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van de Redactie
Mflitia-beweging pseudo-wetenscbap?

Onlangs verscheen het boek "Tussen Waarheid & Waanzin", met als
ondertitel "Een Encyclopedie der Pseudo-Wetenschappen", geschreven
door Marcel Hulspas en Jan Willem Nienhuys. Dit 429 pagina's tellen-
de boek bevat, naar ik schat, zo'n 1000 stukken tekst over onderwerpen
die met pseudo-wetenschap te maken hebben. Dit is een lezenswaardig
boek wat ook de moeite waard is om in huis te hebben als naslagwerk.

Om een indruk te geven van de variatie aan onderwerpen volgt hier een
kleine opsomming van enkele steekwoorden: Fritjof Capra, Aura, Bol-
bliksem, Astrologie, UFO, Ozontherapie, Meervoudige persoonlijk-
heidsstoornis, Margaret Mead, Timothy Leary, Hekserij, Koning Arthur.
Het zijn stuk voor stuk interessante teksten die nuttige informatie bieden
en samen een goed beeld geven van allerlei bijgelovigheden en weten-
schappelijke dwalingen. Wat ik wel een gebrek vind is dat er weliswaar
steeds een goede beschrijving wordt gegeven van de betreffende denk-
beelden, maar dat de kritiek hierop nogal kort is en soms zelfs geheel
afwezig. Met andere woorden, opname van een onderwerp in het boek
suggereert dat het om pseudo-wetenschap gaat, maar er wordt niet altijd
uitgelegd waarom.

Opmerkelijk is dat militia-beweging voorkomt als steekwoord in het
boek. Hoewel de meeste andere teksten, naar mijn idee, een goede en
relatief neutrale beschrijving geven, gaan de auteurs hier de mist in. Er
wordt namelijk een erg gekleurd beeld van de Amerikaanse militia-
beweging gegeven. Het is waarschijnlijk dat de politieke agenda van de
auteurs hier een rol in speelt, maar ik denk dat het voornaamste pro-
bleem is dat men zich te weinig in deze materie verdiept heeft, getuige
o.a. het feit dat er onderaan het artikel slechts één bronvermelding staat
(wat ook voor de meeste andere artikelen geldt, maar bij een beladen
onderwerp als deze een veel groter risico oplevert).

Het artikel begint al suggestief met de stelling dat de militia-beweging
ontstaan is uit een "bonte verzameling rechts-extreme (al dan niet neo-
nazi) groepjes." (Wat is rechts-extreem?) Het artikel gaat verder:

De militia-ideologie wordt gekenmerkt door een radicaal en ge-
welddadig afwijzen van alles wat met de federale overheid te ma-
ken heeft. Deze zou onderdeel uitmaken van de Grote
Samenzwering geleid door duistere, duivelse krachten. Andere be-
trokkenen bij deze vermeende samenzwering zijn het internationale
bankwezen (dat lijkt op de ouderwetse beschuldiging aan het adres
van 'joodse bankiers', maar antisemitisme komt in de militia-
beweging niet echt veel voor) en de VN. Doel van deze samenzwe-
ring is het onderdrukken en uitroeien van de mensheid, en de
voorbereidingen daarvoor zijn in volle gang.

De eerste zin is niet helemaal juist gesteld. De zou zeggen: "De militia-
ideologie wordt gekenmerkt door een radicaal afwijzen van door de fe-



derale overheid gepleegd geweld en de eventuele bereidheid
zich hiertegen met geweld te verdedigen."

Het is niet juist de hele genoemde verzameling complotthe-
orieën met de militia-beweging te vereenzelvigen. Op basis
van wat ik zelf gelezen heb en mijn persoonlijke gesprek-
ken met een aantal Amerikaanse militia-leden kan ik be-
vestigen dat dit soort onzinnige complottheorieën inderdaad
relatief veel leven onder militia-leden. Maar het betreft des-
alniettemin slechts een, weliswaar significante, minderheid.
Echter, wat belangrijker is, deze complottheorieën zijn niet
de essentie van wat de militia's zijn. De essentie is bewape-
ning, door burgers georganiseerde verdediging en het afwij-
zen van een repressieve federale overheid,. En dit geeft
eigenlijk al aan wat er mis is met het artikel. Wat er vooral
mis is is het feit dat er überhaupt een artikel over de militia-
beweging is. Immers, het afwijzen van federale repressie en
de bereidheid zich eventueel met geweld tegen overheids-
geweld te verdedigen, of je het daarmee eens bent of niet,
zijn politieke keuzes die los staan van wetenschap! of pseu-
do-wetenschap. En ondanks de gepoogde link naar com-
plottheorieën blijft het artikel overbodig, want het boek
bevat al een uitstekend artikel over "De Theorie van de
Grote Samenzwering".

Dit gezegd hebbende, aangezien er zeer waarschijnlijk geen
complot is van de VN en internationale bankiers om Ame-
rika te veroveren, is dan het bestaan van de militia's een
overbodig resultaat van paranoia? Nee, natuurlijk niet. Er
zijn genoeg dingen die werkelijk gebeuren om je zorgen
over te maken als Amerikaans staatsburger. Daarom i's het
ook zo onzinnig dat er inderdaad militia-leden zijn die zich
menen te moeten beroepen op complottheorieën. De geef de
volgende voorbeelden van recente praktijken van de Ameri-
kaanse federale overheid:

• In 1992 probeerde politie van het Federale Nationale
Park bij Malibu, Califomië, de aangrenzende ranch te
kopen van de 61-jarige Don Scott. Toen hij bleef weige-
ren vielen ze zijn huis binnen. Toen Scott zijn vrouw
hoorde gillen kwam hij van de bovenverdieping naar
beneden met een geweer. De agenten schreeuwden dat
hij zijn wapen moest laten zakken. Terwijl hij dat deed
schoten ze hem neer. De agenten verklaarden later dat
ze op zoek waren naar Marihuana (wat niet gevonden
werd).

• In 1992 schoot de FBI Randy Weaver's zoon van 14 in
de rag dood. En een dag later schoten ze zijn vrouw
dood, terwijl ze een baby in haar armen hield. Dit alles
in het kader van een provocerend uitgevoerde poging
Weaver te arresteren, wegens het verkopen van een ge-
weer waarvan de loop 2 cm te kort was (daartoe aange-
zet door een zich als koper voordoende FBI agent).
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• Ih 1993 richtten de BATF en dé FBI, onder leiding van
Minister van Justitie Janet Reno, een bloedbad aan in
Waco, Texas. Hierbij kwamen 76 onschuldige mensen
om, waaronder 22 kinderen. In de documentaire
"Waco: the Rules of Engagement" zijn beelden te zien
van FBI agenten die met machinegeweren op Branch
Davidians schieten, die het brandende pand proberen te
ontvluchten.

• De FBI, de DEA (Drug Enforcement Agency), de Coast
Guard, de U.S. Marchalls Service, de IRS (de fiscus),
de Department of Urban Development, de FDA (Food
and Drug Administration) en de BLM (Bureau of Land
Management) hebben in het kader van de oorlog tegen
drugs bevoegdheden om zonder proces geld en eigen-
dommen in beslag te nemen als er de verdenking be-
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Uit 'Starship Troopers' van Paul Verhoeven naar het gelijknamige
boek van Heinlein

staat dat dit geld of eigendom (al of niet door de eige-
naar) gebruikt is voor drugshandel.

• Onlangs heet de Environmental Protection Agency
nieuwe regulering voorgesteld dat ze in staat zou stellen
het bedrijf of persoonlijk eigendom in beslag te nemen
van een ieder die ervan wordt verdacht het milieu te
vervuilen.

• Het grootste deel van de activiteiten en belastingen van
de federale overheid zijn illegaal omdat ze in strijd zijn
met de grondwet, die een zeer beperkte rol specificeert
voor de federale overheid.

De militia-beweging is niet gelijktijdig ontstaan met com-
plottheorieën; die bestaan al veel langer. De groei van de
militia-beweging correleert met de recente groei van totali-
taire praktijken van de Amerikaanse federale overheid. En
naar mijn mening is het onder andere aan het bestaan van
militia's te danken dat de Amerikaanse overheid tegen-
woordig iets terughoudender is geworden met het uitvoeren
van acties als die in Ruby Ridge en Waco.
Ik citeer verder uit het artikel van Hulspas en Nienhuys:

• Het Amerikaanse Ministerie van Justitie is tot nu toe
slechts zeer terughoudend opgetreden tegen de mili-
tiagroepjes, waarschijnlijk om een escalatie van ge-

weld te voorkomen. Maar wellicht was het deze
tolerantie die de militia-beweging stimuleerde tot haar
meest beruchte gewelddaad, de bomaanslag op het
Alfred P. Murray Federal Building in Oklahoma City,
pp 19 april 1995, -waarbij meer dan 150 doden vielen.

Waarom zou het Amerikaanse Ministerie van Justitie op-
treden tegen militia-groepjes die geen misdaden begaan? In
Amerika is er immers op Veel plaatsen nog vrij wapenbezit.
Door het soort associaties dat er in het vervolg van dit citaat
wordt gewekt zou je er haast in gaan geloven, zoals som-
migen inderdaad doen, dat de bomaanslag in Oklahoma
een complot was van federale agenten om de militia-
beweging zwart te maken en om de weg vrij te maken voor
Clinton's anti-terrorisme wet, die dictatoriale machten geeft
aan de FBI, en die 14 dagen na de aanslag werd aangeno-
men. Bc denk echter dat Timpthy McVeigh alleen, of met
hulp van een paar medeplichtigen, opereerde net zoals ik
bijvoorbeeld geloof dat I^ee Harvey Oswald alleen verant-
woordelijk is voor de moord op president Kennedy. En net
zomin als Oklahoma een complot van de federale overheid
is, is het een complot van de militia-beweging. Als een lid
van de PvdA een moord pleegt is dat immers ook niet de
verantwoordelijkheid van de PvdA. En, ironisch genoeg,
McVeigh was niet eens lid van een militia ten tijde van de
aanslag. Hij was enige tijd lid geweest van de Michigan
Militia, maar werd hier uit gegooid omdat zijn ideeën als te
gewelddadig werden beschouwd. De overgrote meerderheid
van militia-leden keurt de aanslag in Oklahoma af
Dezelfde kritiek geldt uiteraard ook betreffende de associa-
tie die de auteurs maken tussen de militia-beweging in het
algemeen en de Posse Comitatus*, een groep complottheo-
retici die in de jaren 80 grote roofovervallen pleegden en
met de opbrengst een aantal racistische militiagroepen fi-
nancierde. Je kan moeilijk 40.000 militialeden verantwoor-
delijk houden voor de daden van een zestal excentrieke
criminelen.
De auteurs geven in hun voorwoord toe dat het met zo'n
groot boek onvermijdbaar is dat een aantal duigen niet
kloppen en ze roepen op tot kritiek. Bij deze. Hoewel dit
stukje nogal kritisch is wil ik er op wijzen dat dit slechts
een uit de circa 1000 artikelen is. Over dingen waar je het
mee eens bent valt immers niet veel te zeggen. Voor de rest
is het een goed boek, dat ik van harte aanbeveel.
Tussen Waarheid & Waanzin, Marcel Hulspas en Jan
Willem Nienhuys, Uitgeverij Scheffers, ƒ 59,95

Henry Sturman

* Red: Zo genoemd in het boek, waarschijnlijk wordt The
Order bedoeld. Posse Comitatus is een wet die vermenging
van leger en politie verbiedt.
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Interview met Bart Croughs

Aschwin de Wolf

Op 24 november heeft Bart Croughs een lezing gehouden voor het maandelijkse politiek café van de
VVD, ditmaal georganiseerd door de JOVD. Hier volgt het interview dat na afloop van de avond in het lo-
kale VVD-blad en de nieuwsbrief van de JOVD-Amsterdam werd afgedrukt.

Zelfs columnisten die niet verdacht kunnen v/orden
van extreme politieke denkbeelden signaleren een ten-
dens dat het politieke debat binnen steeds smallere
marges -wordt gevoerd. Bijna alle politieke partijen
verdringen zich rond het veilige midden. Valt er nog
wat te kiezen in Nederland heden ten dage ?

Dat veilige midden geldt voor de grote partijen. Als je
naar de kleinere partijen kijkt, valt er best wat te kiezen.
De oude socialisten hebben de SP; voor de fundamenta-
listische christenen is er de SGP; en voor de radicale li-
beralen is er de Libertarische Partij.

Nu de libertariërs niet meedoen aan de landelijke ver-
kiezingen in 98 is het strategisch niet verstandig om op
de WD te stemmen als libertariër ?

