringen
moeten voorzien. Dus zowel hun ziektekosten, hun ar-
beidsongeschiktheid en hun pensioenvoorzieningen ver-
zekeren. Voor dat laatste zij verwezen naar het systeem
van pensioenverzekering, dat nu reeds 15 jaar met groot
succes in Chili wordt gevolgd. Het heeft een grotere
werkgelegenheid opgeleverd en grotere inkomsten voor
zowel de werknemers als de Staat. Een zelfde systeem is
ook voor arbeidsongeschiktheid als wel als voor ziekte-
kosten te verwezenlijken. Door de grotere rendementen
op particuliere verzekeringen kunnen ook de premies
lager zijn. Kortom PERSOONLIJKE VERANT-
WOORDELIJKHEID zal een verandering geven in de
bestaande maatschappij. Deze zal ANDERS zijn, maar
wel veel FIJNER.

N.B. De privatisering van het onderwijs wordt door de
Amerikaanse 'Separation of School & State Alliance',
waarvan Marshall Fritz directeur en grote voorvechter
is, duidelijk uitgedragen. [Recentelijk gaf hij een lezing
hierover in Amsterdam]

Voor privatisering van de Pensioenvoorzieningen (en
andere Zorgverzekeringen) kunt U kennis nemen van;
'De Privatisering van de Sociale voorzieningen in Chili'
door Dr. José Pinera. [Een Nederlandse vertaling is te
bestellen bij: H. Jelgerhuis, tel./Fax. 070 323 0239 en
wordt U toegezonden na overmaking van ƒ 5,00 op re-
kening nr. 51 29 82 910 t.n.v. H. Jelgerhuis bij ABN-
AMRO te den Haag]
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Aardige Mensen Mogen Sterven

Nel Bos

In "Geen tijd voor rustig sterven" in het weekblad In-
termediair van 6 februari jl., schetst Renée Braams DE
oorzaak van de euthanasieproblematiek: de mensen die
erom vragen ... Ze worden daartoe gedreven door 'eu-
thanasiasme', een 'doe maar een spuit'-mentaliteit, het-
geen een verwerpelijke karakterstoornis en filosofie
blijkt te zijn. De beschrijving impliceert: Zulke mensen
zijn slecht. Een stervensproces tot aan het einde door-
maken geeft zowel stervende als naasten gelegenheid
om hun karakter en leven alsnog te verbeteren, zin te
leren geven aan afhankelijkheid en verval. Dat willen ze
vermijden, maar dat is goed voor ze, beweren twee art-
sen.
Artsen die een euthanasieverzoek uitvoeren, lijden aan
haast, angst en/of pionierswaan. Die zijn slecht. De
overheid wordt op basis van twee antropologische
studies van de euthanasiepraktijk de conclusie
voorgelegd, dat wie smeekt, klaagt, eist en/óf wanhopig
is, niet geliefd is en in leven wordt gehouden.

Wanneer willen artsen en verpleegkundigen soms wel
euthanasie toepassen? Als een liefst krachtige, hoog op-
geleide persoonlijkheid, die sociaal vaardig en aardig is,
er rustig met argumenten om vraagt, rekening houdend
met hun gevoelens. In de medische praktijk beoordelen
artsen en verpleegkundigen euthanasieverzoeken dus
niet op de medische, wettelijke zorgvuldigheidseisen,
maar beslissen zij ongedisciplineerd op basis van per-
soonlijke sympathie en respect of het ontbreken daar-
van.

Euthanasieverzoekers worden naar karakter gediscrimi-
neerd. Dat vind ik nou slecht. Vooral doordat voor men-
sen die geen sympathie en respect in anderen kunnen
oproepen, het leven al extra zwaar en pijnlijk eenzaam
Is. Dit geldt ook voor mij, en ook ik heb deze 'medische'
bejegening ervaren. Keer op keer merk ik dat mensen
meer hechten aan persoonlijke morele overtuigingen,
waarmee ze hun leven definiëren, dan aan bovenper-
soonlijke objectiviteit. Daar heb ik begrip voor én ik zie
dat als blokkering voor de vaststelling en uitvoering van
de wetgeving. Mijns inziens is het vanuit levensvisies,
dat men zg. objectieve criteria selecteert.

Als je b.v. gelooft dat een mens moet bestaan, ongeacht
wat de mens wil, zul je het zelfbeschikkingsrecht afwij-
zen. Zou de wet voorschrijven een ander te zien als een
vrij mens, die je zorg en bezorgdheid wil en kan afwij-
zen en jou wil en kan verlaten, dan wordt niet alleen je
geloof geweld aangedaan, maar verlies je ook een ge-
voel van controle op je omgeving. Uiteraard is dit vooral
zeer moeilijk voor artsen en verpleegkundigen, die niet
voor niets een beroep hebben gekozen, waarin zij bepa-
len wat er met anderen gebeurt.

Wie verzoekt om euthanasie, beledigt de medische
beroepsgroep niet alleen, die wijst haar ook af! Dat
roept onzekerheid, pijn en kwaadheid op.

Door te bepleiten, dat afhankelijkheid en verval goed is
voor je karakter of zieleheil, probeert een arts gewoon
de patiënt afhankelijk te houden en de eigen machtspo-
sitie te behouden. Voor uw bestwil, hoor!
De moraal: Geef artsen geen macht.

TOETSING VOORAF GETEST

Wie zelfdodingsmiddelen vraagt aan een arts, zal deze
niet verkrijgen als twee artsen een reëel behandelings-
perspectief voorspellen, op basis van psychologisch-
psychiatrisch onderzoek. Wie behandeling afwijst,
wordt weggestuurd.

De psychiater Chabot is berispt door het Medisch
Tuchtcollege, omdat hij een vrouw hielp bij zelfdoding
en gerespecteerd had dat zij geen behandeling wilde. Zij
zou nog behandelbaar zijn geweest, met medicijnen,
therapie, desnoods gedwongen. "Laf', dacht ik, "Zelfs
een doodziek mens is behandelbaar. Het college beweert
iets, dat niet meer te weerleggen is en zonder dat de
vrouw zelf haar zegje kan doen. De leef nog. De verkeer
in een positie, vanwaaruit ik een unieke mogelijkheid
heb, om van nut te zijn voor het bestrijden van een re-
gelgeving die mij benadeelt, terwijl deze irreëel en on-
redelijk is. Bc ga mijzelf voorafgaand aan mijn
zelfdoding laten toetsen aan de zorgvuldigheidseisen
voor hulp bij zelfdoding om psychische redenen."
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De CREATIE van WELVAART

Hoe kan de katoenplanter weten hoeveel katoen hij moet planten om als stoffering te dienen?
Hoeveel ijzer is er nodig om bijlen te maken? Hoeveel moet er van elk onderdeel geproduceerd
worden? Het maken van een stoel kan lang gaan duren en is erg gecompliceerd.

En dit geldt voor alle productie processen.
Mensen ontwerpen machines, die weer machines
maken en die weer machines maken , die
uiteindelijk gebruikt worden om consumenten
producten te vervaardigen.

fc. 1 r-—""*^ ~ "-

In alle sectoren moeten er gedurende het hele ^TS^3" • •rc'" -.«** v
proces vakbekwame mensen worden ingezet, die voor elke sector de juiste vaardigheden bezitten.
Het is deze gecompliceerde en verstrengelde structuur van productie, die het creëren van welvaart op
een geweldige schaal mogelijk maakt.
De verschillende processen kunnen in diverse landen plaatsvinden en er kunnen duizenden mensen bij
betrokken zijn en het kan jaren duren.

Geen overheid, individu, of een groep intellectuelen kunnen déze structuur ontwerpen.
Maar het prijssysteem kan dit wel!!
Het steunt op het feit dat mensen handelen uit eigenbelang en dat van degene waar ze om geven.

PRIJZEN EN PRODUCTIE

Het is mogelijk, dat de fabrikanten van
stoelen niets begrijpen van de structuur van
de productie. Echter, waar zij wel
geïnteresseerd in zijn, is de prijs die zij
kunnen krijgen voor hun product.
De prijs bepaalt of hij meer of minder
stoelen zal fabriceren.

Op dezelfde manier reageren diegene die
de bomen plant, of de spijkers, of stoffering maakt.
Zij kijken naar de ontwikkeling van de prijzen om aan de hand daarvan een beslissing te nemen.
De gebruikers van de stoelen zullen geen idee hebben hoe deze gemaakt zijn.
Ze kijken alleen naar de prijs en kwaliteit.
De prijzen zijn constant aan veranderingen onderhevig.
Zij zijn de richtingaanwijzers die de " vrije " markt
economie sturen.

Als resultaat, produceren zij welvaart op de juiste plaats, in
de juiste hoeveelheid, voor het juiste doel en op hetjuiste
moment.
De" vrije" markteconomie staat miljoenen mensen toe, die
elkaar niet kennen of zelfs niet mogen, samen te werken in het produceren van welvaart.
De " vrije " markteconomie zorgt er tevens voor dat arbeiders, managers en eigenaren partners
worden in het proces van toevoeging van waarde aan de natuurlijke hulpbronnen.
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De CREATIEvan WELVAART

KRITIEK OP DE " VRIJE " MARKTECONOMIE

Vele critici zijn het er over eens dat de " vrije" markteconomie een zeer efficiënte productie machine
is.

Echter, zeggen zij, slechts enkele mensen worden rijk en zij
(de rijken) buitten de onwetendheid van anderen uit.
De rijken worden rijker, terwijl de armen hieronder lijden.
En dit, zeggen zij, is de reden waarom overheden wel moeten
ingrijpen.

Er moet, argumenteren zij, een vermenging plaatsvinden
tussen de efficiëntie van de" vrije" markteconomie en het
welzijn functies van een democratische overheid.

Deze " gemengde economie ", zeggen zij, zal het
creëren van welvaart toestaan, maar, zal er
tegelijkertijd op toe zien dat iedereen een gelijk
aandeel hierin krijgt.
De hulpbronnen van de gemeenschap, zeggen zij,
worden dan gebruikt ten voordele van iedereen en
niet alleen voor die paar rijke mensen.

Het is waar dat, in veel landen die zeggen dat zij
een" vrije" markteconomie hebben, nog steeds arme
mensen zijn.
Ook is er nog steeds werkloosheid, analfabetisme en een
steeds toenemende criminaliteit.
Is dit nu niet een duidelijke aanwijzing, dat overheden
een zeer belangrijke en actieve rol moeten spelen in de
verbetering van de omstandigheden van de armen?
Gedurende de laatste 50 jaar, hebben vele overheden in

de gehele wereld geprobeerd om op verschillende manieren armoede te elimineren.
Laten we eens kijken wat we van hun experimenten en ervaringen kunnen leren.

De geplande economie.

Sommige Afrikaanse en Oost Europese overheden dachten dat zij de armoede konden uitbannen
door alle aspecten van de gemeenschap te plannen. Zij beschouwden hun land als een enorme fabriek
waar het creëren van welvaart door slimme mensen gepland kon worden.

Helaas, in deze centraal gecontroleerde en geplande economieën werd het eigendomsrecht afgeschaft.
Tenslotte kon niet worden toegestaan dat individuen beslissingen met betrekking tot hun
eigendommen namen. Want zouden ze hierdoor niet onherroepelijk in conflict met de planning van de
overheid komen? Zoals we weten, kan er zonder het eigendomsrecht geen - of met serieuze
consequenties - prijssysteem bestaan.
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De CREA TJE van WEL VAART

Ter herinnering, we kunnen het" kennisprobleem " alleen met behulp van het prijssysteem oplossen.
Het kennisprobleem houdt in: hoe kunnen we alle stukjes kennis, die in de hoofden van alle mensen
zit, gebruiken.