Het is op het moment nog niet duidelijk of de Libertari-
sche Partij meedoet aan de verkiezingen, maar dat is op
zich natuurlijk al een veeg teken. Op de WD stem-
men? Ik heb altijd een afkeer van politiek gehad; het
hele bedrijf waarbij een groepje politici beslist wat een
ieder met z'n geld en z'n leven moeten aanvangen, heb
ik altijd weerzinwekkend gevonden. De Nederlandse
schrijver Theo Kars noemde politici ooit wolven, en het
stemvee schapen - een misschien'niet zo originele maar
toch treffende vergelijking. Ik heb nooit de behoefte ge-
voeld om tot de schapen te behoren. De heb ook nooit in
het stemhokje gestaan, tot het moment waarop er een
partij opstond met slechts l programmapunt: de politiek
afschaffen. En dat stemmen op de Libertarische Partij
was een zuiver symbolische daad; met strategie heeft
het niets te maken. Iemand die denkt dat hij met zijn
stem op de een of andere manier invloed kan uitoefenen
op wat er in Den Haag gebeurt, lijdt aan een waanidee
dat door politici natuurlijk graag in stand wordt gehou-
den. Je stem uitbrengen haalt niets uit zolang er miljoe-
nen andere mensen zijn die ook hun stem uitbrengen.
En om nu als symbolische daad op de WD te stemmen
- nee, dank u.

Volgens u is iedere vorm van ontwikkelingshulp van de
overheid verwerpelijk omdat ze plaatsvindt door on-
rechtmatige belastingheffing. Kunt u voorbeelden
noemen van succesvolle particuliere ontwikkelings-
hulp?

Particuliere organisaties die hulp verlenen in de Derde
Wereld zullen ongetwijfeld minder schade aanrichten
dan de westerse politici met hun ontwikkelingshulp
hebben aangericht, maar het nut van die particuliere
hulp blijft vrees ik toch vrij beperkt. Het hele idee van
ontwikkelingshulp gaat uit van de misvatting dat ar-
moede wordt veroorzaakt door een gebrek aan cadeau-
tjes van buitenaf, en geeft dus een volkomen verkeerd
'signaal' af, zoals politici dat noemen. Armoede wordt
evenmin veroorzaakt door een gebrek aan cadeautjes
van buitenaf als hoofdpijn veroorzaakt wordt door een
gebrek aan aspirine. Armoede wordt veroorzaakt door
een gebrek aan productie; wil je de armoede bestrijden,
neem dan alle belemmeringen weg die productie in de
weg staan, d.w.z.: maak een eind aan alle staatsinter-
ventie in de economie. Gustave Flaubert schreef ooit iets
in deze trant: "Die beweging om iedere idioot te leren
lezen is onzinnig, alsof dat Frankrijk zal opstoten in de
vaart der volkeren. Nee, als men wil dat er hier werke-
lijk iets ten goede verandert, dan moet iedere burge-
meester in Frankrijk de boeken van Frederic Bastiat
lezen." (Bastiat was een negentiende-eeuwse libertariër
avant la lettre). De beste vorm van ontwikkelingshulp
wordt bedreven door organisaties die zich er mee bezig
houden de boeken van denkers als Ayn Rand, Murray
Rothbard en Hans-Hermann Hoppe te doneren aan bi-
bliotheken in Oost-Europa en Derde-Wereld-landen.
Als dat op grote schaal zou gebeuren, en die boeken
zouden ook daadwerkelijk gelezen worden door de
plaatselijke intellectuelen, dan zou er wat ten goede
kunnen veranderen in Oost-Europa en de Derde Wereld.
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Een geprivatiseerde brandweer, is dit niet levensge-
vaarlijk ? Dit zou betekenen dat brandweerorganisa-
ties belang krijgen bij zoveel mogelijk branden ?

-U bedoelt dat criminele bendes brandweerbedrijven op-
richten, en dan overal brand gaan stichten om vervol-
gens alle blus-opdrachten binnen te halen? Dan ga je
ervan uit dat dat een lucratieve vorm van criminaliteit
is. De betwijfel dat sterk. Je moet eerst brand stichten,
met enorme risico's - als je gepakt wordt, moet je de
schade vergoeden, die vaak enorm is. En de opbrengst
is vrij marginaal: een brandweerliedenloon houdt niet
echt over. Bovendien moet je er nog voor werken ook,
iets waar criminelen juist niet van houden. Kortom, het
lijkt me een onzinnig scenario, maar mocht uw doem-
scenario onverhoopt enig realiteitsgehalte hebben, dan
kan dat eenvoudig worden opgelost door het brand-
weerbedrijf niet te betalen voor iedere brand die uit-
breekt en die vervolgens geblust wordt, maar door te
betalen voor iedere brand die ^niet* uitbreekt. D.w.z. :
je betaalt je brandweerbedrijf een premie zolang er geen
brand uitbreekt, en als er brand uitbreekt betaalt het
brandweerbedrijf een boete, dié je afhankelijk kan ma-
ken van de aangerichte schade. In de gezondheidszorg
in het oude China was hetzelfde systeem werkzaam: de
klant betaalde de dokter zolang hij gezond bleef; op het
moment dat hij ziek werd, werd de betaling'gestaakt.

Leidt een volledige privatisering van de gezondheids-
zorg niet tot een hoge mate van risicoselectie -waar-
door 'mensen met een vlekje' zich niet kunnen
verzekeren ?

Waarom zouden mensen met een vlekje zich niet kun-
nen verzekeren? Er is geen enkele reden om aan te ne-
men dat bedrijven niet willen verdienen aan mensen met
een vlekje. Het risico op uitbetalen wordt natuurlijk ho-
ger, dus om winst te maken zal de verzekeraar de pre-
mie moeten verhogen, maar dat is alles. Maar is het dan
niet onrechtvaardig, zo zal de socialist zich afvragen,
dat mensen die ongezond zijn meer geld kwijt zijn aan
gezondheidszorg dan mensen die gezond zijn? Nee, dat
is het niet, evenmin als het onrechtvaardig is dat men-
sen die lelijk zijn meer geld kwijt zijn aan de plastisch
chirurg en aan prostituees dan mensen die mooi zijn;
evenmin als het onrechtvaardig is dat domme mensen
meer geld kwijt zijn aan bijspijkercursussen dan slimme
mensen; enzovoorts, enzovoorts. Dat sommige mensen
het in het leven minder hebben getroffen dan andere
mensen is geen kwestie van *onrecht* dat de minder
bedeelden door de beter bedeelden wordt aangedaan,
maar is een kwestie van *pech* (of, als je de Boeddhis-
ten wilt geloven, een kwestie van slecht karma, maar

dat is nog niet bewezen.) Als mensen sociaal bewogen
zijn en de minder bedeelden willen helpen, is dat na-
tuurlijk toe te juichen; ze hebben alleen niet het recht
om, zoals politici doen, met een sociaal bewogen ge-
zicht *derden* te dwingen de minder bedeelden te sub-
sidiëren, terwijl ze intussen zelf een flink
'bemiddelingsloon' in hun zak steken. Compensatie van
een ander eisen voor de kosten die je maakt, is alleen te-
recht wanneer die ander er verantwoordelijk voor is dat
jij die kosten maakt. Iemand die gezond is, is niet de
oorzaak van het gebrek aan gezondheid van degeen die
minder gezond is, en mag dus ook niet gedwongen
worden de gezondheidskosten van de minder gezonde
op zich te nemen. Voor klachten over de ongelijke ver-
deling van aangename eigenschappen dient men zich tot
de Schepper te wenden, niet tot de mensen die beter be-
deeld zijn; die zijn daar niet verantwoordelijk voor

Soms lijkt het erop dat libertariërs vooral wedijveren
om zo recht mogelijk in de leer te zijn. Draait dit dog-
matisme het libertarische gedachtengoed niet de nek
om?

Uiteraard zijn er dogmatische libertariërs die, hoewel ze
op argumenten van tegenstanders niet bevredigend we-
ten te antwoorden, toch hardnekkig blijven vasthouden
aan hun ideeën. Naar mijn ervaring vormen deze men-
sen toch een minderheid; de meeste libertariërs die ik
ken, zijn vrij goed geschoold, en hebben weinig moeite
om de gebruikelijke, vaak pp economische onwetend-
heid berustende tegenargumenten te weerleggen. Dan
de vraag of de slecht geschoolde maar dogmatische li-
bertariërs het succes van het libertarisme ondermijnen.
Dat geloof ik niet. Een dogmatische, slecht geschoolde
libertariërs is volgens mij toch beter dan geen liberta-
riërs. Kijk naar de socialisten: een gedachtengoed dat
van A tot Z uit onzin en leugens bestaat, maar dat des-
ondanks de halve wereld heeft veroverd. Dat zou de so-
cialisten nooit gelukt zijn zonder een gigantische
hoeveelheid dogmatisme en recht-in-de-leer-zijn. Maar
het kan zijn dat ik uw waag helemaal verkeerd begre-
pen heb, en dat u er op doelt dat libertarisme een logi-
sche en consistente filosofie is. Dat willen mensen
namelijk nog wel eens verwarren met dogmatisme.

Een grote groep mensen in onze samenleving heeft
niets te winnen bij het libertarisme. Denk hierbij onder
andere aan mensen met een laag opleidingsniveau en
uitkeringsgerechtigden. Zij zullen hier nooit voor kie-
zen. Denkt u dat het dan toch realistisch is te denken
dat het libertarisme ooit de hoofdstroming in onze sa-
menleving zal zijn ?
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U heeft in die zin gelijk dat de meeste uitkeringstrek-
kers en laagopgeleiden *denken* dat ze niets te winnen
hebben bij een vrije samenleving. Maar wat wilt u? Het
zal u niet ontgaan zijn dat in Nederland de socialisten
de afgelopen decennia het hoogste woord hebben ge-
voerd. Veel socialistische waanideeën zijn ook na de val
van de muur nog steeds stevig verankerd, ook bij 'libe-
ralen'. Dat krijg je er niet één-twee-drie weer uit; dat
kost tijd. Tot het moment waarop die oude socialistische
misvattingen zijn verdwenen, hoefje niet te hopen op
succes. Maar dat proces is de afgelopen jaren gelukkig
al in gang gezet.

Het libertarisme heeft onder andere als uitgangspunt
dat men geen geweld tegen het lichaam van een ander
mag initiëren. In hoeverre is het geweld tegen een nog
ongeboren kind geoorloofd? En hebben de verschillen-
de richtingen binnen het libertarisme hier dezelfde me-
ning over ?

Abortus is een kwestie waar wel over getwist; wordt
door libertariërs, maar het wordt over het algemeen niet
zo'n belangwekkend onderwerp geacht.

Denkt u niet dat een volledig lïbertarische samenleving
als complement een sterke socialistische beweging ten
gevolge heeft zoals dat tijdens de nachtwakersstaat in
de 19e eeuw het geval was ?

De kans dat de geschiedenis zich herhaalt acht ik vrij
klein; het oude socialisme lijkt me na de instorting van
de muur definitief fini. Nieuwe vormen van socialisme
zijn voorlopig een stuk gevaarlijker, b.v. het milieu-
socialisme en het anti- discriminatie-socialisme. Maar
ik begrijp uw vraag. U denkt dat een eventueel succes
van het libertarisme zou leiden tot grotere armoede bij
arbeiders en andere probleemgevallen, en dat als reactie
daarop het socialisme weer de kop op zou steken. Uw
uitgangspunt berust op een aanvaarding van de marxis-
tische geschiedschrijving dat het negentiende-eeuwse
kapitalisme leidde tot verarming van het proletariaat.
Dat is eenvoudig niet waar; het tegendeel was het geval.
De kan u het boek 'Capitalism and the historians' van
Hayek aanraden, waarin deze socialistische mythe vak-
kundig wordt doorgeprikt.

U moet zich wel eenzaam voelen. Zowel links als rechts
draagt tegenwoordig onze monarchie een warm hart
toe.

Maar de JOVD toch niet? Wou u dat horen? Ik juich dat
toe, hoor, dat de JOVD de peperdure parasieten van
Huis Ten Bosch de zak wil geven. Maar het is een vrij

ondergeschikte kwestie. Ik zou zeggen: maak de vol-
gende keer eens een programmapunt van het volledig
opheffen van alle handelsbelemmeringen, of van het le-
galiseren van alle drugs. Dat zet meer zoden aan de
dijk.

Kunt u er een verklaring voor geven dat het redelijk
extreme marktdenken a la Thatcher en Reagan in dis-
crediet is geraakt ?

Voor een stelling die niet klopt, kan zelfs ik geen ver-
klaring geven. Als Reagan's gedachtengoed in discre-
diet is geraakt, waarom voelt een big- government-
democraat als Clinton zich dan genoodzaakt aan de
vooravond van de verkiezingen te verkondigen: 'The era
of big government is over'? Als Thatcher's gedachten-
goed in discrediet is geraakt, waarom draait Labour
Thatcher's veranderingen dan niet terug? Ze hebben nu
de macht om dat te doen. Ze doen dat niet, omdat zé in
feite geaccepteerd hebben dat Thatcher gelijk had. Het
Thatcherisme is sinds de jaren tachtig dus niet ver-
zwakt, maar juist versterkt: nu accepteert ook Labour de
juistheid van Thatcher's ingrepen, en dat was in de jaren
tachtig bepaald niet het geval. Ook in Nederland is het
marktdenken niet in discrediet geraakt. Integendeel:
werden Thatcher en Reagan in de jaren tachtig hier nog
verdoemd als duivelse krachten, nu, 10-15 jaar later,
doet de Nederlandse staat exact wat Reagan en Thatcher
indertijd deden: nl. voorzichtige pogingen tot privatise-
ren en dereguleren. Maar het tempo is natuurlijk veel te
laag, daar heeft u gelijk in.