En zoals we in ons verhaal over de stoel gezien hebben, kunnen alleen met behulp van het
prijssysteem miljoenen mensen samenwerken om welvaart te produceren.

Geen leider, regering, koningin, raad, parlement of computer kan dit ooit bewerkstelligen.
Waar regeringen hebben geprobeerd om de economie te plannen, hebben zij gefaald.
Velen van hen bedoelde het goed. Maar, helaas, hun inmenging vernietigde het prijssysteem.

Alle centraal geplande economieën bevonden zich uiteindelijk in grote problemen en gedurende de
jaren tachtig (1980) ontstond een massale beweging die tegen een geplande economie was.

Veel mensen realiseerden zich nu dat een centraal geleide
economie niet tot welvaart leidde en dat de overheid de controle
moest reduceren.

Natuurlijk zijn er nog steeds mensen ervan overtuigt dat een
geplande economie kan werken, mits zij in staat gesteld worden
om de planning te doen.

Hst proces dat welvaart mogelijk maakt berust op de
fundering van het eigendomsrecht, vrijwillige ruil en het
prijssysteem.

Centrale planning bemoeilijkt dit proces of maakt het zelfs
onmogelijk.

DE OVERHEIDS WELZIJNSVOORZIENINGEN.

Niet alle landen kozen voor een centrale planning als
een mogelijkheid om armoede te beëindigen.
Velen van hen realiseerden zich dat de "vrije" markt
economie de belangrijkste pijler was in het creëren van
welvaart.
Zij wilden iets van deze welvaart aan de minder
gelukkige leden van de gemeenschap geven, nadat
de welvaart geproduceerd was.

Op die manier, dachten zij, zou de overheid zich niet in de "vrije" markt economie mengen en het
creëren van welvaart zou gecontinueerd worden, ten voordele van de armen.

Mensen in sommige Europese landen en Amerika geloofden, dat welzijnsvoorzieningen van de
overheid armoede konden elimineren zonder het creëren van welvaart te vernietigen.
Dus gaven de overheden in die landen, sinds 1960, enorme sommen geld uit om de armen in de
welvaart te laten delen.
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DeCR£^r/£van WELVAART

*

Door middel van sociale zekerheidsuitgaven,
voedselbonnen, programma's om de
werkgelegenheid te bevorderen, huursubsidies,
studietoelagen, bijstand voor ongehuwde
moeders, enzovoort, proberen de regeringen
hun uiterste best te doen om arme mensen te
l__lhelpen.

DE ONGEWILDE GEVOLGEN.

Waren en zijn deze welzijnsvoorzieningen succesvol?
Het is ongetwijfeld waar dat sommige arme mensen hiervan
hebben geprofiteerd.
Maar vele critici merkten op, dat diegene die het meest van deze
regelingen profiteerden niet de beoogde armen waren, maar de
mensen wiens werk het werd om deze regelingen te ontwikkelen
en uit te voeren.

Onderzoek en ervaring hebben inderdaad bevestigd dat mensen hoofdzakelijk uit eigen belang
handelen.

Dit geldt voor mensen die bijstand ontvangen, als voor diegenen die het zouden willen ontvangen, als
ook voor diegenen die de kosten moeten betalen en voor diegenen die de regelingen uitvoeren en
beheren.

r'ii KI , Neem, als voorbeeld, diegene die een uitkering ontvangen
?—-431 J»l .c:-. ÜF - • - - . . .^"j n :.::•?- "l J'£~ '4'1" omdat ze werkloos zijn. Wat zal voor hen de prikkeling zijn

i^y*?$, '7^'"'" om een baan te vinden of te behouden?
;' ^•'•^itè^r^ï^\ Is het misschien niet uit eigen belang dat zij werkloos
v > y-V *^vJ5) blijven?

Of wat zal er gebeuren met diegenen die net niet aan de /? <-'/' ̂
eisen voldoen om bijstand te ontvangen? ~ "L} \j
Het zal zeker uit eigen belang zijn dat zij zullen gaan
klagen om ook iets te krijgen.
En, als de regering hun stemmen met de volgende
verkiezingen wil hebben, dan zal zij deze groep ook
binnen de welzijnsvoorzieningen brengen.
Het gevolg is, dat de kosten van al deze voorzieningen zullen blijven toenemen.

En wat is het gevolg voor diegenen die deze kosten
moeten betalen? Hoe zullen zij reageren?
Ter herinnering, overheden kunnen geen geld
uitgeven, tenzij zij het eerst van iemand anders
afnemen.
Ongelukkigerwijze, gaan deze
welzijnsvoorzieningen hand in hand met hogere
belastingen en premieheffingen.
En hogere belastingen beïnvloeden de acties van diegenen die hiervoor moeten betalen.
Spoedig ontdekken zij, dat het niet in hun eigen belang is om erg produktief te zijn.
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De CREATIE van WELVAART

Na meer dan dertig jaar van ontwerpen en verbeteren van alle mogelijke welzijnsvoorzieningen om de
armen te helpen, is het duidelijk geworden dat dit probleem nog steeds niet is opgelost.
Welzijnsvoorzieningen hebben ongewilde gevolgen gehad die de overheden niet hebben voorzien,

Bijvoorbeeld, pogingen om ongehuwde moeders te helpen, resulteerde in het helpen van nog meer
ongehuwde moeders.

De bijstandsuitkering aan ongehuwde moeders werd een aansporing om zwanger te worden en niet te
trouwen en ook de partner hoefde geen tegemoetkoming in de kosten te betalen.
Tevens resulteerde dit in het ontstaan van meer huishoudens waar kinderen opgroeiden zonder de
stabiliserende invloed van een moeder en vader.
Vele andere problemen ontstonden.
Werkloosheid, misdaad en agressiviteit bleven stijgen.

Tenslotte, waarschijnlijk het meest belangrijke, vernietigde de door de overheid ingestelde
welzijnsvoorzieningen diverse organisaties die door de leefgemeenschap gecreëerd waren, om de
armen te helpen.

DE BELANGRIJKE FUNCTIE VAN EEN LEEFGEMEENSCHAP.

In het verleden, zorgden families en
leefgemeenschappen zelf voor hun arme
medemens.
Particuliere welzijnsorganisaties, geleid door
de gemeenschap, ontstonden op een natuurlijke
wijze om deze belangrijke functie te vervullen.

Toen de goedbedoelende overheid de taak op
zich nam om de armlastige medemens te helpen,

fö ""Wit $Jk !$? verdwenen vele particuliere welzijnsorganisaties.
s'j\,-i,\*j «%^ &Ai U Hun functies werden overgenomen door ambtenaren,

professionele welzijnswerkers en anderen.
Maar, toen de mensen hun particuliere
welzijnsorganisaties verloren, raakten ze iets zeer
belangrijks kwijt.
Zulke organisaties dienden meerdere functies,
behalve het helpen van de armen, die de overheid niet

kan vervullen.
Wat zijn deze andere functies?
Zoals we weten heeft elk mens vele verschillende behoeften.
Feitelijk, schuilt er een hoog waarheidsgehalte in de gezegden; dat geld alleen niet gelukkig maakt en
met geld kan je geen geluk kopen.
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De CREATIE van WELVAART

We hebben materiële dingen zoals voedsel en behuizing nodig.
Maar ook hebben we een behoefte aan veiligheid, een behoefte om door anderen gerespecteerd en
geaccepteerd te worden en het vertrouwen dat wat men doet nuttig is, wat betekent; een behoefte aan
zelfrespect.

Hoe bevredigen wij normalerwijze deze behoeften?
Wel, sommige mensen kunnen dit geheel zelfstandig doen. Zij hebben bijvoorbeeld de potentie om
hun doelstellingen te verwezenlijken. Zij kunnen succesvol zijn in het zakenleven, of een atleet van
wereldklasse zijn of zelfs een groot politicus worden.

Deze mensen worden gewoonlijk rijk en krijgen het respect van anderen en hebben het gevoel dat zij
heel belangrijk zijn.
Dat wil zeggen, dat zij in staat zijn om al hun behoeften te J
bevredigen met behulp van hun persoonlijke bekwaamheden. fff*i\. f' ,- 'AV6^ *)
Zij zullen succesvol zijn ongeacht het maatschappelijke stelsel '" """' "*
waarin zij leven.

De meeste van ons hebben dat geluk niet.
We hebben deze speciale persoonlijke bekwaamheden niet.
Dus, hoe kunnen gewone mensen respect en zelfrespect krijgen?
Als een lid van de leefgemeenschap.

Gewone mensen kunnen hooglijk gerespecteerde en gewaardeerde pijlers van een particuliere of een
gemeenschappelijke organisatie worden.
Speciaal indien hun organisaties de arme en de ouderen mensen helpen, of als zij deelnemen in een
organisatie die toezicht houdt op het onderwijs dat hun kinderen ontvangt, of als zij meehelpen om de
veiligheid en bewoonbaarheid van hun leefgemeenschap te verhogen.

De welzijnsinstellingen van de overheid hebben tot een feitelijke verdwijning van de particuliere en de
leefgemeenschappelijke (hulp)organisaties geleid.
Tegelijkertijd heeft de overheid, de enige mogelijkheid die sommige mensen hadden om
gerespecteerde - en zelfgerespecteerde leden van een verzorgende leefgemeenschap te worden,
vernietigd.

DE ONTZICHTBARE VOET.

Dus, wat is het antwoord? Moeten overheden helemaal niet betrokken worden bij het helpen van de
armlastige medemens?

iBtf rftJlSll L Adam Smith, de befaamde Schotse filosoof en econoom
w" u tó--^ (1723-1790) zei, dat als men het de mensen toestaat om uit

eigen belang te handelen, dan zal het in een "vrije" markt
economie lijken alsof een onzichtbare hand hen zo stuurt
dat zij andere mensen zullen helpen, zelfs als dat niet hun
bedoeling was.

fÉ5nrjB"&

Sommige mensen -r^T^S^'l tfBjfg.fj'
zeggen, dat als overheden proberen om iets voor de mensen te doen,
een onzichtbare voet ingrijpt, zodat de uitkomst altijd slechter is dan
wat de overheid bedoelde.
Het resultaat van het welzijnsbeleid van de overheden gedurende de
laatste dertig jaar, lijkt deze suggestie te bevestigen.
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De CREATIE van WELVAART

Misschien moet men welzijnsvoorzieningen op dezelfde manier beschouwen, zoals men ook tegen een
zeer gevaarlijke drug aankijkt. Soms kan de drug nodig zijn om het leven van een patiënt re redden.
Maar het blijft gevaarlijk en men moet het zeer zorgvuldig gebruiken, anders kan de patiënt een
drugverslaafde worden.

De ongewilde gevolgen die het welzijnsbeleid Van de overheid heeft op de motivatie van mensen om
te werken, op de familie, op de leefgemeenschap, op de misdaad, en op de overheidsuitgaven, zou
iedereen er toe moeten aansporen om zorgvuldiger te denken, voordat men als een algemene oplossing
de welzijnsvoorzieningen van de overheid kiest.

Maar wat blijft er voor ons over? Centraal geleide economieën voldoen niet, omdat zij leiden tot de
vernietiging van het eigendomsrecht en het prijssysteem.

Daarentegen kan het welzijnsbeleid van de overheid gemakkelijk leiden tot vele ongewilde gevolgen.
En, om het nog erger te maken, zowel centraal geleide economieën als het welzijnsbeleid van de
overheid vernietigen de functies van de leefgemeenschap, welke zo belangrijk zijn voor het zelfrespect
van gewone mensen.

Dit betekent niet dat we de toestand waarin deze armlastige mensen zich buiten hun schuld om
bevinden, kunnen negeren.
Maar, in onze pogingen om hen te helpen, moeten we erg voorzichtig zijn om geen grotere problemen
te veroorzaken dan die welke we willen oplossen.

EEN UITVOERBAAR ALTERNATIEF.

Er zijn miljoenen arme mensen die constant naar
gelegenheden zoeken, om hun levensstandaard te
verbeteren, als ze deze maar konden vinden.
De vragen die we moeten beantwoorden zijn:
Waarom zijn deze gelegenheden niet of
nauwelijks beschikbaar?
Kan een "vrije" markteconomie ooit genoeg
kansen voor iedereen creëren?

Misschien is het beter om, met een bepaling van wat wij onder een echte vrije markteconomie
verstaan, te beginnen. Vele gemeenschappen die bekend staan dat zij een op de "vrije" markt
economie gebaseerd beleid voeren, zijn feitelijk dichter naar een centraal geleide economie afgezakt
dan de meeste mensen zich realiseren.
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Oe CREATIE van WELVAART

-H l

• In een echte vrije markteconomie, staat de overheid het privé eigenaarschap van bezit oftewel
het eigendomsrecht en vrijwillige ruil toe en beschermt deze.

• De overheid creëert het kader voor vrede en stabiliteit waarbinnen de mensen hun
levenssituaties kunnen bepalen.

• Mensen kunnen met hun eigendom en arbeidsvermogen doen wat hun geschikt lijkt, mits zij;
de veiligheid van anderen niet in gevaar brengen, andermans eigendommen niet beschadigen
of ontvreemdden en geen frauduleuze handelingen verrichtten.

• In zo'n maatschappij, is de belangrijke rol die de overheid speelt, die van beschermer van het
eigendomsrecht en de individuele vrijheid.

• Deze rol vereist geen grote hoeveelheden geld en de belastingen zullen daardoor zeer redelijk
zijn. Mensen zullen meer tijd besteden aan het creëren van welvaart en minder of geen tijd
meer om de inkomsten voor de belastinginspecteur te verbergen.

• De overheid garandeert tevens dat er in het land een gezond monetair systeem zal zijn. Met
een gezond monetair systeem zal er geen inflatie ontstaan.

• Aan niemand wordt enig privilege, in welke vorm dan ook, gegund. Dus geen speciale
vergunningen, subsidies, belastingconcessies, in - en uitvoerbeperkingen, vastgestelde prijzen
of andere vormen van inmenging in een vrijwillige ruil.

• Er zijn geen onrealistische bouwvoorschriften, noch restricties op de onderverdeling of
gebruik van land.

• En, tenslotte, de overheid staat een grotere beslissingsbevoegdheid toe aan de
leefgemeenschap over die gevallen die op die leefgemeenschap betrekking heeft. Ook de
leefgemeenschappen zijn natuurlijk gebonden aan al die punten die betrekking hebben op
niet inmenging in een vrijwillige ruil.

Hoe worden de arme mensen door een echte vrije markteconomie beïnvloed?
Bedenk dat armoede niets anders is dan het ontbreken van welvaart, hetzij voor ons als gemeenschap,
hetzij als individueel.

Laten we eens gaan bekijken of het in een echte vrije markteconomie voor arme mensen mogelijk is
om hun eigen welvaart te creëren of met anderen in de welvaart te delen.

(wordt vervolgd)
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Dit besloot ik vanwege de volgende omstandigheden:
Psychische hulpverlening en meer diverse verbeterings-
pogingen hebben mij niet geholpen. Mijn pijn is licht,
maar chronisch: geen liefde, geen werk, geen vrienden.
De wil geen behandeling meer, omdat en ondanks dat ik
een moeizaam levend, (voor anderen vooral) moeilijk en
vermoeiend mens gebleven ben. De wil gewoon niet be-
staan.

Bc heb besloten mijn leven rustig af te ronden en zonder
hulp mezelf zachtjes te doden, met de plastic zakmetho-
de. Dat kan mislukken, maar er is geen risico van mis-
making. Raar, maar waar: Juist door het zelfdodings-
perspectief (en ook door sociale isolatie) is mijn leven
draaglijk geworden.

de vijf gestelde criteria, en vooral falen in validiteit
en betrouwbaarheid?

(4) Dat een psychiater niet bevoegd is om psychologi-
sche tests af te nemen en resultaten te interpreteren?

(5) Dat een psychisch hulpverlener wettelijk geen re-
sultaatsverplichting, dus geen verantwoordelijkheid

. voor behandelingsresultaat, heeft? (Informatie uit
monde van wetenschappers.)

Hoe betrouwbaar en valide lijkt u nu een onderzoeksre-
sultaat van een psychiatrisch, incl. psychologisch, on-
derzoek?
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Een psychiater/psycholoog die geen verantwoordelijk-
heid draagt vóór, en niet te controleren is op eventuele
verkeerde diagnoses, prognoses en behandelingen, maar
daaraan wel veel geld verdient, er een hoge sociale sta-
tus, bestaanszekerheid en volgzaamheid van patiënten
aan ontleent: moet die de bevoegdheid behouden om

vast te stellen of iemand
behandelbaar is, en of be-
handeling een reëel toe-
komstperspectief zal
bieden?
Artsen: "Wat stijlloos van
u om ons bij uw zelfdo-
ding te willen betrekken,
alleen maar omdat wij
over de beste middelen
daartoe beschikken. Expe-
rimenteer! Wees eens cre-
atief !" Met kurk....

Bij mijn onderzoeksvraag aan de Polikliniek Psychiatrie
van het Dijkzigtziekenhuis te Rotterdam, deelde ik mee,
dat mijn besluit al vast-
stond, ik geen behande-
ling noch hulp bij
zelfdoding wilde, maar
een testdocument voor
derden. Onderzoeksre-
sultaat: "Indien wel. ge-
motiveerd, lijkt de
prognose niet zo ongun-
stig". De psychiater wei-
gerde de prognose
eenduidig en concreet te
omschrijven en te onder-
bouwen. En weigerde om
te erkennen dat hij geen
behandelingsperspectief kon voorspellen. En weigerde
om mijn klachten te weerleggen.
De Onafhankelijke Klachtencommissie van Dijkzigt
vond dat alles in orde. Ondanks een wetenschappelijke
analyse van de rapportage op elementaire logica: feiten
en conclusies worden zonder onderscheid gehanteerd en
er is nagenoeg geen samenhang. En ondanks talloze
fouten, die ik kon aanwijzen en uitleggen. En ondanks
controleerbaar uit het rapport gewist zijn van de opmer-
king "Zij weet haar standpunt goed te onderbouwen."

Weet u:
(1) Dat een psychiatrisch rapport elementair onlogisch

mag zijn opgesteld?

(2) Dat voor de rapportage geen medische kwaliteit-
scriteria zijn omschreven?

(3) Dat slechts 2% van alle in Nederland door de
COTAN geteste psychologische tests voldoen aan

... artsen beoordelen hulpver-
zoeken bij zelfdoding op basis
van persoonlijke sympathie
... mensen met een hogere
opleiding, sociaal vaardig, heb-
ben een grotere kans dat hun
verzoek wordt ingewilligd



Het Milieucompromis

De kerncentrale in Dodewaard is onlangs
gesloten, waarmee de milieu beweging in
Nederland een jarenlange strijd in haar
voordeel heeft beslist Helaas zijn er, bui-
ten de bekende, nog geen bruikbare alter-
natieven aangedragen, die de zelfde
energie opwek capaciteiten hebben als
kernenergie. De strijd voor een leefbaar
milieu is een schone zaak, maar helaas
wordt maar al te vaak uit het oog verloren
dat in die strijd, compromissen gesloten
moeten worden.
Een prominente milieu activist is de Ame-
rikaanse vice-president Al Gore, die in
zijn boek 'Earth in the Balance" een
"Global Marshall Plan" voor het milieu
uiteenzet, waarbij ook kernenergie en al-
ternatieve energie vormen aan bod ko-
men. Inmiddels is uit wetenschappelijk
hoek, eveneens in boekvorm, een reactie
gekomen. In "Environmental Gore: A
Constructive Response to Earth in the
Balance", wordt o.a. gewezen op de na-
delen die ogenschijnlijk goede maatrege-
len voor het milieu met zich meebrengen.
Met name de voor- en nadelen van alter-
natieve energie bronnen komen uitvoerig
aan de orde, met verrassende uitkomsten.
Onze samenleving is zeer afhankelijk van
elektriciteit, dat door energie opgewekt
moet worden. Als alternatieven voor
kernenergie, zou in Nederland bijvoor-
beeld gebruik gemaakt kunnen worden
van energie aflcomstig van zonne- en
windenergie, kernfusie en fossiele brand-
stoffen.
Door gebruik te maken van zonnepanelen
kan elektriciteit opgewekt woiden. Het
nadeel is echter dat er een grote hoeveel-
heid land en bouwmaterialen voor beno-
digd zijn. Om 1000 megawatt met
zonnepanelen op te kunnen wekken, is
een stuk land van 1330 km2 nodig, i.p.v.
de circa 185 tot 370 ha, die benodigd zijn
voor een kernenergie of een kolen ge-
stookte centrale, met de zelfde capaciteit.
Naast het land en de grote hoeveelheid
benodigde bouwmaterialen, vergen de
zonnepanelen, die zeer gevoelig zijn voor
stof, sneeuw, vet en dergelijke, behoorlijk

wat onderhoud. Het laatste maakt dit dan
ook niet tot een betrouwbare manier om
elektriciteit mee op te wekken.
Wind is meestal aanwezig in Nederland
en het gebruik van windmolens is dan
ook een goed alternatief, echter op kleine
schaal. Helaas zijn ook hier een groot ge-
bied en reusachtige installaties nodig om
een redelijke hoeveelheid elektriciteit op te
kunnen wekken. Verder zijn de installa-
ties erg onderhoudgevoelig en lawaaierig,
alleen al omdat de windsnelheid niet con-
stant is. Het is dan ook niet te verwachten
dat elektriciteit uit windenergie een over-
heersende rol zal gaan spelen.
Alhoewel er onderzoek gedaan wordt om
elektriciteit op te wekken uit de energie
die vrijkomt bij kernfusie, levert dit nog te
veel problemen pp om op korte termijn
praktisch bruikbaar te zijn.
Bij afwezigheid van kernenergie, zullen
de komende tijd kolen en gas gestookte
centrales de belangrijkste leveranders van
elektriciteit blijven. Met name kolen ge-
stookte centrales zorgen echter voor een
aanzienlijke vervuiling.
Wanneer wederom een 1000 megawatt
centrale als vergelijk dient, heeft een kolen
gestookte centrale een uitstoot van circa
225 kilo CO2 per seconde, of ruim 7
miljoen ton per jaar, circa 900 kg zwavel
oxyden iedere 5 minuten, of 95 duizend
ton per jaar en circa 18 duizend ton stik-
stof oxyden per jaar, het equivalent van
200,000 auto's op jaarbasis. De kolen ge-
stookte centrale filtert weliswaar de grote
deeltjes uit de rook die uitgestoten wordt,
maar de kleine en veel gevaarlijker deel-
tjes, daarentegen niet Het verbranden van
kolen produceert meer dan 40 organische
verbindingen, die ongecontroleerd in de
atmosfeer worden uitgestoten, alsmede
een ongecontroleerde hoeveelheid radio-
activiteit, afkomstig van het in kolen aan-
wezige uranium, radium en thorium.
Een kerncentrale echter, stoot geen van de
bovengenoemde afvalprodukten uit, be-
halve het onschuldige edelgas krypton-85
en dan nog in kleine hoeveelheden.