Als laatste vraag, heeft u als libertariërs nooit de be-
hoeft om naar de Verenigde Staten te emigreren, waar
het klimaat voor het libertarisme in ieder geval beter is
dan hier ?

Het is leuk als Amerikanen minder dan Nederlanders
lijden onder socialistische illusies, maar dat is natuur-
lijk maar een van de overwegingen die meespelen bij je
besluit om je ergens te vestigen. Als ik aan Amerika
denk, dan denk ik in de eerste plaats aan L.A., waar van
die prachtige jonge vrouwen halfnaakt over straat rol-
schaatsen. Daar zie ik mezelf nog wel eens wonen. En
anders in Bangkok.
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Over Vrije Wil en Determinisme

Stefan van Glabbeek

In de filosofie worden vaak uitspraken gedaan over de
vrije wil. Dit geldt ook voor het Objectivisme, de filo-
sofie van Ayn Rand, die voor veel libertariërs een inspi-
ratiebron is van de libertarische grondbeginselen. De
vrije wil is echter juist een van de weinige standpunten
waarop ik een ander standpunt aanhang dan dat van
Ayn Rand, en het lijkt me daarom interessant om hier
nader op in te gaan.

Ayn Rand definieert het idee van een vrije wil als onge-
determineerde wil, net zoals bijvoorbeeld Jean Paul
Sartre dat doet, met als tegenhanger het fatalisme. Er
wordt een keuze gepresenteerd, tussen enerzijds accep-
teren dat de toekomst al vast ligt (gedetermineerd is), of
anderzijds dat de wil vrije is van oorzakelijkheid. Als de
toekomst vast ligt maakt het niet uit wat we doen of be-
slissen, dus kunnen we fatalistisch ons lot dragen.
Graag wil ik hier wat meer stromingen op dit gebied
presenteren.

1. Mystici. Christenen en velen met hen, geloven in
geesten, goden, spoken, etc. Alles wat ze niet kun-
nen begrijpen, zoals het ontstaan van de mensen, het
ontstaan van het universum, het denken en de wil
van de mens, wordt verklaard met een geest. Wat
een geest is, hoe het werkt, waar het vandaan komt
en hoe het kan worden begrepen wordt volkomen
onbeantwoord gelaten. Het is dan ook geen verkla-
ring die wordt gevonden in de geest, maar een
schijnverklaring. De wil is vrij van
(natuurwetenschappelijke) oorzaken, omdat de geest
zich hieraan onttrekt.

2. Subjectivisten. Gaan er bij gebrek aan een god van-
uit dat ze zelf een soort god zijn. De werkelijk past
zich aan aan de wensen en angsten van de mens.
Slechts de waarneming telt, en het verklaren wordt
al helemaal van de baan geschoven als westerse
wetenschap. Iets is waar als de waarnemer vindt dat
het waar is. De wil is vrij van
(natuurwetenschappelijke) oorzaken, omdat de
waarheid van oorzaken juist wordt bepaald door de
wil.

3. Verdedigers van de ongedetermiheerde (vrije) wil.
Zowel Rand als Sartre zijn, als aanhangers van het
idee dat er een objectieve, onafhankelijke werkelijk-
heid bestaat, tevens vurige voorstanders van het idee
van actie-reactie. De natuur kan worden begrepen en
voorspeld doordat er vaste patronen zijn beschreven
van hoe de natuur reageert. Zo heeft Newton be-
schreven dat appels naar de aarde toe bewegen op
het moment dat de verbinding met de boom te slap
wordt. Hij omschreef de neiging van materie om
naar andere materie te willen gaan als zwaarte-
kracht, of gravitatie. Vele gebeurtenissen en waar-
nemingen kunnen worden verklaard uit dit soort
beschreven vaste patronen. Doordat we actie-reactie
patronen herkennen in de ons omringende werke-
lijkheid, kunnen we hier intelligent op reageren, en
daarom overleven. Als je bijvoorbeeld niet weet dat
je de dorst kan lessen door een glas water in je
mond te gieten, omdat je dit actie-reactie patroon
niet begrijpt, dan zal je omkomen van de dorst
(tenzij iemand ander het voor je doet). Voor het
menselijke denken maken Rand en Sartre echter een
enorme uitzondering. Het denken is geen actie-
reactie proces, maar slechts een actie proces. De ge-
dachten ontstaan zomaar, zonder reactie te zijn op
eerdere acties. De verklaring hiervoor wordt niet ge-
zocht in een geest, maar wat veel zuiverder is, de
verklaring wordt gewoon geheel weggelaten. Hoe-
wel beiden er vanuit gaan dat de hersenen bestaan
uit materie, dat zich dus gedraagt volgens het actie-
reactie patroon, en hoewel beiden niet geloven dat er
een geest in ons hoofd huist, denken ze toch dat de
gedachten zich onttrekken aan het actie-reactie pa-
troon. Dit komt denk ik vooral omdat ze geen onder-
scheid maken tussen wetenschappelijk
determinisme, fatalisme en behaviourisme.

4. Fatalisme. Hindu's en andere fatalisten denken dat
er een soort lotsbestemming is. Wat er gebeurt
"heeft zo moeten zijn". Er worden vragen gesteld als
"waarom zijn wij hier?". Er wordt een hogere intel^
ligentie met een plan verondersteld, die heeft beslo-
ten hoe het met onze levens gaat verlopen. Wat wij
beslissen, hoe wij denken en keuzes maken, heeft
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geen enkel effect op onze inmiddels vast liggende
toekomst.

5. Behaviourisme. De mens voldoet aan het actie-
reactie patroon. Als we de menselijke geest be-
schouwen als een "black box", kunnen we bestude-
ren welke input (stimuli) bij de mens tot welke
output leidt, en zo het menselijke gedrag weten-
schappelijk vastleggen. Impliciet in deze benade-
ring, wordt er dus vanuit gegaan dat bepaalde input
voorspelbaar bepaalde output heeft. Een vrije wil is
dus uitgesloten, en de wil op zich wordt als irrele-
vant beschouwd, i

6. Wetenschappelijk determinisme. Spoken, geesten en
goden zijn schijnverklaringen voor de onverklaarde
waarnemingen van de werkelijkheid. De hersenen
zijn de denkorganen, en voldoen aan het actie-
reactie patroon, zoals de rest van de natuur; De her-
senen bestaan uit gewone materie, net zo goed als je
lever, als een plant of als een computer. Aangezien
ons overleven en de wetenschap bestaan dankzij het
uitgangspunt dat de materie te beschrijven is in ter-
men van oorzaak en gevolg, geldt dit nog steeds als
de materie in een bepaalde bio-chemischp samen-
hang verkeerd, zoals de nieren. Niemand zal zich
bijvoorbeeld afvragen of nieren zich niet, toevallig
onttrekken aan de zwaartekracht. Zo is het ook niet
redelijk om er zomaar vanuit te gaan dat de herze-
nen zich onttrekken aan het actie-reactie patroon.
Dit patroon kan als volgt wetenschappelijk worden
beschreven: De input die de menselijke hersenen
krijgt, leidt tot hersenprocessen. Deze processen
kunnen instinctief zijn, reflexief, intelligent c.q. ra-
tioneel (vergelijkbaar met kunstmatige intelligentie,
maar dan zelfbewust), of intuïtief (een bepaald ge-
dachte patroon is geautomatiseerd in de hersenen
opgeslagen zonder bewust te zijn, zoals bijvoorbeeld
auto rijden), of een combinatie van deze mogelijk-
heden. De intelligente processen krijgen input, en
verwerken deze. Afhankelijk van de waarden die
een individu heeft, heeft een bepaalde input een lo-
gische keuze als gevolg. De logica is immers star,
en leidt onverbiddelijk tot bepaalde conclusies van-
uit bepaalde aannames. Het kan echter zijn dat de
mens logische fouten maakt, doordat de hersenen
zodanig werken dat denkfouten mogelijk zijn. De
initiële waarden die een mens heeft zijn egoïstisch.
De baby eet, met als doelstelling egoïstische be-
hoeftenbevrediging. Later kunnen denkfouten en an-
dere dan egoïstische motieven worden aangeleerd.
De mens is immers een wezen dat leert van de oude-
re medemensen. Hoewel dit noodzakelijk is voor de

overleving, kan het ook rampzalige gevolgen heb-
ben. Het zelfbewuste in dit denkproces is een kwes-
tie van aandacht en feedback. De mens heeft
feedback van zijn eigen denken, gedrag en de gevol-
gen daarvan, en heeft dus een zelfbeeld, dat helpt bij
het aanpassen en bijstellen van de gedachten om te
kunnen overleven en zich prettig te voelen. Aan-
dacht wil zeggen dat deze gedachten direct worden
gekoppeld aan het wereldbeeld, het zelfbeeld en het
geheugen. Als alles actie-reactie is in de natuur, dat
ligt de toekomst nu al vast, maar deze is natuurlijk
niet voorspelbaar, wegens de ingewikkeldheid van
de materie. Een brein dat de voorspelling van de
toekomst zou moeten maken, zou meer capaciteit
moeten hebben dan dat er deeltjes is het universum
zijn.

Het behaviourisme heeft ongelijk. Mijn hersenen zijn
constant in een dynamisch proces van vele subprocessen
zijn gewikkeld. In precies dezelfde omstandigheden,
kunnen mijn hersenen door ervaring, of momentele
plotselinge voorkeur op basis van een momentele be-
hoefte, ineens tot andere besluiten komen. De kan bij-
voorbeeld eerst gewaar worden dat ik niet van drie hoog
uit een raam wil springen, en het dan toch doen omdat
er een hersenproces in mij gaande is dat een bewijs
zoekt naar het bestaan van een ongedetermineerde wil.
De denk dan dat ik iets ongedetermineerds heb gedaan,
door tegen mijn eigen wil in te gaan, maar ik vergeet
daarbij de actie-reactie invloed van het ene denkproces
dat juist zocht naar een bewijs tegen het determinisme.
In tegenstelling tot wat het behaviourisme zegt, kan de-
zelfde input dan leiden tot ander gedrag (output). In ie-
der geval heeft het behaviourisme ongelijk: Normaal
spring ik niet van drie hoog naar beneden omdat ik dat
uit egoïstische motieven niet wil. Maar het kan gebeu-
ren dat ik er toch ineens voor kies om het wel te doen,
als gevolg van een vreemd denkproces. De oorzaken
van dit vreemde denkproces kunnen weer diverse andere
gedachtenprocessen zijn, je gehele persoonlijke ontwik-
keling, en interacties met de buitenwereld van bijvoor-
beeld jaren geleden. Daardoor kun je niet weten wat
voor output volgt op een bepaalde input.
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De fatalisten hebben natuurlijk ook niet gelijk. Er is
helemaal geen hoger plan of lotsbestemming. Onze toe-
komst hangt af van de menselijke keuzes en hun inter-
acties, maar ook van de rest van de werkelijkheid en
hoe deze zich gedraagt. De kan een gedachte proces
hebben dat denkt dat de toekomst niet afhangt van mijn
keuzes, en daarom geen keuzes meer maakt (dat is na-
tuurlijk ook een keuze). Maar dit is een denkfout, want
de toekomst hangt juist wel af van wat ik denk en be-
sluit. Dus van de kwaliteit van mijn hersenprocessen,
en dus van de kwaliteit van mijn logica en mijn
(morele) waardes. Om mij te onderscheiden van de fa-
talisten spreek ik dus graag over de vrije wil van de
mens, die niet vrij is van oorzaken, maar wel vrij is van
een lotsbestemming. De gedetermineerde gang van za-
ken zorgt met actie-reactie tot bepaalde processen in
mijn hoofd, die weer bepaalde gevolgen hebben. Maar
die gevolgen hebben ze niet als mijn denkproces stopt
als gevolg van een fatalistisch denkproces. Het staat al
vast of ik al dan niet een fatalistisch denkproces ga
krijgen, maar gelukkig is er geen hogere macht die dit
zou kunnen voorzien. De ga er vanuit dat ik vooral veel
logische denkprocessen ga krijgen, met veel egoïstische
waardes.

Rand en Sartre hebben hier volgens mij ook ongelijk,
omdat ze een uitzondering maken op het actie-reactie
patroon van de werkelijkheid, daar waar het de herse-
nen betreft, zonder dat daar een goede reden voor is.
Het denken is m.i. prima te begrijpen vanuit een actie-
reactie patroon. De determineerde keuzes dié ik maak,
zijn een gevolg van mijn (ir-)rationaliteit. En om met
Ayn Rand te spreken: mijn toekomst hangt in grote
mate van mijn rationaliteit af. Juist daarom is vrijheid
belangrijk, zodat mijn rationele vermogen zich onge-
stoord en naar egoïstische maatstaven kan voltrekken.