Frans Buzek

Een kolen gestookte centrale produceert
circa 450 kg vast afval per minuut, of cir-
ca 240 duizend ton per jaar. Een kerncen-
trale daarentegen slechts 50 ton. Kblen-as
bevat een aantal gevaarlijke bestanddelen,
zoals arsenicum, kwik cadmium en lood
die nooit aan giftigheid verliezen. Deze
stoffen worden zonder controle geloosd, in
tegenstelling tot nucleair afval, dat onder
zeer strenge voorzorgsmaatregelen wordt
opgeborgen
Het ruilen van een kerncentrale voor een
kolen gestookte, is dan ook het aangaan
van een compromis, omdat de gevaren
van kernenergie geruild worden voor de
gevaren van de sterk vervuilende kolen
gestookte centrales. Die ruil heeft dan ook
nogal wat negatieve gevolgen voor het
zelfde milieu dat met die ruil gebaat zou
moeten zijn. De vraag rijst of de milieu-
beweging zich bewust is van deze gevol-
gen.
Het grote bezwaar tegen kerncentrales
heeft zich echter voornamelijk toegespitst
op het opslaan van het nucleaire afval. De
gevaren die hieraan verbonden zouden
zijn, werden als onacceptabel ervaren.
Toch is dit een puur technisch en oplos-
baar probleem, dat door toedoen van de
milieubeweging en de politiek ten on-
rechte als onoveikoombaar is voorgesteld.
Nu kernenergie naar de achtergrond ge-
drongen is, wordt ook het zoeken naar
betere en veiliger opslagmethoden naar de
achtergrond gedrongen.
Elektriciteit is onmisbaar in onze huidige
samenleving. Dankzij de milieu bewe-
ging is er straks geen kerncentrale meer in
Nederland operationeel en inmiddels
wordt ook het zoeken naar olie en gas, in
bijvoorbeeld de Waddenzee, onmogelijk
gemaakt. Het is te hopen dat voordat er
met elektriciteitsvoorziening en de vervui-
ling problemen ontstaan, er alternatieve
energiebronnen gevonden worden waar
de milieu beweging het mee eens kan
zijn. ' • ' • " • : ' ! '
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Uit het Pers

Tol Hanze

1) LlBERTARISCHE INFILTRATIE IN DE VOLKSKRANT?

Een opmerkelijk redactioneel commentaar in de Volks-
krant'(15-8-97):

"India werd op 15 augustus 1947 onafhankelijk,
maar de bevrijding van de economie is pas in 1991
begonnen. Daarom is India niet alleen de grootste
democratie ter wereld, maar ook de armste. Naast
de omvangrijke, verliesgevende, staatsbedrijven
was het particuliere bedrijfsleven aan handen en
voeten gebonden door een vergunningenstelsel, dat
onbeperkte gelegenheid tot corruptie bood. De poli-
tiek-ambtelijke klasse incasseerde de steekpen-
ningen in ruil voor bescherming van de pnderne-
mers tegen zowel binnenlandse als buitenlandse
concurrentie."

2) PRTVÉ-POLITIE CONTRA STAATSPOLITIE
In de Volkskrant (4-9-97) een uitgebreid verslag over
Amerikaanse premiejagers die bij het uitoefenen van
hun vak onschuldige burgers hebben doodgeschoten.
Opmerkelijk is dat wanneer de Amerikaanse overheid
zich aan hetzelfde soort gedrag schuldig maakt (zoals
bijvoorbeeld ten aanzien van de familie Weaver), hier-
over in de Volkskrant niets te lezen valt.

"(...) Zeven mannen met skimaskers en gewapend
met pistolen, geweren en breekijzers drongen zon-
dag vlak voor zonsopgang het huis binnen van de
familie Foote in Phoenix, Arizona.

De hedendaagse premiejagers die op zoek waren
naar een Californische misdadiger, bonden Foote
senior, zijn vrouw en hun kinderen vast en schoten
in de daaropvolgende commotie de 23-jarige Foote
junior en zijn vriendin dood. De jonge Foote werd
wakker door kabaal van huilend kinderen en zware
mannenstemmen in de zitkamer, voelde zich be-
dreigd, pakte een 9mm revolver en schoot.

De premiejagers schoten terug en doodden ook
zijn net ontwaakte vriendin. De mannen, onder wie
een vader en een zoon, bleken zich vergist te heb-
ben: het adres klopte niet. Op geen enkele manier
stond de familie Foote in relatie tot de in Californië
gezochte man.

Vijf van de zeven premiejagers zijn gearresteerd
en woensdag wegens moord in staat van beschuldi-
ging gesteld (...)"

Vergelijk dat eens met de tijd die de staat nodig had om
de moordenaars van de Weavers te arresteren !

"In principe hebben gewone burgers het recht een
kogelvrij vest aan te trekken, een pistool onder de
broekriem te steken en op jacht te gaan naar crimi-
nelen.

Huiszoekingsbevelen hebben zij niet nodig als
blijkt dat de voortvluchtige zich inderdaad op een
bepaald adres bevindt. Alleen als de premiejagers
zich vergissen, zoals in Phoenix, dan kunnen zij
vervolgd worden voor huisvredebreuk en zwaardere
vergrijpen."

Dat is het grote voordeel van de privé-politie: ze heb-
ben, anders dan de staat, geen monopolie op geweld, en
moeten zich voor hun daden dus verantwoorden tegen-
over derden. - Als de staat zichzelf, onder druk van de
publieke opinie, al wenst te vervolgen wegens wangej

drag, dan is het doorgaans niet de criminele overheids-
dienaar die moet boeten, maar de belastingbetaler.

Het artikel vervolgt:

"De premiejagers concentreren zich met name op
criminelen die op borgtocht zijn vrijgelaten en ver-
volgens zijn ondergedoken. Dikwijls is de borg-
tocht gefinancierd door een "bail-bond" kantoor.
Als een gedagvaarde verdachte is ondergedoken,
geeft de rechter de borgsom niet terug.

Deze financieringsmaatschappijen zijn gedupeerd
en proberen hun geld terug te krijgen door de voort-
vluchtige te laten opsporen door een premiejager,
die als beloning een deel van de gestorte borgsom

Eens te meer een bewijs hoe incompetent de staat is bij
het bestrijden van misdaad. Hoewel de politiediensten
die door de staat worden geleverd gratis zijn (d.w.z.
door de belastingbetaler worden gefinancierd), geven de
'bail-bond1 kantoren desondanks de voorkeur aan de pri-
vé-politie (premiejagers), hoewel die niet gratis zijn.

De Volkskrant vervolgt:

"Het incident in een uitgestrekte buitenwijk van
Phoenix heeft inmiddels in veel staten geleid tot
pleidooien voor regulering of een totaal verbod.
"Het is anno 1997 totaal onverdedigbaar dat gewo-
ne burgers zoveel macht hebben. Het is een uitwas.
Dit is een blamage voor het Amerikaanse rechts-
systeem", aldus de Arizona Republic, de belang-
rijkste krant van de staat. "ledere gek, iedere son-
of-a-bitch, kan premiejager worden en zonder een
huiszoekingsbevel bij ons binnendringen", aldus
Nadonia Nowaczewski, een inwoonster van Phoe-
nix die een burgerinitiatief is begonnen om pre-
miejagers de toegang tot Arizona te verbieden."
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De redenering is dat misdaadbestrijding aan tk blaat
moet worden overgelaten omdat de staat eerst een huis-
zoekingsbevel moet zien los te peuteren alvorens ie-
mands huis te mogen binnendringen. Maar bij wie moet
de staat dit huiszoekingsbevel zien los te peuteren?
Juist!

Een tip voor de premiejagers: richt zelf een eigen
organisatie op die 'huiszoekingsbevelen' afgeeft.

3) ITALIË RUP VOOR LDBERTARISCHE REVOLUTIE.
In de Volkskrant (2-8-97) een uitgebreide beschrijving
van de gezonde houding van Italianen tegenover de Ita-
liaanse staat (een houding die door de verslaggever ui-
teraard niet als gezond maar als 'gestoord' wordt
omschreven):

"Veel van Italië's kwalen zijn te herleiden tot de
flinterdunne relatie van de Italianen met de staat.
Hun loyaliteit gaat vaak niet verder dan de familie,
het dorp, de stad, hooguit de streek. Alleen bij een
interland of in het buitenland voelen Italianen zich
Italiaan. De staat voelen ze vaak als een indringer,
die je buitenshuis moet houden en tegelijk zoveel
mogelijk moet zien te plukken (...)

Als je de overheid als een indringer ziet en als je
gemeenschapszin laag is ontwikkeld, waarom zou
je je dan houden aan wetten en verplichtingen? Je
betaalt dus geen of zo weinig mogelijk belastingen
en de wettelijke voorschriften vat je hooguit als
suggesties op. Je maakt zelf uit of je daarop ingaat
of niet. De maximumsnelheid in acht nemen, je
veiligheidsriem aangespen, een bouwverbod res-
pecteren, geen vuil op straat gooien, sociale lasten
afdragen: allemaal louter suggesties.

In die mentaliteit past uitstekend de gedachte dat
je de staat, die vreemde snoeshaan, zo veel moge-
lijk moet proberen op te lichten (...)

Vele jaren lang heeft de overheid die curieuze
mentaliteit niet alleen getolereerd, maar zelfs be-
vorderd. Ze had met de staat diezelfde gestoorde
relatie als miljoenen burgers, met dit verschil dat zij
het "geld van iedereen" voor het grijpen had en over
veel meer machtsmiddelen beschikte om zich van
andermans geld meester te maken (...)

Het belangrijkste criterium voor de besteding van
het gemeenschapsgeld was niet of de gemeenschap
er wat aan had, maar of het stemmen opleverde (...)
En daardoor is vooral het zuiden van Italië bezaaid
met zinloze projecten die alleen maar geld hebben
gekost, zoals havencomplexen, stuwdammen en fa-
brieken die nimmer in gebruik zijn genomen en
snelwegen met mega-fly-overs op maat van Cali-
fornië.

En hoe antwoordde de overheid op het gebrek aan
respect voor de wetten? Met een origineel tweespo-
renbeleid. Ze produceerden als overcompensatie
een wereldrecord van 150 duizend wetten en wetjes
en stelde een verstikkende bureaucratie in van mil-
joenen partijgangers (...)

De conclusie ligt voor de hand dat het circus Italië
aan de laatste voorstellingen bezig is voor zijn slui-
ting. Foute conclusie. Want ondanks alles functio-
neert dit krankzinnige land, en hoe. Het heeft een
politiek systeem, een overheidsapparaat en de dien-
stensector van een derdewereldland - spoorwegen
en posterijen zijn de slechtste van Europa. Nog
maar een vijfde van de corruptiemisdrijven is
blootgelegd. En toch is het een van de hoogst ont-
wikkelde naties ter wereld (...)

Veel Italianen laten het breed hangen: tweede
huis, luxe auto, kleding van een couturier, drie va-
kanties per jaar. En hoe duur het leven ook is, ook
mensen met bescheiden banen laten het zich vaak
aan niets ontbreken. Waar doen ze het van?"