KRINGEN / KRING ROOSENDAAL

Het blijkt dat onze Kringbijeenkomsten en in het bij-
zonder de Kring Roosendaal, lang niet meer zo druk
bezocht worden als in het verleden. Het lijkt er dus
op dat we op de verkeerde weg zijn, of dat onze
"formule" niet goed genoeg is.
Ook lukt het op deze manier kennelijk niet om nieu-
we mensen enthousiast te maken om te komen.
Daarom hebben we besloten om te trachten te pnt-
dekken wat nu wel in een behoefte kan voorzien.
De vraag is, of we helemaal moeten stoppen, of dat
we met zijn allen een nieuwe formule vinden. We
hopen op het laatste, want als we zien wat onze
overheden de laatste tijd graag weer willen invoeren,
is het meer dan belangrijk dat we wegen vinden om
de vrijheid die we nog hebben, te beschermen.
Dringend vragen wij uw advies en mening over een
mogelijke oplossing. We stellen een tel / fax / brief /
mail daarover bijzonder op prijs. Stuur deze naar
Hub Jongen, Postbus 21, B-2910 ESSEN, België, of
bel +31-1654348034, Fax 348035, of E-mail:
<HuberUongen @compuserve.com>
We hebben al een aantal adviezen / reacties gekre-
gen van vroegere deelnemers, maar we willen graag
ook uw ideeën verWerkèn. Het gaat om een belang
rijke zaak.
Als een mogelijk alternatief zouden we kunnen den
ken aan een bijeenkomst één keer per kwartaal. En
dan rriet een programma, dat velen interessant en
belangrijk vinden. Eventueel gecombineerd met be
paalde acties. U moet "er zelf wat aan hebben", an
ders heeft het op den duur geen zin. Wat denkt u
daarvan ? Wij stellen daarom voor om nu al de da
turn van Dinsdag 17 februari 1998 te reserveren
Programma zowel geschikt voor "eters" ais voo
"niet-eters".
Tot die datum zijn er dus geen maandelijkse bijeen
komsten meer. Als iemand gedurende die periodi
iets zou willen organiseren, eventueel in kleiner ver
band, kan dat natuurlijk altijd geregeld worden.
Wij hopen dat we met zijn allen een weg vinden om
het (kleine ??) vlammetje van de VRIJHEID toch
nog brandende te houden. Daarom zien we me
veel belangstelling uw reactie tegemoet.
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Scheiding van School en Staat
Marshall Fritz was op 16 juni in Nederland

Otto Vrijhof

HET LlBERTARISCH CENTRUM WIST DE BEKENDE
LIBERTARISCHE VOORVECHTER VOOR EEN LEZING EN
DISCUSSIE IN AMSTERDAM TE STRIKKEN
Toen Hub Jongen vernam dat Marshall Fritz op rondreis
in Europa, op de terugweg ook in onze streken zou arri-
veren, heeft hij zich met succes ingespannen om hem
over te halen over zijn missie te komen praten, de
"Scheiding van School en Staat". Op deze wijze kon
men tevens met de persoon van Marshall Fritz kennis
maken die een aantal libertariërs in Nederland al be-
kend was van internationale of Amerikaanse libertari-
sche conventies. Twaalf jaar geleden startte Marshall
Fritz met 'The Advocates for Self-Government' die ener-
zijds tot doel had door aansprekende methodes een
snelle verbreiding van het libertarisme door middel van
kleine leergroepjes te bereiken, anderzijds belangstel-
lenden voor het libertarisme door middel van literatuur
op de hoogte te brengen van het libertarisme, en hen te
leren over het libertarisme te communiceren op een ma-
nier die anderen niet afschrikt. Daartoe heeft Marshall
ook "Operation Politically Homeless" opgezet die hulp-
middelen verspreidt aan degenen die anderen voor het
libertarisme willen interesseren. Hij is ongetwijfeld tot
deze benaming geïnspireerd door zijn ervaring als vrij-
williger in een daklozen-opvang.

Als dit alles klinkt als het werk van een soort evangeli-
sator, dan zit men niet zo heel ver mis. Marshall, een
overtuigd christen, was voorafgaand aan de oprichting
van 'The Separation of School and State Alliance', di-
recteur van de Pioneer Christian Academy. Zijn ideeën
voor kwaliteitsonderwijs daar trokken de aandacht en
ontvingen bijval van o.a. Milton Friedman en John
Taylor Gatto, Onderwijzer van het Jaar in New York.

De 'Alliance' heeft een eigen Web-site:
WWW.SEPSCHOOL.ORG, en heeft een levendige dis-
cussie op de mailing lijst waar men zich via 'sepschool-
request@sepschool.org' op kan abonneren (in de Sub-
ject-regel: "subscribe").

Marshall Fritz is uitgesproken in zijn ideeën en overtui-
gingen maar komt in 't geheel niet over als een domi-
nee-met-een-belerend-vingertje. Hij maakt graag met
iedereen een praatje, en brengt zijn gehoor makkelijk
aan 't lachen.

"De Staat gebruikt zijn macht om het gezag van ouders
te ondermijnen"

Er zijn verscheidene invalshoeken voor het standpunt
van de scheiding van school en staat. Zo zijn er die vin-
den dat ouders net zo goed of beter dan een school hun
kinderen les kunnen geven. De Nederlandse Staat geeft
echter geen gelegenheid voor home-schooling. In theo-
rie zou men toch thuis les kunnen geven maar dan moet
men eerst een rechtspersoon oprichten via welke men in
dienst komt als onderwijskracht. Tenslotte is het geven
van onderwijs in Nederland "vrij", al zou men dit niet zo
zeggen. Van deze manier om zelf les te geven aan leer-
plichtige kinderen wordt dan ook in Nederland uiterst
spaarzaam gebruik gemaakt. Een andere invalshoek
voor de scheiding van school en staat is een meer prak-
tische. In dunbevolkte streken of landen zou bij zo'n
scheiding het makkelijker worden het kind dichtbij huis
scholing te geven in plaats van het naar een internaat te
moeten sturen zoals de schipperskinderen in Nederland.

MARSHALL FRITZ MOET NIETS HEBBEN VAN EEN DOOR
DE OVERHEID GEFINANCIERDE VRIJE KEUS VAN
SCHOOL.

Marshall Fritz gebruikt de libertarische invalshoek om
te pleiten voor de scheiding van school en staat. Hij is
vooral fel gekant tegen het Voucher-systeem zoals dat
door velen in de VS wordt voorgesteld en dat al in een
aantal staten gebruikt wordt, men zou kunnen stellen
dat het 'voucher'-systeem een voorloper is van de finan-
ciële gelijkberechtiging van scholen zoals deze in Ne-
derland sinds 1917 bestaat. Een 'voucher' is een soort
waardebon die ouders in staat zou stellen zelf de school
te kiezen waar zij hun kind naar toe willen sturen. De
voorstanders van het voucher-systeem zeggen dat op die
manier ouders in de VS zelf die school kunnen afstraf-
fen die slecht onderwijs levert. Marshall Fritz vindt
echter dat het voucher-systeem allen maar wat aan de
symptomen morrelt van wat er fout is aan het staats-
school-systeem: de scholen blijven er geen belang bij
hebben goed onderwijs te geven omdat ze toch wel be-
taald krijgen terwijl zij met hun lesprogramma wel met
handen en voeten blijven gebonden aan de overheid.
"Hier passen alleen radicale middelen". Zoals Esther
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Hageman, die de bijeenkomst met Marshall Fritz bij-
woonde, het in Trouw van 18 juni beschreef: "Had het
aan Marshall Fritz gelegen, dan had Nederland niet al-
leen in 1917 geen "financiële gelijkstelling" beleefd (die
bijzondere scholen recht gaf op geld van het rijk), maar
had graaf Schimmelpenninck in 1900 liever niet van
zijn paard moeten vallen. Maar de graaf viel wel ("Het
paard was verstandiger dan zijn berijder', was destijds
het grapje) en kon daardoor in het parlement niet tegen
de Leerplichtwet stemmen. Die kwam er dus wel".

Op een na de bijeenkomst per email aan Marshall ge-
stelde vraag : "Wat denk je dat minder de voorkeur
dient te hebben, het Nederlandse systeem of een voucher
systeem?" antwoordde Marshall dan ook in stijl:
"Hmmmm. Strychnine v arsenic. Let me think."

Het recente door Trouw uitgevoerde grote onderzoek
naar de kwaliteit van onderwijs in Nederland liet dan
ook zien dat juist die scholen waarvan altijd gedacht
werd dat zij beter onderwijs gaven, er slechter afkwa-
men: Montessorischolen. Montessorischolen vallen zo-
als de meeste andere scholen die niet onderdeel zijn van
het zgn. 'openbaar onderwijs', de bijzondere scholen,
onder het financieringsysteem van de overheid.

DE SCHEIDING VAN SCHOOL EN STAAT IN NEDERLAND
OOK DUS GROTENDEELS EEN ILLUSIE
Bij nader inzien is het verhaal van Marshall Fritz toch
ook van toepassing op de Nederlandse situatie. Het bij-
zonder onderwijs heeft dan weliswaar de vrijheid om de
leerlingen net zo religieus of dogmatisch te indoctrine-
ren als men zelf wil, toch moet ook daar het onderwijs
via "eindtermen" en andere toetsingscriteria aan door de
staat opgestelde eisen voldoen. En zoals schoolbesturen
en -personeel allerwegen zal kunnen beamen, zodra het
om administratieve, bouwkundige of personele aangele-
genheden gaat, is 'onderwijskundig Den Haag' bijzon-
der scheutig met voorschriften & regels.

"Maar we hebben hier toch over 't algemeen goed on-
derwijs!" zeggen velen, "Amerikaanse toestanden waar-
bij analfabeten met een diploma-papier de school
verlaten komen hier niet voor!". Als dat de maatstaf is,
dan hebben we hier inderdaad goed onderwijs. Vergele-
ken echter met een soortgelijke andere landen is het on-
derwijs hier nu ook weer niet zo bijzonder, en is vooral
de deelname aan het hoger onderwijs veel lager dan in
een aantal andere landen. Het is hoog tijd om de
Grondwet letterlijk te nemen waar het het onderwijsar-
tikel betreft dat vermeld dat het geven van onderwijs
'vrij' is, hoe vreemd het ook voor een libertariër is om
zich Op een staatswet te beroepen.

PROCLAMATIE VOOR DE SCHEIDING VAN
SCHOOL EN STAAT
Internationale versie 2.4a - Alliance For The Separation
Of School & State (vert. J.O. Vrijhof)

Aangezien ouders zowel de verantwoordelijkheid en het
recht hebben om hun kinderen scholing te verschaffen,
en

Aangezien een door de staat gefinancierd schoolsys-
teem-zelfs als het goed van fondsen voorzien is en be-
mand met getalenteerde en zorgzame onderwijzers-niet
in staat is om tegemoet te komen aan de verschillende
verwachtingen die ouders ten aanzien van hun kinderen
koesteren,en . , . . . . . . :

Aangezien de politiek sterkste groeperingen de school
gebruiken om vorm te geven aan geesteshoudingen en
invloed uit te oefenen op de inhoud van kinderzielen, en

Aangezien de aanhoudende ondermijning van ouderlijk
gezag en de overname van financiële verantwoordelijk-
heid van de ouders het gezin verzwakt, hetgeen tot een
maatschappelijke neergang voert,

Moeten we daarom de overheidsdwang ongedaan ma-
ken in het financieren van scholen, van de aanwezig-
heidsplicht, en van de bepaling van lesroosters. Dan
kunnen we de ouderlijke verantwoordelijkheid herstel-
len en leerlingen en leraren in staat stellen om te gedijen
in een sfeer van vrijheid in het onderwijs.

Door mijn ondertekening hieronder, verkondig ik pu-
bliekelijk dat ik de voorkeur geef aan de Scheiding van
School en Staat.

©1997 Alliantie voor de Scheiding van School & Staat
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Het Vrijheids Manifest

P J. O'Rourke

P, J. O'Rourke is wetenschappelijk medewerker aan het
Cato Institute. Hij bekleedt daar de Mencken leerstoel.
Onderstaand is afgedrukt de speech die hij hield op
6 mei 1993 ter gelegenheid van de opening van het
nieuwe hoofdkwartier van het Cato Institute in Wash-
ington.

Het Cato Instituut heeft een ongebruikelijk politiek doel,
wat eigenlijk totaal geen doel is. We zijn vanavond hier
tezamen om onszelf aan dat doel te wijden, met andere
woorden, wij wijden onszelf aan... niets.