Ja, hoe krijgen die Italianen dat voor elkaar? Eenvoudig,
door de staat te negeren:

"Volgens voorzichtige schattingen zuiveren vier
miljoen Italianen hun salaris aan met een zwarte
tweede of zelfs derde baan (...)

Maar het clandestiene circuit is veel groter. Er
• gaat zeshonderd miljard gulden in om, een kwart

van de hele Italiaanse economie. In het Zuiden is de
helft van alle banen zwart, vooral in de landbouw.
Voor de statistieken zijn de werknemers werkloos.
Ze betalen geen belasting, en hun werkgevers geen
sociale lasten.

Belastingontduiken is nog steeds een nationale
sport. De fiscus wordt geflest voor naar schatting
250 biljoen lire per jaar, dat is driehonderd miljard
gulden. Dat geld is niet naar missie of zending ge-
gaan. Grote ontduikers zijn de beoefenaars van de
vrije beroepen en de eigenaars van kapitaalfirma's.
In 1993 gaf bijna 60 procent van hen een negatief
inkomen op en betaalde dus geen belasting."

Kortom, de reden dat het nog relatief goed gaat met Ita-
lië is precies die 'gestoorde' houding van de Italiaanse
burgers met de staat die eerder in het artikel verant-
woordelijk werd gesteld voor alles wat er mis is met
Italië.
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TERRA LIBERA
Hub Jongen

VOLGENDE LEBERTARISCHE WERELD-
CONVENTIES

Op het ogenblik dat de kopie voor deze VRIJBRIEF
moest worden ingeleverd, was de conventie in ROME
in volle gang. Het enige wat we u nu er over kunnen
meedelen, is dat het weer een groot succes lijkt te wor-
den. Het hotel is "vol" en de organisatoren hebben het
druk met nieuwe onderkomens voor laatkomers te vin-
den!. U hoort er nog wel meer over.

Op dit moment wordt er ook al gewerkt aan een aantal
volgende Wereldconventies:

In 1998 wordt deze georganiseerd in BERLIJN. Thans
gepland van 23 - 27augustus.De organisatoren zijn al
druk bezig. U kunt al gegevens vinden op het Inter-
net:<http://www.der-markt.com/isil98/Deze "site" kunt
u ook bereiken via de homepage van de
VRIJBRJJEF:<http://www.pi.net/~freedomof via het Eu-
ropese: LIBERTY NETWORK: < http://www.line.dk>

In 1999 komt de Wereldconventie waarschijnlijk in
COSTA RICA. Organisatoren hebben zich al aange-
diend en het contract wordt waarschijnlijk in Rome de-
finitief gemaakt.

In 2000 is de Wereldconventie gepland in NEW
YORK, zo mogelijk in het ROCKEFELLER CENTER.
Dit moet een heel bijzondere en grootse manifestatie
worden. Er zijn daar al heel wat plannen voor, en na de
conventie in Rome hopen we u daar reeds meer over te
kunnen vertellen.

REPMEETING 1998 van 27 FEB.-l MAART

De jaarlijkse bijeenkomst van Europese vertegenwoor-
digers en correspondenten wordt deze keer gehouden in
Kopenhagen. Ook hierover hopen we u na Rome meer
over te kunnen vertellen. U kunt echter al laten weten of
u eventueel geïnteresseerd bent om deel te nemen.

"PAPARAZZI"

Een volkomen onbekend woord drong in één dag door
tot het gewone taalgebruik. De dag van het verschrik-
kelijke dodelijke ongeluk van Prinses Diana. De beste
vertaling van dit woord lijkt me:"(foto)-persmuskieten".

Er moest snel een schuldige gevonden worden. En de
toch al onpopulaire opdringerige fotojournalisten waren
daar een dankbaar object voor. Deze moesten gestraft
worden en er moesten nieuwe wetten komen! Toen
bleek dat haar eigen chauffeur te veel alcohol in zijn

bloed had, verstomden deze stemmen wat. Om nog
maar niet te spreken van het rijden van de auto van de
prinses met meer dan 150 km per uur door de stad.
Maar de vraag naar nieuwe wetten bleef hangen. Zoals
ook een hetze tegen de pers.

Nieuwe wetten zullen in dit geval zeker invloed hebben
op het, verder, beperken van de persvrijheid. En dat
moeten we met alle kracht proberen te vermijden. Het is
namelijk helemaal niet nodig om nieuwe wetten te ma-
ken, als er maar voor wordt gezorgd dat de individuele
vrijheid van IEDER persoon niet wordt aangetast.

Als in dit geval de achtervolgende motorrijders de
chauffeur hebben" gehinderd" , of zelfs "in gevaar ge-
bracht", is dat duidelijk genoeg een "geweldsinitiëring"
die gestraft moet worden. Als deze daad dan leidt to de
dood van de slachtoffers, is ook duidelijk dat er zwaar
gestraft moet worden.

Dat ook de motorrijders de snelheidslimiet hebben over-
schreden is overigens nog een ander feit waarvoor ze
gestraft kunnen worden.

Dit is een goed voorbeeld van de eenvoud waarmee in
een libertarische samenleving de onderlinge menselijke
verhoudingen geregeld kunnen worden. Het is het toe-
passen van de "Common Law", die eenvoudig uitge-
drukt kan worden in twee punten: l. Iedereen heeft recht
op zijn persoonlijk rechtmatig verkregen eigeiidom.2.
Iedereen moet de afspraken die hij gemaakt heeft, na-
komen.

Als iedereen zich daar aan zou houden, kunnen heel wat
andere wetten zonder meer worden afgeschaft. De maat-
schappij zou duidelijker en veiliger worden.

DE VOLGENDE SOVJET UNIE ?

In een uitgave van James Davidson en Lord Rees-Mogg
stond de vraag of de ECONOMISCHE UNIE, (EU) op
weg is om de volgende Sovjet Unie, (SU) te worden.

Dat klinkt nogal hard. Maar er zijn een groot aantal
ontwikkelingen die dat wel kunnen veroorzaken als de-
ze trend blijft doorzetten. Zo is er de centralistische re-
gelingsdrang om steeds meer te regelen in "Brussel".
Elke dag kun je wel iets uit de media vernemen wat
"moet" of "niet mag" van Brussel. Een ander punt is dat
de afscherming van de "buitengrenzen" ook steeds gro-
ter wordt. De prijzen van voedsel zijn in Europa nu al 2
tot 2'/2 keer zo hoog als de wereldprijs. Ook "beschermt"
Brussel ons tegen buitenlandse invloeden. Het aantal
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buitenlandse films dat we mogen zien, wordt beperkt.
De inheemse cultuur, bv. muziek, wordt ons de strot
afgeduwd doordat concerten een bepaald percentage
inheemse muziek moeten spelen. Zo niet, dan verliezen
ze hun subsidie. En die kan een orkest in deze maat-
schappij niet meer missen. De invoering van een cen-
trale bank, met centrale invloed op het monetaire beleid,
heeft ook nog onvoorzienbare consequenties. Denk eens
aan de Duitse Mark en de Italiaanse Lire in dezelfde
pot! De socialistische welvaartsplannen voor, bij voor-
beeld, het scheppen van werkgelegenheid, zullen ook
verstorend werken in de verschillende landen onderling.

Het gevaar dat door alles wat er mis gaat lopen, steeds
meer macht naar Brussel wordt gezogen, is een levens-
groot gevaar voor ieders persoonlijke vrijheid.

HARRY BROWNE

Harry Browne heeft aangekondigd dat hij stopt met het
uitgeven van zijn bekende financieel-economische
Nieuwsbrief. 22 jaar heeft hij via deze nieuwsbrief ge-
publiceerd wat de gevolgen zijn van het overheidsmaat-
regelen op de economie en op de beleggingen. Zijn
sterke punt was steeds dat niemand echt kan vertellen
wat er gaat gebeuren. Daarom is zijn specifieke systeem
van spreiding voor iedereen die veilig wil beleggen, ze-
ker de moeite waard om er kennis van te nemen. In zijn
boeken heeft Browne daar uitgebreid over gepubliceerd.

In hoeverre hij zich met de "Libertarian Party" blijft be-
zig houden, is nog niet duidelijk. Hij wil wel lezingen
blijven geven en heeft hij laten doorschemeren, dat als
de partij voldoende groeit, hij eventueel een tweede keer
wil "runnen" voor President. We wachten met spanning
af wat er gaat gebeuren.

WERELDWIJDE BELASTING PROBLEMEN.

Het thema op de Libertarische Wereld Conventie in
Rome is: "THE END OF THE NATION STATE". Het
wordt namelijk voor de overheden steeds moeilijker om
hun "onderdanen" te controleren. Zelfs een conservatief
blad als "The Economist" waarschuwt ervoor dat de
globalisatie van de economie, en de nieuwe technolo-
gieën, waaronder vooral het Internet, nu al de mogelijk-
heden van de staat om belasting te heffen van bedrijven
en individuen, ernstig ondermijnen. "The Economist"
waarschuwt overheden om er tijdig voor te zorgen hun
belastingsystemen aan te passen, voor het te laat is.

Ook het IMF waarschuwt overheden in een rondschrij-
ven: "Globalization, Tax Competition, and the future Of
Tax Systems" ervoor dat de globalisering van de eco-
nomie een nachtmerrie is voor de huidige belastingsys-
temen. Vooral landen met hoge belastingen moeten
waakzaam zijn omdat het steeds gemakkelijker wordt

voor bedrijven om hun produktie te verplaatsen naar
landen met gunstigere tarieven.

Overheden kunnen steeds slechter voorkomen dat welke
informatie dan ook wordt gestuurd naar wie dan ook.
Het verstrekken van "niet-materiële" produkten zal als
eerste automatisch gedereguleerd worden: juridische
adviezen, beleggingen, boekhouding en accountants-
werk, schrijven, bankwerkzaamheden etc. Alles wat je
je kunt indenken, en nog veel meer, komt beschikbaar
via het Internet.

We kunnen deze ontwikkeling met genoegen gadeslaan.

MACHTSPOLITIEK

Enkele maanden geleden kondigde het Amerikaanse
leger aan dat het een nieuwe mijlpaal had bereikt: Er
zijn nu in 100 landen Amerikaanse troepen gelegerd!
Dat is meer dan de helft van alle bestaande landen.
(197).

De soldaten worden gebruikt voor van alles en nog wat:
(volgens een publikatie van de LP)In Haïti om water
bronnen te graven In de Congo om 57 personen en een
hond te evacueren. In Marokko om toezicht te houden
op een wapenstilstand in hun burgeroorlog. In Cambo-
dja om landmijnen op te ruimen. In Ecuador en Peru om
een betwiste grensstrook te bewaken etc.

In de publikatie pleit de LP ervoor om die 100 landen
terug te brengen tótl: de USA.

OVERHEIDLOGICA

Oost-Europese prostituees mogen in de Amsterdamse
prostitutie werken als ze maar kunnen aantonen dat ze
zelfstandig ondernemer zijn. Een buitenlandse eerzame
kleermaker die al 8 jaar in Nederland zijn beroep uitoe-
fent, mag dat niet, en die moet daarom met geweld het
land worden uitgezet.

Werkgelegenheid moest worden gecreëerd. Eenvoudig,
laat iedereen korter werken en eerder met pensioen en
VUT gaan. Nu komt er (mede daardoor) tekort aan
mensen die werken. Oplossing: Geen VUT meer , lan-
ger werken en later met pensioen. Logisch toch?