We hebben geen ideologie, geen agenda, geen dialec-
tiek, geen catechismus, geen plan voor de mensheid; we
hebben geen 'vision thing', zoals onze ex-president zou
zeggen, of zoals onze huidige president zou zeggen, we
hebben geen Hillary.

Het enige wat we hebben is het geloof dat mensen zou-
den moeten doen wat ze willen, behalve als het anderen
leed berokkent. En dan praten we over duidelijk en be-
wijsbaar leed, dus geen flauwekul over passief roken of
beledigend taalgebruik alstublieft.

Ik weet niet wat het beste voor jou is. Jij weet niet wat
het beste voor mij is. Wij weten niet wat het beste voor
de mensheid is. En het lijkt soms of wij de enigen zijn
die dat niet weten. Het zou best kunnen dat hier van-
avond in deze zaal alle mensen van de wereld verza-
meld zijn, die niet de behoefte voelen iedereen te
vertellen wat ze moeten doen.

Dat is omdat wij in Vrijheid geloven. Vrijheid is
datgene waar ons land op gebouwd is, wat de

Er is eigenlijk maar één echt mensenrecht, het recht om
te doen wat je wilt, en er is maar één echte plicht, de
plicht om de gevolgen daarvan te dragen.

, . .
grondwet verdedigd en waarvoor een burgeroorlog Dit land IS gGStlCnt 0001" 6611
werd uitgevochten om het te vervolmaken.

Vrijheid is niet macht, macht is wat de Serven in
Bosnië hebben. Iedereen kan een wapen pakken en
de macht grijpen. Het is ook niet "recht hebben op". Hoe
vrij zijn mensen met recht op een uitkering. Het is niet
die eeuwig zich uitbreidende verzameling van recht op
iets: recht op onderwijs, recht op gezondheidszorg, recht
op voedsel en huisvesting. Dat is geen vrijheid, maar
afhankelijkheid, dat zijn helemaal geen rechten, het zijn
de rantsoenen van slaven, de hooi en schuur van men-
selijk vee.

re|jgjeUZe JÓJOten mot«-»

Dus wij zijn hier vanavond bijeen uit een soort van anti-
materie protest, een niet-politieke niet-demonstratie
door niet-betrokken niet-activisten. Wij zijn deel van
een onzichtbare rij wachtposten die het Witte Huis 24
uur per dag omsingeld houden. We zijn allen deelne-
mers in een enorme niet-tocht naar Washington - de
miljoenen Amerikanen die niet naar Washington komen
om niets te wagen van de regering. Niets te vragen, be-
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halve dat ene dat geen overheid ter wereld geven kan,
nl. met rust gelaten te worden.

Er zijn slecht twee regels van goed bestuur in een vrije
samenleving:

• Bemoei je met je eigen zaken

• Houd je handen thuis.

Bill, houd je handen thuis. Hillary, bemoei je met je ei-
gen zaken.

We hebben thans een groep ongelofelijk domme men-
sen in het Witte Huis, mensen die denken dat de over-
heid iets kan bereiken. Of dat de overheid iets zou
kunnen bereiken als maar een stel slimme studenten van
Yale het voor het zeggen had.

We worden nu geleid door het bestuur van een studen-
ten gezelligheidsvereniging. De club van Clinton gaat
de hele nacht door in de westvleugel van het Witte Huis.
Ze denken dat als ze maar lang genoeg opblijven, ze
alle problemen kunnen oplossen; dat ze een gezonde
economie kunnen scheppen en wede kunnen Sluiten in
voormalig Joegoslavië.

De regering Clinton gaat de overheidsuitgaven terug-
brengen door de hoeveelheid geld, dat wij aan de over-
heid moeten geven te verhogen.

De gezondheidszorg is te duur, dus de regering Clinton
huurt een hoge bedrijfsadvocaat in om het goedkoper te
maken. (Zo doe ik dat ook altijd: als ik minder geld wil
uitgeven, huur ik een advocaat van Yale in.) Als u denkt
dat de gezondheidszorg nu duur is kijk dan hoeveel het
kost wanneer het gratis is.

De regering Clinton heeft een programma klaar waar-
mee mensen die van de universiteit afkomen hun
schoolgeld kunnen terug betalen. Wat een geniaal idee!
Het heet een baan vinden. De meesten doen dat wanneer
ze van de universiteit afkomen, behalve natuurlijk wan-
neer ze gouverneur van Arkansas worden.
En de Regering Clinton ging in de aanval tegen een
groep mensen in Texas, omdat het een groep religieuze

Het programma van het Catö
Instituut in een notedop: de
overheid zou verboden
moeten worden.

Een club vrijwilligers van ontwikkelings samenwer-
king? Of Werden ze misschien aangevallen vanwege
kindermishandeling. Maar als kindermishandeling aan
de orde was, waarom gooide Janet Reno dan geen
traangas bij Woody Allen naar binnen. Weet je, als de
overheid een product was, zou het verboden zijn het te
verkopen.
De overheid is gevaarlijk voor de gezondheid. Overhe-
den hebben meer mensen gedood dan sigaretten en niet-
gedragen veiligheidsriemen bij elkaar.

De overheid bevat gevaarlijke stoffen, zoals iedereen die
het congres bekijkt je kan vertellen.
Als je naar de verkiezingsbeloftes tijdens de campagne
van Clinton kijkt, denk ik dat je kan zeggen dat de
overheid gebruik maakt van misleidende reclame.

En een eerst blik op het federale budget is voldoende om
de overheid voor fraude, bedrog en uitbuiting te veroor-
delen.
Dit, dames en heren, is het programma van het Cato In-
stituut in een notedop: de overheid zou verboden moeten
worden. 'Term Limits'zijn niet voldoende, we hebben
de gevangenis nodig.

idioten met geweren betrof. Hee, dit land is gesticht
door een groep religieuze idioten met geweren. Wie
denkt Clinton dat er aan land stapte in Plymouth Rock?
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NIET DEMOCRATISCHE VORMEN VAN REGERINGEN.

Laten we om te beginnen eerst naar de niet democratische vormen van regeringen kijken.
Dit zijn stelsels waar de machthebbers niet door de bevolking gekozen zijn.
Voorbeelden hiervan zijn: de vroegere koninkrijken, regeringen die geleid worden door militairen, een
partij dictaturen en sommige koloniën. ;

Kunnen deze gemeenschappen welvarend zijn?

Er bestaat geen enkele twijfel dat sommige niet democratische gemeenschappen welvarend zijn geweest -
tenminste voor een korte periode. Maar, en dit is erg belangrijk, zulke perioden van welvarendheid zijn
normaliter hand in hand gegaan met de bescherming van het eigendomsrecht.
Dit betekent, dat in welvarende landen de inwoners het recht hadden om grond, gereedschappen, geld,
goud en andere zaken in eigendom te bezitten en dat zij deze eigendommen naar eigen inzicht mochten
gebruiken.

Hong Kong, bijvoorbeeld, werd door de Engelsen honderd jaar geregeerd, kende geen democratische
verkiezingen en de wetten werden dus niet door de bevolking vastgesteld.
Toch, vanwege de bescherming van het eigendomsrecht en de vrije markt economie, werd het een zeer
welvarende gemeenschap.
Betekent dit nu dat democratie geen vereiste hoeft te zijn om welvarend te worden?

Zonder twijfel is het mogelijk om een succesvolle
gemeenschap te hebben zonder een democratisch gekozen
regering. Het enige wat dan vereist is, is dat de leiders van

L :J%i&tï<lk zo'n gemeenschap het eigendomsrecht, en het hieruit
^~ :;i'-- ilr voortvloeiende recht om zelf over deze eigendommen te

beslissen, beschermt.
Ervaring heeft echter geleerd, dat welvarendheid onder een
niet-democratische regering zelden lang duurt.
Deze gemeenschappen krijgen leiders die het
eigendomsrecht niet langer beschermen en de individuele
vrijheid beknotten.
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DEMOCRATIE EN WELVAART.

Hoe staan democratische regeringen ervoor? Zijn democratisch geregeerde landen altijd welvarend?
Neen, helaas niet. Hun welvarendheid hangt af van het soort democratie.
Bijvoorbeeld, Zwitserland en India kunnen beide gezien worden als democratieën, maar hun regeringen
zijn totaal verschillend. Zwitserland is een rijk land, terwijl India over het algemeen zeer arm is.
Dus laten we het concept van democratie nader bekijken.

Het woord op zichzelf betekent simpelweg " regeren door hef volk"
Het is een stelsel waar de bevolking op vreedzame manier van regeerders kan wisselen.
Ongelukkigerwijze, zijn er vele misvattingen omtrent democratie.
Sommige mensen geloven dat er een ongelimiteerde democratie zou moeten zijn.
Zij geloven, dat iedere beslissing die democratisch genomen wordt, altijd de juiste en eerlijkste is.
Zij zeggen, dat deze beslissingen in zo'n ongelimiteerde democratie de wil van het volk weergeven.
En zo behoort de democratie te zijn, nietwaar?

DEMOCRATIE EN DE STELREGEL VAN DE WET.

De "oude" Grieken, die het begrip democratie
introduceerde, hadden beslist niet deze
ongelimiteerde macht in gedachte.
Zij zagen de democratie als een instrument dat
gebruikt kon worden om nieuwe leiders te kiezen, of
op een vreedzame manier van ongewenste leiders af
te komen.
Maar dat betekende niet, ook al werden zij door de
meerderheid gesteund, dat deze gekozen leiders
konden doen wat zij wilden.
De gekozen leiders, zo geloofden de Grieken,
konden alleen maar die dingen doen, die de wet hen
toeliet te doen.

Natuurlijk, had het woord wet toentertijd een andere betekenis, dan de wijze waarop we het
tegenwoordig gebruiken.
De Grieken geloofden dat hun wetten gedragsregels waren, die niet door deze of gene gemaakt werden.
Deze gedragsregels waren het gevolg van de ontwikkelingen in de gemeenschap die gedurende een lange
periode waren ontstaan.

Zoals ook het geval was met taal, tradities of het prijssysteem, waren deze wetten (gedragsregels) het
resultaat van menselijk handelen en werden niet specifiek door iemand ontworpen.
Zij ontstonden door de dagelijkse activiteiten van miljoenen mensen die nooit de intentie hadden om een
wettelijk systeem te ontwikkelen.
Deze gedragsregels bestonden en werden ook toegepast lang voordat regeringen of overheden werden
uitgevonden.
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In feite, sinds de dageraad van het mensdom, hebben
menselijke wezens hun eigen traditionele gedragsregels
ontwikkeld, zonder enige hulp van een regering of overheid.
Deze gebruikelijke regels hebben de handelingen van de
mensen geleid en hebben ervoor gezorgd, dat zij konden
overleven en welvarender werden.

Vele mensen geloven dat de enige reden waarom
gemeenschappen en overheden zich uiteindelijk hebben kunnen ontwikkelen was, omdat mensen leerden
om zich aan bepaalde algemene gedragsregels te houden; regels zoals het nakomen van overeenkomsten,
of het respecteren van andermans eigendommen.

De Grieken hadden het goed gezien, dat regels of wetten al bestonden voordat er sprake was van
regeringen of overheden en dat het dus niet andersom was.

Hoe ontplooiden deze traditionele regels zjch? Stel, twee mensen hebben onenigheid over iets.
Zij legden hun probleem voor aan een rechter, die soms een "rechtsgever" of "rechtspreker « genoemd
werd.
Hij is degene die over de kennis van de traditionele gedragsregels beschikt en probeert vast te stellen,
welke van deze regels aangewend dient te worden om het voorgelegde probleem pp te lossen.
Als het voorgelegde probleem nieuw was en de rechter dus aan de hand van de traditionele regels geen
oplossing kon geven, dan gebruikte hij de geldende principes van eerlijkheid en rechtvaardigheid om een
beslissing te nemen.

Deze beslissing werd dan gebruikt om toekomstige
gelijkwaardige problemen op te lossen.
Weldra zullen de mensen deze oplossing zien als
een andere gebruikelijke wet die voor hun
leefgemeenschap geldt.
Het was, in feite, de taak van de rechters om zulke
gebruikelijke wetten, aan de hand van de regels en
de gewoonten van de mensen, te ontdekken en ze
aan nieuwe situaties aan te passen.

Op deze manier werden de wetten bij elke wisseling van regering niet veranderd, zoals dit nu wel het
geval is.
De wetten of gedragsregels veranderden gedurende eeuwen slechts zeer geleidelijk.
Het werd bekend als algemeen of gemeenschappelijk recht, erop duidend dat het voortkwam uit de
leefgemeenschap en niet door overheden, regeringen, politieke partijen of belangengroepen werd
vastgesteld.
Wetten tegen diefstal, moord, fraude, aanrandingen etc. zijn allemaal onderdeel van het algemeen of
gemeenschappelijk recht.

Wat heeft dit met democratie te maken?