OVERHEID

Een goed voorbeeld van hoe een overheid werkt, was te
zien en lezen bij de behandeling van het verblijf in Ne-
derland van de Turkse kleermaker Gumus. De overheid
begint eerst met allerlei omstandigheden zo aantrekke-
lijk te maken dat allerlei personen uit veel verschillende
landen naar Nederland komen om van al die subsidies
en uitkeringen te profiteren. Dan komen er te veel, en er
ontstaan weerstanden bij autochtonen tegen die buiten-
landers die hier ook nog worden voorgetrokken. Er ko-
men dus strengere regels voor het toelaten, en nog meer

20 de Vrijbrief



regeltjes om mensen er uit te gooien. Regels, gemaakt
door de Tweede Kamer!

Regels moeten natuurlijk letterlijk worden toegepast, en
iemand die al achtjaar in Nederland is, maar formeel
nog niet precies kan aantonen dat hij al vijfjaar "legaal"
aanwezig is, moet er volgens die regels uit. Bijna ieder-
een vindt dit niet juist en er ontstaan acties bij het Ne-
derlandse volk om te bewerkstelligen dat die mensen
kunnen blijven. De politici worden bang daardoor
stemmen te verliezen en gaan een show opvoeren in de
Tweede Kamer. Met wetten die de betreffende politici
zelfgemaakt hebben! U had dit gedraai en het proberen
elkaar de zwarte piet toe te spelen eens moeten zien! U
zou nog meer afschuw van de politiek gekregen hebben.

En dan hangt de uitslag van blijven of wegjagen uitein-
delijk nog af van drie stemmen. En dat was dan ook nog
afhankelijk van of er toevallig een paar leden wel op tijd
uit het buitenland terug waren, of toevallig zieken wa-
ren!

De kleermaker kwam tot de ontdekking dat er geen
"recht" is in Nederland. Hij zal ook ontdekt hebben dat
het geen enkel verschil maakt door een dictator, of door
een democratie wordt uitgezet. Het resultaat is hetzelf-
de.

VRIJHEID via POLITIEKE ACTIES?

Er zijn libertariërs die een vrije maatschappij willen
verwezenlijken door eet oprichten van een politieke
partij, en dan via de politiek allerlei regels die de per-
soonlijke vrijheid verhinderen, af te schaffen. In dezelf-
de richting denken ook libertariërs die deze methode
willen toepassen door invloed te krijgen in de
"bestaande" partijen. Zij menen dat ze eerder aan de bak
komen door gebruik te maken van al gevestigde organi-
saties. Aardig is dat in de Verenigde Staten van Ameri-
ka, waar een tweepartijenstelsel is, (de Republikeinen,
en de Democraten), dit proces in beide partijen speelt.
Er bestaat de "Republican Libertarian Caucus" waar u
meer over kunt leren op <http://www.rlc.org>, en de
"Democratie Freedom Cause" waarin vooral progressie-
ve libertariërs zitten. Over deze laatste vindt u meer op
:<http://www.progress.org/dfc>Als u dan ook nog be-
denkt dat er libertariërs zijn die er fel tegen zijn om te
trachten hun doel via de politiek te bereiken, dan ziet u
dat er ruime keuze is om hetzelfde doel te bereiken. Net
als dat er vele wegen zijn dienaar Rome leiden !!

LAISSEZ FAIRE BOOKS

Het aantal libertarische boeken en de verkoop ervan
stijgt astronomisch. Laissez Faire Books verkoopt nu
via het Internet vier keer zoveel boeken als twaalf
maanden geleden. U kunt hen op het Net bezoeken op

<www.laissezfaire.org>Andrea Millen Rich, de eige-
naar van LFB, deelde mee dat deze site nu al gemiddeld
meer dan 1500 "hits per day" heeft. Wat een mooie ge-
dachte!!

BARBARA BRANDEN

Een zeer positief teken voor de groeiende interesse in de
libertarische /objectivistische filosofie in de wereld is de
aandacht die nu geschonken wordt aan het boek: "THE
PASSION of AYN RAND", geschreven door Barbara
Branden. Barbara Branden was in de beginjaren van het
Objectivisme getrouwd met Nathaniel Branden. Samen
richtten ze het" NBI. Nathaniel Branden Institute" op,
en gaven op tientallen plaatsen via grammofoonplaten
of audio tapes, lessen in de filosofie van het objectivis-
me. Duizenden studenten volgden deze lessen, en deze
waren een grote oorzaak voor de veranderingen in onze
maatschappij in de richting van meer individualisme en
minder collectivisme.

Het boek van Barbara Branden wordt op dit ogenblik
verwerkt in een televisie produktie. Nu in het stadium
van het script, in februari verwacht men de opnamen.
Ook verwacht men dat Ann Bancroft de rol van Ayn
Rand zal accepteren. Maar behalve dit, wordt er ook aan
gewerkt om dit verhaal in de beroemde "Old Vic" in
Londen op het toneel te brengen. Première op zijn
vroegst eind!998.

ACTIEVE LIBERTARIËRS ESf USA

Ook al zijn de resultaten van de Presidentsverkiezingen
in de USA niet al te spectaculair voor de LP, er zijn an-
dere factoren die een ander licht op de situatie kunnen
werpen. Bij voorbeeld, wat te denken van het feit dat er
nu meer dan 2001ibertariërs gekozen zijn in allerlei an-
dere openbare functies? Het duurde vanaf 1971 tot
1994, dus meer dan 20 jaar, om de eerste lOOgekozenen
te kunnen presenteren. De volgende 100 kwamen er in
minder dan 3 jaar!!

Als dat geen teken van groei is, wat dan wel ?

BELANGRIJKE GROEI.

Een belangrijk teken van de groei van het Libertarisme
is dat ook allerlei groepen uit Oost-Europese landen het
hoofdkwartier van de LP in de USA bezoeken om er te
leren hoe ze meer vrijheid kunnen verkrijgen. Een ty-
pisch (menselijk ?) verschijnsel daarbij was dat bij een
recent bezoek van Oost Europeanen door de LP directie
allerlei harde bewijzen van groei werden aangetoond.
De bezoekers waren onder de indruk! Toen werd er ook
genoemd dat Clint Eastwood verklaard heeft, dat hij een
libertariër is. Vanaf dat moment kende het enthousias-
me van de bezoekers geen grenzen!
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De meeste "nuchtere" Nederlanders, waaronder uw ver-
slaggever, zullen dat niet zo belangrijk vinden. MAAR,
het gekke is dat ook hier in Nederland en België heel
veel personen ineens meer aandacht aan je verhaal gaan
schenken als je iemand als Clint Eastwood aanhaalt. Is
dat gek ?

BIG BROTHER IS WATCHING YOU.

De Nederlandse Minister van Justitie wil het in de
Grondwet vastgelegde brief-, telefoon- en telegraafge-
heim veranderen in een nieuw "recht op bescherming
van vertrouwelijke informatie".

Aanleiding (en oorzaak ?) is de grote groei van elektro-
nische communicatie via het Internet. Ook daar wil de
overheid, zoals reeds eerder aangetoond, een grotere
grip op krijgen. Om beschermd te worden, zou volgens
de nieuwe wet, het objectief kenbaar moeten zijn dat
een bericht niet voor derden bestemd is. Deze formule-
ring geeft, zeker zonder nadere specifiëring, heel wat
meer ruimte voor anderen om in uw correspondentie te
grasduinen. En natuurlijk ook voor de overheid. Want
waarom zou bij het uitgeven van vergunningen voor
nieuwe telefoonnetten ander de strikte eis van
"aftapbaarheid" worden gesteld?

Het is verstandig dat zoveel mogelijk personen tégen
deze gang van zaken protesteren. En dat geldt zeker ook
voor de pers. De pers die toch al dreigingen van grotere
(overheids ?)controle op zich afziet komen door het Di-
ana-effect.

Behalve dit, kunt u zichzelf echter ook voor een heel
groot deel beschermen door te leren uw berichten te
"versleutelen", te coderen, zodat alleendegene voor wie
het bericht bestemd is, het kan lezen. Dit klinkt mis-
schien overdreven, ingewikkeld of "padvindertje spe-
len". Geen van deze opvattingen is juist. Versleutelen
van een bericht komt op hetzelfde neer als je briefin een
enveloppe steken. Dat doen we toch ook met het over-
grote deel van onze correspondentie? En plakken we de
brief dan niet dicht?

De codering en decodering van elektronische post is
heel eenvoudig met de software van PGP, (Percy Good
Privacy), die ontwikkeld is door Phillip Zimmerman.
Een bericht wordt door enkele aanslagen op uw toetsen-
bord gecodeerd en de ontvanger decodeert het even een-
voudig. En deze procedure is zo veilig dat zelf een
"geheime overheidsdienst" met al haar ervaring en ma-
chines, maanden nodig hebben om een klein berichtje te
ontcijferen; als het al lukt!!

De betreffende software kunt u uit het Internet
"downloaded". Als u daar problemen mee heeft, willen
we graag proberen u te helpen.

Een gecodeerd bericht kan er dan bijvoorbeeld zo uit
zien :(U mag proberen het te decoderen; er staat overi-
gens niets bijzonders in!!)

BEGIN PGP MESSAGE-—Version: 4.5

hEwCrdbX23UuYSkBAf43ZWQVyAkBxlm9p+Rmla
Scn+CoDyxU4qUCCLC83MGmch84r302EsUguA9sh
WTD5xyl7hgmOKUHkMDL+mQKSFKDpgAAAWgE
FOFPIGTsTo5azBJ9/J38gk9QNCNcVlGszbve6K3fjf4
PWISlo/tqWBghfUHhqmrFYgxRjnO/kbSSBiWhfFPly
/+DF4L06G8JxBPKzzISWmnnBZ3nR/V96plQlgYqF
pBinvN95UzqveJ67q55/BOIQttkuOkDrWHqUcsPg/+R
eglVBKQIZJLyPAakuckwDFweyFESrUD7daRgXwj
XnOU3KrEyxNKXgRsOXbAqMpD+SNuTKCxaNiMB
GXV4clMyy8pCPK2g+EcBW9IqtV8Yovn2vh2u3K2tI
kmfplauMjfv/TslGBVP74K339o2ZikgfAB+danwBcL
ZdsdFONfwcCUs68+foAkTKjhZgZvEGikY3ZOO4gG
mJ5FK38d8mUw2qLAw8hPHTAQ2hZf5WRNabbHQ
xwJ38scqnHHfeSRU2ia3MqT5zFhlJNFQZrxWn+/lsgL
z5brIrOfPgwizCMu+OW4PH2uS67V2dEY=3D=3Dflg
+—,-END PGP MESSAGE-—
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Op weg naar een 'ontnomen' staat
Onterecht het stiefkindje van de libertariërs: privatisering

Othon Librecourt

OVERHEID BLIJKT NOG STEEDS WEINIG TERUG TE
TREDEN

In het recente nummer van de Economist gaf een veel-
zeggende statistiek in het artikel "The Visible Hand" al
aan dat de verhalen over de in economische zin terug-
tredende overheid met een korreltje zout genomen moe-
ten worden: in de westerse samenlevingen is tribuut dat
betaald wordt aan de Staat van gemiddeld 40% van het
nationaal inkomen in het begin van de tachtiger jaren
gestegen tot 46% nu. Dus alle pogingen tot deregule-
ring, afslanking van ministeries, inkrimpingen, consoli-
daties van afdelingen, zuiniger en efficiënter werken
(althans aankondigingen daartoe), en 'marktgericht'
werken en - managen, hebben niet geleid tot een minder
kostende overheid, een van de meest veelzeggende aan-
wijzingen voor de omvang van een Overheid. Is er dan
NIETS dat de Overheid kan stoppen?