Oorspronkelijk werd het democratische stelsel gezien als een systeem waar gekozen leiders het land
volgens het algemeen of gemeenschappelijk recht bestuurden.
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De leiders werden op een democratische manier gekozen, maar zij konden alleen die dingen doen die de
wet hen toestond te doen. Dit was wat de mensen bedoelden wanneer zij spraken van: stelregel van de
wet.

Stelregel van de wet betekent; dat voor iedereen, inclusief de regering of leiders, dezelfde regels
gelden en deze moeten worden nagekomen.

Veel van deze regels hadden te maken met de bescherming en overdracht van eigendomsrechten.
En dit is de voornaamste reden waarom de weinige gemeenschappen die bestuurd werden volgens het
algemeen of gemeenschappelijk recht, meer succesvoller waren dan die gemeenschappen die niet volgens
dit recht bestuurd werden.
Hun systeem van eigendomsrechten leidde tot de creatie van welvaart en tot een algemene verhoging van
de welstand.

Deze gemeenschappen waren ver van perfect. Sommige stonden slavernij toe; vrouwen hadden geen
stemrecht; en vele mensen waren arm. Ondanks dat, waren zo beter af dan de gruwelijke dictaturen van
die tijd.
Gedurende de laatste paar honderd jaar heeft het woord democratie echter verschillende betekenissen
gekregen.

VERSCHILLENDE SOORTEN VAN DEMOCRATIE.

Momenteel begrijpen heel weinig mensen wat "algemeen of gemeenschappelijk recht" of " de stelregel
van de wet" betekent, of wat zij moeten doen met een echte democratie.
Tegenwoordig beschouwen de meeste mensen democratie als een systeem waar een gekozen regering
elke wet kan vervaardigen die zij maar wil.

Dit is heel wat anders dan wat de Grieken in gedachte hadden, wanneer zij over democratie spraken. In
het verleden ontstonden regels of wetten aan de hand van gewoonten en tradities van de gemeenschap en
daardoor konden er slechts zeer geleidelijke veranderingen plaatsvinden.
In moderne tijden, wordt de wet gezien als iets dat door regeringen is bepaald en alleen als en wanneer
het hen uitkomt.

In het verleden was het algemeen of gemeenschappelijk recht een stel regels dat voorkwam dat mensen
geweld of fraude gebruikten en dat het eigendomsrecht beschermde. Zulke regels moesten voor iedereen
gelijk zijn. Zij werden niet verondersteld om onderscheid tussen rijk en arm of tussen leiders en gewone
mensen te maken.
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Momenteel worden de door de overheid gemaakte
wetten selectief toegepast, zodat die voor sommige
mensen een verzwaring betekenen en voor andere
mensen een voordeel opleveren.
Deze wetten vernietigen het eigendomsrecht en
beknotten de persoonlijke vrijheid.
Hierdoor maakt de overheid de frase stelregel van
de wet nietszeggend.
Nogmaals, stelregel van de wet betekent: dat voor

iedereen, inclusief regering of leiders, dezelfde regels gelden en deze moeten worden nagekomen.

Onder deze condities kunnen moderne democratieën verschillende vormen aannemen, sommige nogal
succesvol, maar andere zeer vernietigend.

Zo, laten we sommige van deze democratieën eens nader bekijken.

Laten we beginnen met de directe democratie. In deze democratie kunnen de mensen direct voor of
tegen een wet stemmen. Het was erg populair in de vroegere gemeenschappen, waar heel weinig steden
meer dan 10.000 inwoners hadden. Vrouwen en slaven mochten niet stemmen en voor de mannen was
het makkelijk om elkaar ergens te ontmoeten, zodat ze over de wet konden discuteren en daarna hun
stem konden uitbrengen.

Op dit moment wordt de directe democratie benadert door het referendum systeem, waar de bevolking
wordt gevraagd om "ja" of "nee" te stemmen met betrekking tot een specifiek onderwerp.
Later komen we terug op het belang van een referendum.

REPRESENTATIEVE DEMOCRATIE.

In de huidige gemeenschappen, die uit miljoenen inwoners bestaan, is directe democratie veel moeilijker
uit te voeren.
Het is tenslotte niet zo gemakkelijk om in een groot land iedereen te laten stemmen op het moment dat er
een probleem is ontstaan. In plaats hiervan, is een land normaliter verdeeld in regio's of electorale
districten. Mensen vormen dan politieke partijen en kiezen of nomineren bepaalde individuen die hun
kandidaten worden in de regionale of de landelijk besturen.
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De inwoners stemmen dan op de kandidaat van hun
keuze. De gekozen kandidaten, of
volksvertegenwoordigers vormen dan de regering van een
land. Dit wordt een representatieve regering genoemd.
Het systeem wordt een representatieve democratie
genoemd.

Als een nieuwe wet aangenomen moet worden, dan wordt deze door alle volksvertegenwoordigers
bediscussieerd en daarna stemmen zij hierover. Als meer volksvertegenwoordigers voor dan tegen deze
wet stemmen, zal deze worden aangenomen.

In een representatieve democratie, stemmen de inwoners niet direct over bepaalde onderwerpen, maar
dat doen de door hun gekozen kandidaten. Het wordt gezien als een praktischer manier voor de
miljoenen inwoners in de huidige gemeenschappen om hun wensen uit te spreken.
De politieke groepering die de meerderheid heeft, dat wil zeggen, meer dan de helft van de
volksvertegenwoordigers in een regering, kan dan doen wat het wil.

Vele mensen zien dit als een eerlijke manier van beslissen, hoe een land bestuurd moet worden.
Tenslotte is het toch zo, dat een meerderheid over de uitslag van een onderwerp moet kunnen beslissen?

Helaas, dingen gebeuren niet altijd op de manier zoals zij in eerste instantie bedoeld waren.

Hier komt weer een voorbeeld. Veronderstel een land waar elke regio is vertegenwoordigd in de regering
door een democratisch gekozen afgevaardigde. Niets kan er eerlijker zijn dan dit, nietwaar?
Laten we aannemen dat dit land bestaat uit 3 regio's of districten, met een totaal van 900 stemmers.
Elke regio telt 300 stemmers. Laten we verder aannemen dat er twee politieke partijen zijn, namelijk de
rode en de groene partij.

Tijdens de stemming is het resultaat van de uitgebrachte stemmen als volgt: In de eerste regio stemden
160 mensen voor de rode partij en 140 mensen voor de groene partij. De kandidaat van de rode partij
wint. Hij of zij kreeg de meeste stemmen en zal dus de 300 mensen van die regio in de regering
vertegenwoordigen.

In de tweede regio stemden 170 mensen voor de rode partij en 130 mensen voor de groene partij. Ook
hier wint de kandidaat van de rode partij en zal alle mensen uit die regio in de regering
vertegenwoordigen.

In de derde regio gebeurd er iets anders. De groene partij behaald een eclatante overwinning en krijgt
230 stemmen tegen 70 stemmen voor de rode partij. De kandidaat van de groene partij zal dus deze
regio in de regering vertegenwoordigen.

De regering zal nu bestaan uit 2 afgevaardigden van de rode partij en een afgevaardigde van de groene
partij. Als er gestemd wordt over onderwerpen die de rode partij graag als wet ziet, dan zal deze altijd
aangenomen worden en daarentegen zullen de onderwerpen die de groene partij voorstaat, altijd
afgewezen worden. Ter herinnering, de rode partij heeft de meerderheid in de regering.

Maar, als we het totaal aantal stemmen tellen, dan wordt het duidelijk dat van de 900 inwoners, 400
mensen voor de rode partij stemden en 500 mensen voor de groene.
Dat betekent, dat meer inwoners voor de groene partij stemden, dan voor de rode.
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Toch ondanks deze meerderheid van de groene partij,
heeft de rode partij meer vertegenwoordigers in de
regering en zal het land in werkelijkheid door de rode
partij geregeerd worden.
En wat is hier zo democratisch aan?

In feite, hebben veel aan de macht zijnde regeringen
ontdekt, dat dit systeem uitstekend geschikt is om de
democratie te omzeilen. Het enige wat zij hoeven te ^ ''>
doen is de regio's, waar zij heel veel steun hebben, te verdelen in meer districten. Hierdoor krijgt de
regerende partij nog meer vertegenwoordigers in de regering.

PROPORTIONELE REPRESENTATIE.

Enkele landen hebben geprobeerd om de tekortkoming van een representatieve democratie te
ondervangen door een ander systeem, dat proportionele representatie wordt genoemd.
Bij een proportionele representatie stellen de politieke partijen een lijst voor de verkiezingen van hun
voorkeurs kandidaten samen.

Na de verkiezingen zullen de politieke
partijen proportioneel worden
vertegenwoordigd naargelang de steun
(stemmen) die zij hebben gekregen.
De mensen stemmen nu op een specifieke
partij en niet op een bepaalde kandidaat.
Zulke kandidaten zullen in volgorde van hun
plaats op de verkiezingslijst in aanmerking
komen.

In ons eerdere voorbeeld, waar 400 mensen voor de rode partij en 500 voor de groene partij stemden en
er voor elke honderd stemmen een afgevaardigde in de regering komt, dan zal er van de rode
kandidatenlijst 4 en van de groene lijst 5 afgevaardigden genomen worden.

De groene partij heeft nu de meerderheid in de regering
en niet de rode partij.
Dit is nog steeds een representatieve democratie, maar
iedere politieke partij is nu vertegenwoordigd
naargelang de steun die zij heeft gekregen. Het grote
voordeel van proportionele representatie is, dat nu ook
kleinere partijen in de regering kunnen deelnemen.
Immers, als de mensen op een kleine partij stemmen,

dan, in een systeem van proportionele representatie, zal
zo'n minderheid toch in de regering vertegenwoordigd
zijn, ook indien de andere partijen de meeste stemmen

hebben gekregen.
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MEER-PARTIJEN DEMOCRATIE.

Natuurlijk, is het duidelijk dat er niet zo'n systeem in een
land met een partij kan zijn.
Immers de regering zal elke politieke partij, behalve de
eigen partij, niet toestaan.
Proportionele representatie werkt alleen in een meer-
partijen democratie, waar meerdere partijen wedijveren
om stemmen te krijgen. In zo'n meer-partijen democratie
kan het zijn, dat meerdere partijen een regering vormen,
omdat geen van de partijen een, meerderheid heeft.

Neem ons eerdere voorbeeld van het land met 900 stemmers. .'•'• \
Laten we zeggen, dat er nu drie politieke partijen zijn; derode, dé groene én de religieuze partij.
Wat gebeurd er, als tijdens de laatste verkiezing de uitslag er als volgt uitziet: 300 stemmen voor de rode
, 400 voor de groene en 200 voor de religieuze partij.

In een meer-partijen democratie, die op proportionele
representatie is gebaseerd, zullen derode partij 3, de
groene 4 en dé religieuze partij 2 vertegenwoordigers
hebben. In deze regering die uit 9 afgevaardigden
bestaat, zal geen enkele partij meer dan de helft van
het totaal aantal afgevaardigden hebben.
Maar, iedere partij die een combinatie aangaat met
elke andere partij, zal meer dan de helft van het aantal
afgevaardigden hebben.
Zij zullen dan de meerderheid hebben.
Zo 'n combinatie, die politieke partijen vormen om de

meerderheid te krijgen, wordt een coalitie genoemd.

DE POLITIEK VAN DE ENE DIENST IS DE ANDERE WAARD.

Zelfs met proportionele representatie, kunnen
representatieve democratieën toch worden
gebruikt voor ondemocratische doeleinden.
Bijvoorbeeld, als de religieuze partij een wet, die
het dragen van bepaalde kleding verbiedt, wil
invoeren, dan zullen zij een probleem hebben.
Met slechts 2 van de 9 afgevaardigden zal elk
voorstel iedere keer weer afgestemd worden.
En waarschijnlijk zal de meerderheid van de inwoners ook tegen zo'n wet zijn.

Laten we verder aannemen dat de groene partij veel steun
heeft onder de landbouwers. Deze landbouwers willen een
wet, waarin het buitenlandse landbouwers onmogelijk wordt
om hun goedkopere graan, op de binnenlandse markt af te
zetten. Maar met slechts 4 van de 9 afgevaardigden zal elk
voorstel iedere keer afgestemd worden.
De meerderheid van de inwoners, willen daarentegen het
voordeel van het goedkopere geïmporteerde graan
hebben.