'IS ER DAN TENMINSTE EEN MOGELIJKHEID OM EEN

GOEDKOPERE OVERHEID TE KRIJGEN?'

Voor een ieder die zichzelf als rechtgeaarde libertariër
beschouwt, lijkt de vraag: "Hoe krijgen we een goedko-
pere Overheid" irrelevant: "De Goedkoopste Overheid is
Geen Overheid, dus laten we niet naar mogelijkheden
kijken om deze goedkoper te krijgen, maar om de Over-
heid af te schaffen". Zou het kunnen zijn dat dit niet in
een keer lukt? "We kunnen het altijd proberen", is het
snelgegeven commentaar, "en in de mate dat dit meer
lukt, wordt de Overheid vanzelf goedkoper". Maar een
Overheid die kleiner wordt, is daarmee niet vanzelf
goedkoper. Nu zou het bezwaar tegen dit argument
kunnen zijn: "De geldelijke prijs van de Overheid is
maar een van de vele verwerpelijke aspecten van de
Overheid". Wel, wie is er bereid meer belasting te beta-
len zolang de Overheid maar kleiner wordt en zich
daarmee bijvoorbeeld minder bemoeizuchtig betoont? Ik
denk weinigen, met inbegrip van de libertariërs. Daaruit
blijkt wel hoe belangrijk het financiële aspect van de
Staat is. Het omgekeerde lijkt dan ook weinig waar-
schijnlijk: een Overheid die op een zodanige wijze
goedkoper is geworden dat een grotere bemoeizucht van
de Staat is ontstaan. Er lijken uitzonderingen hier op te
zyn. Een spectaculair voorbeeld, dat vaak genoemd
wordt, is dat van het dienstplicht- leger. Zo'n leger zou

goedkoper zijn dan een beroepsleger. Bij nadere be-
schouwing blijkt echter dat dit zelfbedrog is, zeker als
men macro-economische overwegingen hierin betrekt.
Als dus het financiële aspect van de Overheid zo be-
langrijk is, en het nog steeds maar niet gelukt is om het
beslag wat de Overheid legt op het nationale inkomen,
terug te dringen, dan is het dus destemeer Van belang
om mogelijkheden te vinden waarmee dit wel lukt. Wat
zijn de bekende methoden?

EEN STANDAARD-RECEPT DAT STEEDS WEER MISLUKT:

BEZUINIGEN.

Volgens Keynes was een anti-cyclisch beleid het beste
om de overheids-financiën binnen de perken te houden.
Het hoofddoel van het keynesianisme is de economische
schommelingen af te dempen maar daarmee wordt me-
teen een gemiddeld gezien niet-stijgend beslag van de
overheidsmiddelen op de economie bereikt, ïri perioden
dat het bergafwaarts gaat met de economie gaat de
overheid meer investeren en uitgeven ter stimulatie, en
zodra het weer beter gaat, vermindert de overheid zijn
uitgaven in verhouding. Het probleem in de praktijk
was dat dit laatste doorgaans door de overheden 'verge-
ten' werd. Het effect was dat de cycli meer uitgesproken
werden, precies het omgekeerde van dat wat men wilde
bereiken. De cycli haalden elkaar zelfs in waardoor het
negatieve aspect van een inzinking, werkloosheid en
stagnatie, werd gevoegd bij het negatieve aspect van een
(te) sterk groeiende economie, inflatie. Uiteindelijk re-
sultaat: "stagflatie". 'Keynes' is hier genoemd omdat zijn
'School' misschien wel de meest populaire is geweest
van alle die overheidsuitgaven binnen grenzen wilden
houden. Naast Keynes zijn ook monetaire denkbeelden
("Houd de Geldgroei binnen de Perken!") en andere the-
orieën over het bedwingen van een financieel uitdijende
overheid populair geweest. Maar voor, tijdens, en na de
hoogtijdagen van al deze scholen is 'bezuinigen' altijd
een vast nummer op het repertoire gebleven. Althans bij
politici, en doorgaans vlak nadat ze herkozen zijn. Zij
gebruiken hier meestal aansprekende beeldtaal voor; "de
broekriem aanhalen", of "inkrimpen", of "het vet er uit-
snijden", alsof het om vermageringsprogramma's gaat
voor een mens die te dik is. Maar de Overheid is geen
mens. De bezuiniging is daarom doorgaans een grandi-

1997/5 de Vrijbrief 23



oze mislukking, is het niet spectaculair en op de korte
termijn, dan wel minder duidelijk zichtbaar en op de
lange termijn, maar vaak nog schadelijker. De oorzaak
daarvan is de fatale onderschatting die politici hebben
van de hoeveelheid moeite die gedaan moet worden om
een bezuinigingsoperatie per saldo positief te laten ver-
lopen. De voorafgaande uitgavenstijgingen hebben zich
vaak over langere tijd voorgedaan, en zijn vaak het ge-
volg van een langdurige en moeizame compromissen-
strijd, hetzij over de uitgaven zelf, hetzij over de
uitgavennormen die bepalen hoeveel er van jaar tot jaar
in uitgaven veranderd kan worden. Om aan een nieuwe
strijd te ontkomen bij het bezuinigen, dat onveranderlijk
snel moet gebeuren, worden daarom 'oplossingen' be-
dacht die ergerlijk ja zelfs kolderiek aandoen, zoals het
van de begrotingen 'aftellen' van uitgavenposten, en de
'scheermes'-methode waarmee een vast percentage van
alle begrotingsposten wordt afgehaald ongeacht hun
belang. Voorts wordt op onderhoud bezuinigd zodat op
de iets langere duur aanzienlijk hogere materiaalkosten
ontstaan, en er wordt vaak een personeelsstop ingesteld
waarna vaak al gauw tijdelijke krachten die duurder zijn
dan vast personeel, worden ingezet. Belangrijker vanuit
libertarisch oogpunt is natuurlijk, dat de Overheid niet
weet hoe en waar er bezuinigd moet worden. Bij ont-
stentenis van een continu werkend marktmechanisme is
het volslagen onduidelijk waar het 'vet' zit en waar het
het kan wel kan lijden dat de 'broekriem wordt aange-
haald'. Hoe komt het dan dat de nadelige effecten na
kortere of langere tijd lijken weg te ebben? Omdat er
zoveel overbodige uitgaven door de Overheid worden
gedaan, levert het bezuinigen meestal niet alleen maar
negatieve effecten op: er wordt altijd wel echt 'vet' weg-
gesaneerd. Een gedeelte van de bezuinigingsvoorstellen
wordt in de praktijk op alle mogelijke manieren gesa-
boteerd waarmee de potentiële schade wordt vermin-
derd, en economisch herstel en groei in de samenleving
leveren de Overheid hogere inkomsten op waarmee de
schade voor een belangrijk deel hersteld kan worden.
Opgeruimd wordt er ademgehaald en er kan "weer een
extraatje af voor de posten waar de bezuinigingen wel
onevenredig hard hebben toegeslagen". En de uitgaven
stijgen weer onbekommerd verder, een belangrijk deel
van de economische groei afromend.

NEE, DAN DE GROTE TROEFKAART VAN DE 'ZUIVERE'

LIBERTARIËR': ABANDONNEREN

Ook de meest 'hard-core' libertariër geeft toe dat de
Overheid althans een rechtmatige activiteit kan verrich-
ten: de zaak in de steek laten; "abandonneren" zoals het
officieel heet. Doorgaans wordt deze term te onzent al-
leen gebruikt door verzekeringsmaatschappijen, wan-
neer zij afzien van het in bezit verkrijgen van schade-

goederen. Maar het kan ook heel goed aangewend wor-
den als term voor een Overheid die de zeggenschap over
zaken opgeeft. Het is een kostenloos alternatief voor een
gestructureerde overdracht, voor - een vaak sterk om-
streden - verkoop, en in 't algemeen voor de gebruikelij-
ke vormen van vervreemding, die vaak uiterst kostbaar
en langdurig blijken te zijn. De idee van abandonnering
jaagt politici echter de stuipen op 't lijf: "Het is het
scheppen van Chaos & Anarchie!" De ambtenaar die
een machinehal van een staatsbedrijf binnenrent en
roept, met een papier zwaaiend:" De Staat schenkt jullie
deze fabriek!" waarna een pandemonium uitbreekt en de
arbeiders meteen aan 't slopen slaan (want zij weten al
langer dan vandaag dat het zaakje met zwaar verlies
draait en voor niet veel meer dan de sloopwaarde goed
is), zo is het (schrik)beeld. 'Muitende Massa's' die door
de straten rennen en roepen: "Wie Betaalt Volgende
Maand Ons Loon?!" zo zullen veel kiezers denken
(volgens politici), als abandonneren tot officiële rege-
ringspolitiek verheven wordt. In het huidige rechtsstel-
sel js zonder een zeer brede instemming en
medewerking van alle betrokkenen, dan ook moeilijk
een succesvol 'abandonnement' denkbaar. Stel de Twee-
de Kamer neemt een wetsvoorstel tot Maatschappelijke
Abandonnering in behandeling. Deze zou het gevaar
lopen ogenblikkelijk door de Raad van State te worden
afgekraakt als 'in strijd met elementaire beginselen van
het recht' omdat er sprake zou gaan zijn van
"contractbreuk" en "plichtsverzaking". Abandonneren
lijkt daarom alleen goed mogelijk als de Staat alle aan-
spraken op een identiteit als rechtsfiguur opgeeft. Maar
daarmee zou de Staat als zodanig, verdwijnen. Als
enigszins een voorbeeld hiervan zou Albanië kunnen
gelden. Stilzwijgend leek de Staat zijn aanspraken op te
geven. Maar zodra de burgers hun grootste woede be-
koeld hadden, deden de politici de gehavende Overheid
weer terugkeren. Toch is in Zuid-Albanië de Staat nog
steeds niet meer vertegenwoordigd dan door enkele
zwaarbewapende mobiele politie-eenheden, hetgeen wel
aangeeft dat een Staat die alles in de steek heeft gelaten
en zijn geloofwaardigheid bij de burger heeft verloren,
deze niet maar zo zonder meer kan terugkrijgen. Veel
libertariërs zien als bezwaar tegen abandonnering, dat
de waarde die de opgegeven zaken vertegenwoordigen,
niet alle benadeelden (de belastingbetalers) ten goede
zou komen, in tegenstelling tot bij een verkoop, waarbij
de opbrengst wel verdeeld zou kunnen worden. Resu-
merend kan daarom gesteld worden dat abandonnering
dan wel een goedkope, snelle en volgens libertarisch
rechtsopvatting de enig volledig rechtmatige manier is
om een kleinere en goedkopere Overheid te krijgen
maar dat politieke en praktische bezwaren de uitvoering
ervan in de weg staan.
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'SCHEIDING VAN STAAT EN EIGENDOM': PRIVATISEREN
"Eigendom" is hier bedoeld in de betekenis van waarde
hebbende bezittingen en rechten, want tenslotte kan de
Staat niet rechtmatig iets in eigendom hebben. De term
'scheiding' is gebruikt als verwijzing naar de grondbete-
kenis van het woord 'privatiseren'; "scheiden van"
(privare). Een andere oorspronkelijke betekenis is die
van 'ontnemen', vandaar ook de titel van dit artikel "Op
Weg naar een Ontnomen Staat". Het werkwoord is een
vertaling van het Engelse 'privatize' dat volgens Savas
in 1969 door de bekende management-goeroe Peter
Drucker in een afgeleide vorm voor het eerst gebruikt is.
Onder privatiseren wordt veelal door het publiek ver-
staan 'het in de markt gooien van overheidsactiviteiten',
wat in feite de meest radicale vorm van privatiseren is,
en wat het dichtste in de buurt komt van de activiteit
van 'abandonneren'. Doorgaans is de privatisering van
een activiteit echter een veel geleidelijker zaak, en komt
in allerlei vormen voor, waar later nog op teruggekomen
wordt. Eerst wordt het licht eens gezet op een aspect
wat zelden aan de orde komt, maar wat voor libertariërs
heel belangrijk is: de ideologische bezwaren tegen pri-
vatisering. Op 't eerste gezicht lijkt het vreemd om ide-
ologische bezwaren tegen privatisering te hebben!
Privatisering is toch zo succesvol gebleken in tegenstel-
ling tot die andere methoden van overheidsverkleining
als deregulering, bezuiniging en abandonnering! En het
is de enige vorm van overheidsverkleining die wereld-
wijd zowel in de theorie als in de praktijk massaal bij-
val en instemming heeft ontmoet. De protesten ertegen
blijken doorgaans vooral een opportunistisch karakter te
hebben, geuit door ambtenaren die bang zijn op straat te
komen staan. En het is een methode van overheidsver-
kleining waarvan ook nog niemand heeft aangetoond of
bewezen dat er een absolute grens aan is die dichterbij
ligt dan wat neerkomt op een opheffing van de Staat.
Toch is er doorgaans maar een marginale belangstelling
bij libertariërs voor, op uitzonderingen na als de zich
met privatiserings-vraagstukken bezighoudende liberta-
rische instituten als het Cato Institute, en mensen als
Robert Ie Poole. De reden voor dit gebrek aan enthou-
siasme zou op 't eerste gezicht misschien verklaard
kunnen worden juist uit de geestdrift die veel niet-
libertariërs voor privatisering aan de dag leggen, "dat is
verdacht". Maar bij nader inzien blijkt dat er ook meer
gegronde libertarische bezwaren tegen privatisering, in
welke vorm dan ook, zijn in te brengen. Kortweg opge-
somd, zijn ze de volgende:

(1) Het goedkeuren van privatisering suggereert dat de
Overheid wel een (rechtmatige) taak heeft.

(2) Privatiseren is het aan de Vrije Markt opdringen van
mogelijkheden tot behoeftebevrediging waarvoor de
Vrije Markt wel betere oplossingen heeft of zal schep-
pen; of die onnodig zijn omdat er op de Vrije Markt
geen behoefte aan is.

(3)" Privatiseren een positieve zaak noemen is het sugge-
reren dat de Overheid bepaalde zaken beter kan ver-
richten dan de Vrije Markt, in dit geval het privatiseren.

l. Het tragische van privatiseren is dat het per definitie
uitsluitend door de Overheid aangepakt kan worden.
Het gaat om tenslotte om zaken en activiteiten die door
de Overheid verricht werden, en nu aan de markt wor-
den overgedragen. In privatisering zit daarom iets para-
doxaals: een onrechtmatige activiteit die een
rechtmatige uitkomst heeft. Maar wat is het alternatief?
Bezuinigen? Abandonneren? NIET privatiseren? Dit
bezwaar richt zich vooral Op 'privatisering' in de beteke-
nis van het privatiserings-proces, in tegenstelling tot dat
van doel of initiatief. Het bezwaar kan dan ook groten-
deels worden weggenomen door de uitvoering Van de
privatisering op zich weer uit te besteden aan de markt.
De recente historie leert dat de Oost- Europese landen
die het privatiseringsproces meer aan de markt overla-
ten, sneller uit de narigheid zijn dan die landen waar de
Staat zich ontfermt over de wijze waarop activiteiten
naar de markt gebracht worden.

2. Dit is een bezwaar dat meer hout snijdt: bij het pri-
vatiseren van overheidsactiviteiten gaat de Staat er ge-
makshalve van uit dat er wel een marktbehoefte aan een
dergelijke activiteit is. Hoe weet de Staat dat? Veel
diensten die de overheid verricht, vinden "afzet" omdat
wettelijke verplichtingen er een kunstmatige behoefte
aan scheppen. Wie wel eens langdurig in de rij voor het
verkrijgen van een paspoort heeft gestaan, begrijpt wat
ik bedoel. "En hoe zit het dan met PTT Telecom", zou
iemand kunnen opmerken. Wel, hoeveel mensen zouden
er nu werkelijk aan niet- draadloos telefoonverkeer be-
hoefte hebben als de prijzen van telefoondiensten uit-
sluitend in de vrije markt tot stand zouden komen? Het
is moeilijk te zeggen; dat hangt af van het prijsniveau in
dat geval. Het is dus ook met behoeften die op 't eerste
gezicht onomstreden zijn, niet zo vanzelfsprekend dat
bijbehorende diensten geprivatiseerd worden, in plaats
van beëindigd. Stel als een huidige overheidsdienst dui-
delijk aan een behoefte tegemoet komt die er ook in de
vrije markt zal zijn, zonder dat er zich daar nu al een
(potentiële) aanbieder bevindt. Is het dan nog steeds wel
zo zeker dat privatisering een betere oplossing is dan
beëindiging? Het proces van privatisering is op zich
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In Memoriam Jaap Leutscher
1927-1997

Jaap Leutscher is niet meer. Niettemin zal hij altijd
bij ons blijven. We zullen steeds zijn smakelijke ver-
halen herinneren over de idiotieën van de Neder-
landse overheid. Ook zijn harde kritiek op de slam-
pamperigheid van steuntrekkend Nederland, de naï-
viteit van de Nederlandse wetgever, de achterbaks-
heid van de Nederlandse ambtenaren en de gewe-
tenloosheid van de linkse journalistiek zullen ons bij-
blijven.
Jaap was aanwezig bij de oprichting van het Liberta-
risch Centrum in 1974 en woonde tal van onze bij-
eenkomsten bij. We leerde hem zodoende goed
kennen. Hij was een koopman in hart en nieren. Zijn
eerste fortuin vergaarde hij op zijn veertiende enkele
dagen nadat de Duitse troepen Nederland hadden
bezet, toen hij voor een prikkie allerlei goederen op-
kocht die in de haven van Amsterdam lagen opge-
slagen, klaar voor de export. Na de tweede wereld-
oorlog ging hij voor een Amsterdams handelshuis en
bankierskantoor naar Oost-Afrika, waar hij eerst ka-
toentjes verkocht en later ook textielfabrieken op-
richtte. Teruggekeerd in zijn geliefde Amsterdam
werd hij handelaar, in textiel, in vast goed en vervol-
gens ook in hele bedrijven. Zodoende zag hij als
geen ander hoe de fiscus overal op de loer ligt om
een deel van ieders welvaart in te pikken. Hij was
geniaal in het vinden van juridische technieken om
de belastinginspecteurs te dwarsbomen. Menig be-
lastingontvanger die door Jaap voor de rechtbank
werd gesleept moest ervaren dat hij (de ontvanger),
en niet Jaap, de Nederlandse wetten had overtre-
den.

Jaap was trots op zijn stad en voelde zich thuis in
heel Nederland. Hij bewonderde landgenoten die
wat groots verricht hadden. Zo deed hij het ge-
meentebestuur van Amsterdam eens het aanbod om
alle beklad derde monumenten op te kopen van
Nederlanders die het (kennelijk) bij de sijsjeslijmers
verbruid hadden. Hij zou die monumenten dan op-
kalefateren, net zoals hij dat tientallen jaren had ge-
daan met tal van Amsterdamse grachtenhuizen. Er
kwam niets terecht van dat plan, maar in diezelfde
tijd liet Jaap wel een monument oprichten in Atjeh,
voor Generaal van Heutz, die als geen ander ervoor
zorgde dat Nederlands-lndië tegen het einde van de
19e eeuw niet uiteenviel en werd opgeslokt door de
Engelsen.

Jaap zat altijd boordevol levenslust, om het even of
het ging om zaken doen, autorijden, zeilen, tennis-
sen, pianospelen of de omgang met zijn vele vrien-
den en zijn gezin. Toen ik hem enkele weken voor
zijn dood opzocht, verwachtte ik een uitgebluste
man te zullen zien. Zoal niet Jaap. Weliswaar was hij
erg verzwakt door zijn langslepende ziekte. Maar
enthousiast vertelde hij mij over Nederland. Weet je
nog, zei hij, hoe Joop den Uyl alles aan het verzie-
ken was ? "En moet je nu eens kijken. Het ene
staatsbedrijf na het ander wordt geprivatiseerd en
komt tot bloei. Ik ben blij dat ik dat nog heb meege-
maakt".

Mlchlel van Notten



vaak uiterst kostbaar, en het zou best eens kunnen zijn
dat op de dag dat de overheid met de betreffende activi-
teit stopt in plaats van deze te privatiseren, de vrije
markt een alternatief aanbiedt.
3. Het is daarom beter 'privatiseren' een
NOODZAKELIJKE aangelegenheid te noemen dan een
positieve zaak, ook al moeten we het voorbehoud van
het bezwaar in (2) genoemd, maken. Positief is privati-
seren alleen in relatieve zin. Het is een overheidsactivi-
teit die gunstig afsteekt bij de andere
overheidsactiviteiten, maar het blijft een overheidsacti-
viteit. Er moet daarom voortdurend worden afgewogen:
is het beter deze of gene activiteit te privatiseren, of te
beëindigen? "Beëindigen" is iets anders dan
"abandonneren". Bij beëindiging is het duidelijk dat de
betreffende zaak of taak niet meer zal voortbestaan, in
tegenstelling tot bij abandonnering, waar dat niet zeker
is, en privatisering, waar dat wel zo is. Het is het minst
aantrekkelijke alternatief voor politici als het gaat om
activiteiten buiten de overheid te brengen: het kost meer
inspanning dan abandonneren, waarbij men het sim-
pelweg 'achterlaat', en het levert geen eer op, in tegen-
stelling tot het spektakel van privatisering, waarvan de
uitstraling is dat de overheid een "kostbaar gemeen-
schapsgoed" aan de vrije markt toevertrouwt.

Dit was het eerste artikel in een reeks over Privatisering.
In het volgende artikel in deze reeks wordt ingegaan op
de diverse vormen van privatisering, en in hoeverre deze
als positief of negatief moeten worden beoordeeld van-
uit libertarisch perspectief.

Informatie
Stichting Libertarisch Centrum

De Stichting libertarisch Centrum streeft,de verspreiding
van het Libertarisme na. Het Libertarisme is een politieke
filpsofiéidie, gebaseerd' is op de individuele vrijheid. Het
individu heeft hét recht om toet 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 sa-
rnemyerking verbieden.^ Het,>libertarisme volgt deze prin-
cipes consequent, j

De stichting Libertarisch Centrum is geassocieerd met de
International Society~for;ïndividuaLLiberty. '

Donateurs • '<', ~ •'• : : ',

lylensèn die de libertarische beweging; financieel willen
Steunen .kunnen, ƒ 150," overmaken naar Stichting Lifhas
(Libertarjan JhstituteiFor 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 'AT Rotter-
dam. , ,

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

, ! , '

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 GODERE, 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, over-
dag 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.
Ivfleer informatie over Libertarisch studiecentrum en Kring
Libertarisch Centrum België bij het secretariaat
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