(wordt vervolgd)
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De vierde macht

Frans Buzek

De drie meest bekende machten in de samenleving zijn de wet-
gevende, de uitvoerende, en de rechtsprekende macht. Er zijn
echter meer machten op te noemen. De Duitse journaliste Mira
Beham noemt de media in haar boek, Kriegstrommeln: Me-
dien, Krieg und Politik, de vierde macht Zij beschrijft hoe tege-
lijkertijd met het verbeteren van de communicatiemiddelen, de
media voor de staat een steeds belangrijkere rol zijn gaan spe-
len. Zo ook in Nederland. Het is verbazingwekkend hoe onder-
meer de Nederlandse dagbladen de staat en de overheid
propageren en als vanzehsprekend voorstellen. Ze kunnen dan
ook zonder uitzondering etatistisch genoemd worden. Dit is op
zich een vreemde zaak, omdat in Nederland, meer dan waar ook
vrijheid van pers en meningsuiting is. De journalistiek schijnt
dus op vrijwillige basis de overheid een dienst te bewijzen. Er
wordt in het algemeen weliswaar kritiek op de overheid gele-
verd, maar dit wordt vrijwel onmiddellijk gevolgd door een be-
roep op diezelfde overheid om de kritiek te verhelpen. Van de
vele dagbladen die als voorbeeld gebruikt zouden kunnen wor-
den, is het NRC Handelsblad het meest opvallend. Deze krant
verblijdde namelijk onlangs haar abonnees met een Gids Foor
Abonnees. In het woord vooraf beweert de hoofdredacteur dat
de krant onpartijdig, niet-etatistisch en van het individu is. Daar
blijkt echter in de krant zelf bitter weinig van. Bc lees sinds een
aantal jaren her NRC Handelsblad. Mij is echter nooit in tegen-
stelling tot wat er in de gids beweerd wordt, "wantrouwen je-
gens de staat, partij of voetbalclub" opgevallen. Dit zou volgens
de hoofdredacteur een eigenschap van zijn krant zija Er niag
dan vaak kritisch over de overhad geschreven worden, maar
ook in het NRC Handelsblad wordt dan onmiddellijk op die-
zelfde overheid een beroep gedaan, om de kritiek te verhelpen.
De kan mij niet herinneren dat het NRC Handelsblad ooit een
discussie heeft aan gezwengeld, over het oplossen van een
maatschappelijk probleem, zonder daarbij inmenging van de
overheid in te staan. Integendeel. Het onderstaande is afkomstig
uit het redactionele commentaar van verschillende NRC Han-
delsblad edities en heeft betrekking op drie belangrijke sectoren
in de samenleving, namelijk Onderwijs, Verkeer en Waterstaat
en Landbouw.

Onderwijs In de editie van 21 ftfcruari 1997 staat te lezen dat"
de staat - als enige legitieme vertegenwoordiger van de gehele
samenleving- de controle over het leerplichtig onderwijs strak in
handen moet houden, in het belang van sociaal- culturele stabi-
liteit en de toekomst van de samenleving." De vraag wordt niet
gesteld of het juist is dat een (1) benadering van onderwijzen die

- van de overheid - voor iedereen geschikt is. Ouders kunnen
bijvoorbeeld eveneens zeer geschikt zijn om hun kind(eren) zelf
te onderwijzen, of de keuze te hebben wie dat voor hen gaat
doen. Belangrijk is ook om de inbreng van het kind zelf niet te
vergeten. Verder is de leerplicht, rond 1900, met name inge-
voerd om het lesprogramma te gebruiken, om de noodzaak van
een overheid te verkondigen. Die had destijds aanzienlijk aan
macht ingeleverd. Dit lesprogramma wordt ondermeer via de
leerboeken nu nog steeds op stuitende wijze (mis) (ge)bruikt
Een tweetal voorbeelden, die slechts een greep zijn uit officiële
leerboeken, die meer op reclameboekjes van de overheid lijken:

1) In A-E, In Balans l, Algemene Economie Voor De HAVO
(Uitgeverij Nijgh en Van Ditmar, 1995), van drs. JUK. van den
Haak, staat te lezen dat "Zonder overheidsingrijpen kunnen de
inkomensverschillen bij volkomen concurrentie groot zija Ie-
mand die goed boert heeft een hoog inkomen en iemand die
geen werk heeft, heeft niets. Hierdoor kan een grote sociale on-
gerechtigheid ontstaan. Een manier om dit te voorkomen is het
verstrekken van sociale uitkeringen".

Over de verzorgingsstaat en sociale gerechtigheid is in De Vrij-
brief regelmatig geschreven. De daarmee verbonden ideologie
houdt in dat de overheid precies datgene uit zal voeren wat de
aanhangers als juist en nuttig achten. Het gevolg is een steeds
afiiemende vrijheid van overheidsbemoeienis.

2) Het boek Hoofdlijnen van de Algemene Economie.
(Uitgeverij van Walraven, 1991), van drs. HJ. Ots, is geschre-
ven voor het Voortgezet Wetenschappelijk Onderwijs. Het
VWO is de basis voor een universitaire studie, waaruit mensen
voortkomen die later vaak sleutelposities in de maatschappij
gaan bekleden. Deze mensen leren van drs. Ots het volgende:
"Alleen de overheid kan - bijvoorbeeld door milieuwetgeving -
producenten en consumenten dwingen te betalen voor de ver-
oorzaakte negatieve externe effecten". (KB. Onder negatieve
externe eflècten wordt verstaan de vervuiling die bijvoorbeeld
produktieprocessen met zich meebrengen).

Ots is zich kennelijk niet bewust dat de oplossingen voor milieu
problemen liggen in duidelijke en uitvoerbare private eigen-
domsrechten. Aan de rol van deze rechten en de overeenkom-
sten tussen economische en ecologische processen, wordt
aandacht besteed in wat "adaptatie economie" genoemd wordt
Economie handelt over het gegeven dat allen levende wezens
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hulpbronnen nodig hebben om hun leven te ondersteunen en te
verbeteren. Dit moet op een manier gebeuren, die ook een ander
leven completeert. In de natuur wordt dit ecologie en in puur
menselijke aangelegenheden economie genoemd De basis
principes zijn echter gelijk. Zolang grote delen land, zee en lucht
als collectief eigendom beschouwd en door de overheid beheerd
worden, blijven de problemen bestaan. Wat geen eigenaar heeft,
gaat vaak verloren, terwijl er geen eigendom zo goed behandeld
wordt als het privé eigendom. Dit is overigens niets nieuws.
Arthur Young schreef reeds, in 1794, in Travels, "Give a man
the secure possession of bleak rock, and hè will turn it into a
garden; give him nine years lease of a garden, and hè will con-
vert it into a desert ... The magie of property turns sand into
gold."

VERKEER EN WATERSTAAT
In de editie van 5 juli 1997 staat te lezen dat, "natuurlijk, op de
markten van openbaar vervoer en telecommunicatie moet de
overheid toezicht blijven houden, de naleving van de veiligheid-
seisen controleren en er voor zorgen dat bepaalde onrendabele
diensten wegens het maatschappelijk belang gehandhaafd blij-
ven." De redactie van het NRC is zich kennelijk niet bewust van
een van de meest creatieve krachten van de menselijke geest:
inventiviteit. Immers, zolang de overheid een niet-rendabele lijn,
in een bepaald gebied, op kosten van de grotendeels elders wo-
nende belastingbetalers, in stand houdt, is er geen stimulans om
naar een rendabel alternatief te zoeken. Pas wanneer de niet-
rendabele lijn wegvalt, zal een beroep op de inventiviteit van de
bewoners in dat bepaalde gebied gedaan worden, om daar naar
te gaan zoeken. Verder is het onzin om te beweren dat de over-
heid veiligheidseisen moet controleren. Het bedrijfsleven is daar
eveneens toe in staat. Sterker, bepaalde technologische ontwik-
kelingen gaan zo snel dat tegen de tijd dat de overheid nieuwe
veiligheidseisen heeft opgesteld, de technologie reeds verouderd
is. De overheid vormt zo een hindernis op weg naar veiliger of
betere technologen. Die mogen immers pas worden toegepast,
nadat wederom een (lange) termijn is verstreken, voordat de
overheid de bijpassende voorschriften opgesteld heeft.

LANDBOUW
In de editie van 11 juli 1997, staat te lezen dat," de organisaties
van varkensboeren hebben de plannen van Van Aartsen ver-
ontwaardigd afgewezen. Dat is buitengewoon onverstandig".
De landbouwsector is een van de meest door de overheid ge-
subsidieerde sectoren van onze samenleving, met alle nadelige
gevolgen van dien. Subsidies zorgen voor concurrentieverval-
sing en een onjuiste economische kostenberekening. Niet de
vraag, maar de subsidie bepaalt zo wat er wel of niet geprodu-
ceerd wordt en in welke hoeveelheden. De oplossing voor pro-
blemen zoals in de varkenshouderij kan dan ook alleen maar
gevonden worden wanneer de overheid ophoudt zich te bemoei-
en met de landbouw en de vrije markt zijn werk laat doen. Mis-
schien wel met het gevolg dat de landbouw verdwijnt en plaats

maakt voor andere, geen subsidie behoevende, activiteiten. Lp.v.
een gedwongen inkrimping van de varkenshouderij, is daarom
inkrimping van de overheid een beter idee. Dat zet zoden aan de
dijk, niet de overheidsbemoeienis van Van Aartsen.

De "opinie redactie" van het NRC Handelsblad lijdt aan een-
zelfde etatisme. Alleen mensen met klinkende namen en titels,
veelal in dienst van de overheid, of daarvan afhankelijk, lijken te
mogen opiniëren. Bijna zonder uitzondering wordt daarbij de
een of andere vorm van overheid gepropageerd De enkele keer
dat er een opinie gegeven wordt, die voor een toename van de
vrijheid en een eigen keuze spreekt, dus per definitie tegen over-
heidsbemoeienis, gaat het om een vertaald stuk uit een buiten-
landse publikatie.

Recentelijk heeft het NRC Handelsblad ook aandacht besteed
aan het nieuwe beleid Werkzame Detentie in het gevangenis-
wezen. Een buitenstaander, die de verschillende artikelen leest,
krijgt al gauw de indruk dat de overheid mooie en goede dingen
doet voor de gedetineerden. Een belangrijk doel is cm het reci-
diveren terug te brengen. Nieis is minder waar. Het recidive per-
centage van 80% is onveranderd hoog en vanwege allerlei
factoren, zal dit waarschijnlijk in de toekomst zelfs stijgen.
Grote foto's van gedetineerden in bijvoorbeeld las- of bak-
kersopleidingen ten spijt, volgt minder dan 10% van de gedeti-
neerden daadwerkelijk zo'n (vak)opleiding. De resterende 90%
bereidt zich op het volgende illegale karwei voor. Dit vanwege
het gebrek aan mogelijkheden tijdens en de negatieve vooroor-
delen na de detentie. Het gevangeniswezen moet dan ook met
steeds minder geld steeds meer gedetineerden steeds langer op-
sluiten. De nadelige gevolgen liggen voor de hand. Dit soort ar-
tikels zijn dan ook leuk voor de beleidsmakers in Den Haag,
maar geven een ten onrechte positief beeld, van een sector die
abominabel slecht presteert. Het voorgaande relaas is wel een
verklaring waarom bewindslieden regelmatig met een NRC
Handelsblad onder de arm gesignaleerd worden. Was het NRC
Handelsblad maar de krant zoals die in de Gids voor Abonnees
beschreven wordt en niet zoals nu een krant die in het straatje
van de regerende elite schrijft. Het NRC Handelsblad is inder-
daad een liberale krant, maar dan wel in de Amerikaanse bete-
kenis van liberaal: links en voor overheidsbemoeienis. Een
verwijt overigens dat alle Nederlandse dagbladen gemaakt kan
worden. Het wachten is op een libertarisch dagblad dat met de
etatistische traditie breekt.
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Vrijheid van meningsuiting volgens
het recht van de sterkste
Belgrado

Donderdag 18 september vorig jaar
leek een normale dag te worden voor
Tomislav Krsmanovic in Belgrado.
Tot op een gegeven moment twee
mensen bij hem aanklopten, en toen
hij opendeed, zonder zijn toestem-
ming binnenstormden en hem met
hun idee van Vrijheid van menings-
uiting confronteerden. Hij liep daar-
door ernstige verwondingen aan het
gezicht op waarvoor hij naar het zie-
kenhuis moest. Ook daar maakte
men gretig gebruik van een liberale
interpretatie van de Vrijheid van
Meningsuiting, door tot twee keer
toe uit misnoegen over hem rönt-
genfoto's te laten mislukken en me-
dische papieren te laten verdwijnen.
Hiervan vernemend werd het de ge-
zondheidszorg uiteindelijk teveel, en
besloot men maar de medische zorg
stop te zetten. Tomislav ging naar de
politie die zijn verhaal over de aan-
vallers zorgvuldig aanhoorde. "Er
zou zeker actie op ondernomen wor-
den". De politie besloot daarna ken-
nelijk echter dat "men het maar
hierbij zou laten, er kon toch weinig
aan gedaan worden", er gebeurde
namelijk niets wat wees op enige
actie. Klaarblijkelijk omdat Tomis-
lav van de boodschap van zijn twee
ongenode gasten niet had begrepen
op welke wijze de Vrijheid van me-
ningsuiting geïnterpreteerd dient te
worden, en doorging op de klassieke
manier, namelijk door zijn pen en
computer te gebruiken, werd deze
mededeling op een andere manier bij
hem afgeleverd. Er vond dit keer een
inbraak bij hem plaats, op een wijze
die duidelijk maakte dat het hier niet
ging om een gewone inbraak van
dieven. Ook nu echter was de politie
van mening dat men machteloos
stond. Toch was het niet zo dat men
in Servië Tomislav niet wilde helpen

althans tenminste overtuigd te ra-
ken van de juistheid om naar deze
manier van meningsuiting over te
stappen. Als Tomislav via de con-
tacten met de buitenwereld via tele-
foon, fax en e-mail zich weer eens op
een manier gedroeg waar zijn ken-
nelijke onbegrip uit bleek, sloot men
een tijdje de telefoon af zodat hij de
gelegenheid zich te bezinnen op zijn
daden. Tomislav bleef echter maar
dwarsliggen, en een tweede inbraak
werd nodig geacht.

DRIEMAAL is SCHEEPSRECHT
Het verhaal wordt eentonig: ook nu
vond de politie het te moeilijk om er
aan te beginnen. Tomislav begon
zich -terecht- ernstig zorgen te ma-
ken. Jongstleden 8 januari, wederom
een donderdag, stond hij daarom op
het punt om de wereld deze zorgen
deelachtig te maken met behulp Van
de fax, toen er opnieuw werd inge-
broken, kennelijk volgens het begin-
sel "driemaal is scheepsrecht". Nu
werd er grondiger uitgepakt. Men
was van mening dat het tijd was
voor vernieuwing van zijn meubels,
en dat zijn telefoon, fax én computer
ook wel de langste tijd gehad had-
den. "Als Tomislav niet meer door
zijn oude spullen omringd zou wor-
den, zou hem dat misschien op ande-
re gedachten brengen". Toch vond
men dat het daar ook niet bij kon
blijven. Op 13 januari werd hij ge-
hoord omdat hij verdacht werd van
smaad. Hij stelde dat de gerechten
partijdig zijn en dat er sprake is van
corruptie. Toch had men niet reke-
ning gehouden met hulp uit een on-
verwachte hoek: zijn overmoedige
vrienden die het voor hem opnemen
in de strijd voor het recht de Vrijheid
van Meningsuiting op zijn manier te
vertolken. Zij hebben naar 'LJNE-

LIST, de Europese libertarische in-
ternet mailing lijst, het verhaal van
zijn wedervaren gestuurd. Waarom
Juist naar 'LINE-LIST? Tomislav
Krsmanovic is niet zomaar een wil-
lekeurige hoewel halsstarrige inwo-
ner van Belgrado. Hij is de Servische
vertegenwoordiger van de Interna-
tional Society for Individual Liberty
(ISIL), een libertarische organisatie,
en president van de Beweging voor
de Bescherming van Mensenrechten.
Zijn vrienden schrijven naar 'LINE-
LIST": "Tomislav Krsmanovic is
slachtoffer van vervolging omdat hij
zijn mening uit over de situatie in de
samenleving, een mening die hij
deelt met de meerderheid van de
burgers in het land. Hij is nu ver-
plicht geworden een aanzienlijk deel
van zijn inkomen te besteden aan
schadeherstel, en zijn telefoonver-
binding wordt vaak geblokkeerd.

ISIL Servië roept ISEL's Hoofdkan-
toor en mensenrecht-organisaties op
om Tomislav Krsmanovic te steunen
in zijn strijd voor individuele vrij-
heid en mensenrechten."

Hoe denkt u Tomislav te kunnen
helpen? Laat het ons weten, U hoeft
tenslotte niet bang te zijn dat door
uw actie de telefoon wordt afgeslo-
'ten en er inbraken zullen volgen.
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PRIVATISERING: ZOVEEL VORMEN, ZOVEEL ZINNEN

Gemeenschappelijk kenmerk is de vergroting van het markt-aspect

DRIE VERSCHILLENDE SOORTEN DIENSTEN BEÏN-

VLOEDEN DE PRIVATISERINGSVORMEN

In het vorige artikel kwamen aan de orde, als inleiding
tot de bespreking van de privatiseringsvormen, wat pri-
vatisering nu eigenlijk is, en wat de doelen van privati-
sering kunnen zijn. Beide zijn zaken die duidelijk
moeten zijn voordat het hoe en waarom van privatise-
ringsvormen begrepen kan worden. Het werd duidelijk
dat wat iemand onder privatisering verstaat in belang-
rijke mate afhangt van wat iemand in maatschappelijk
opzicht wenselijk acht als het gaat om de vergroting van
beslissingsbevoegdheid van individuen, en van wat voor
doelen iemand nastreeft. Het blijkt dat wat wenselijk
geacht wordt en wat het doel is weer van grote invloed
is op de privatiseringsvorm die gekozen wordt.

De drie partijen die betrokken zijn bij dienstenlevering
hebben grote invloed op de soorten en het aantal van
vormen die bestaan. Doorgaans ziet men echter privati-
sering in termen van een duale verhouding: de overheid
als Producent/Organisator c.q. Aanbieder, en de burger
als Consument of Gebruiker. Het is echter van essenti-
eel belang de Organisator als afzonderlijke partij te
zien, ongeacht of deze in veel gevallen samenvalt met
die van de Producent. De Organisator heeft aanzienlijke
verantwoordelijkheden: hij moet bepalen voor wie, en in
welke hoeveelheid en kwaliteit aangeleverd gaat wor-
den, en tegen welke prijs, ongeacht of deze in recht-
streekse betaling plaatsvindt of via algemene heffingen.

Een goed voorbeeld van een situatie waarin de afzon-
derlijke rol van deze drie partijen aan de orde komt, is
wanneer de gemeente een wegenbouw-aannemer in-
huurt om een straat te her-asfalteren. De gemeente is als
aanbesteder de Organisator, de asfalteerder is de Produ-
cent, en de mensen die de straat gebruiken zijn de Ge-
bruikers. Savas schrijft hierover: "Het verschil tussen
het verschaffen of arrangeren ('arrange') van een dienst
enerzijds, en het produceren anderzijds, is diepgaand.
Het betreft het hart van het hele concept van privatise-
ring en plaatst de rol van de overheid in het juiste per-
spectief." Savas stelt voorts dat "de tegenstand tegen
privatisering vaak van diegenen komt die het verschil
tussen verschaffen en voortbrengen niet waarde schat-

Othon Librecourt

ten" en ten onrechte aannemen dat de overheid met de
rol van producent automatisch ook die van organisator
en aanbieder moet opgeven.

Het opmerkelijke is dat contre-coeur veel libertariërs
merken dat zij m 't zelfde kamp zitten als deze tegen-
standers: 'de overheid zou alles moeten opgeven, en niet
halfweegs moeten privatiseren'. Diegenen onder de li-
bertariërs die echter het opgeven van de producenten-rol
van de overheid al begroeten, stellen dat de vergroting
van vrijheid hierdoor ook vooruitgang is. Zij worden
echter vaak door de eersten als 'gradualisten' betiteld
met het volgende argument: "Als de overheid toegeeft
niet in de producentenrol te passen, dan bewijst ze
daarmee ook de organisator- of aanbiedersrol ten on-
rechte te bekleden". Over libertariërs heeft Savas het
echter niet als hij zegt: "Zo wordt er aan de verkeerde
bel getrokken over het privatiseren van diensten waar-
van wórdt gezegd dat zij 'inherent van overheidswege'
zijn; de verantwoordelijkheid voor het verschaffen van
een dienst kan bij de overheid berusten, maar de over-
heid hoeft niet deze ook te blijven produceren". Alleen
de socialist-oude stempel zal het hiermee oneens zijn.

DE VORMEN VAN DIENSTENVERLENING IN EEN

SAMENLEVING ZIJN IN VIER KLASSEN ONDER TE

BRENGEN

Zowel de overheid als de private sector kan de rol van
een of meerdere van de drie genoemde partijen hebben,
hetgeen leidt tot een veelheid van institutionele arran-
gementen, waarvan Savas er tien als afzonderlijk onder-
scheidt, in vier klassen ondergebracht. Van deze tien
zijn er twee waarin zowel sprake is van een zekere mate
van privatisering als van overheid die producent is. Een
opmerkelijke zaak omdat doorgaans bij privatiseren als
vanzelfsprekend wordt aangenomen dat de overheid bij
de te privatiseren activiteit in elk geval de rol van pro-
ducent opgeeft. Het gaat er echter om dat zodra er aan-
toonbaar sprake is van het introduceren van 'markt-
aspecten', er al van een vorm van privatiseren gesproken
kan worden. Het is goed dit duidelijk voor ogen te hou-
den want de overheid spreekt graag over privatiseren al
is er in 't geheel geen sprake van (toename) van markt-
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aspecten, zoals bij de verzelfstandiging van bepaalde
diensten.

Hierna worden de vormen in oplopende graad van
marktdeelname behandeld. De eerste vormen die aan de
orde komen, laten op het eerste gezicht maar weinig van
'markt' zien maar ook daar gloort tenminste een rnark-
t'belofte' vaak aan de horizon.

DE OVERHEIDSDIENST: DE KLASSIEKE VORM VAN
DIENSTVERLENING DOOR DE OVERHEID
Bij de "dienst van de overheid" is er sprake van de leve-
ring van een dienst door een overheids-instelling die
daarvoor zijn eigen personeel gebruikt. De overheid
heeft zowel de rol van organisator van de dienst als van
producent. Er zijn binnen deze vorm twee varianten: die
van het overheidsbureau en die van het staatsbedrijf. De
eerste wordt door de overheid als meer typisch 'puur
overheid' gezien dan de tweede hoewel in beide gevallen
zowel produktie als aanbieding(organisatie) van het ge-
produceerde door de overheid-zelf plaatsvinden. Het
staatsbedrijf is een variant die veelal historisch te ver-
klaren is: het zijn in veel gevallen ooit bedrijven uit de
particuliere sector geweest die genationaliseerd (of 'ge-
naast' als het om buitenlandse bedrijven gaat) zijn. Toch
zijn er ook staatsbedrijven die als zodanig door de over-
heid zijn opgezet of uit ministeriële afdelingen of andere
overheidsbureaus afkomstig zijn en waarvan het beter
werd geoordeeld dat ze staatsbedrijf zouden worden.
Vooral de Nederlandse overheidscultuur is binnen deze
twee varianten rijk aan tussenvormen die met een veel-
heid van namen worden aangeduid.

Het noemen van deze twee varianten is in zoverre be-
langwekkend voor het privatiseringsverhaal dat de ver-
andering van een overheidsinstelling naar de variant van
het het staatsbedrijf door de overheid vaak als eerste
stap op weg naar privatisering wordt bedoeld.

DE INTERGOEVERNEMENTELE OVEREENKOMST

'Overheid' is een term die zowel "de-overheid-in-'t-
algemeen" kan betekenen als die van soort overheid: 'de
gemeentelijke overheid' bijvoorbeeld, maar ook een
overheids-organisatie: "de Provinciale Staten van Lim-
burg". De intergoevernementele overeenkomst is die
tussen overheden in de laatste betekenis. Overheden
kunnen om allerlei redenen van andere overheden goe-
deren of diensten betrekken: omdat ze te klein zijn om
er zelf in te voorzien, of te weinig gespecialiseerd, of
omdat ze ertoe verplicht zijn. Een voorbeeld is het be-
ruchte Rijks-Inkoop Bureau met zijn 'gedwongen win-
kelnering'. De Rijksoverheid had in zijn alwetendheid

beschikt dat overheden voor een groot aantal produkten
bij de RIB moesten winkelen vanwege het schaalvoor-
deel. Dit bleek vaak illusoir maar 'dat gaf niet'. Op het
RIB is tenslotte geëxperimenteerd met privatiserings-
maatregelen waarbij ook de amameverplichting werd
genuanceerd, een heel drama voor betrokkenen. De laat-
ste jaren is het kennelijk weer wat rustiger rond deze in-
stelling geworden; wellicht dat "de kille wind van de
markt" betrokkenen heeft gehard. Hoe gebruikelijk dit
institutionele arrangement kan zijn blijkt uit de situatie
in de VS waar in 1973 bijna tweederde van de overhe-
den de voorziening van diensten aan de burger had uit-
besteed aan andere overheden, terwijl 43% van alle
steden voor andere overheden produceerde. De waag
kan zijn wat dit allemaal met de markt van doen heeft.
Wel, voorzover een derde overheid een dergelijke over-
eenkomst niet heeft opgelegd, is er wel degelijk sprake
van marktwerking. Een overheid kan ervoor kiezen een
dienst of goed in eigen beheer te produceren en/ofte le-
veren, of dit door een of meer andere - te selecteren -
overheden te laten doen. Daarnaast kan een overheid er
ook voor kiezen om de dienst of het goed te laten voort-
brengen door een particuliere producent, voorzover dit
wettelijk is toegestaan.

DE OVERHEID ALS VERKOPER

Savas noemt als Voorbeelden de verkoop van graas- of
houtvestrechtën van Domeingronden aan particulieren
of andere overheidsdiensten; de stadion-directie die te-
gen betaling plaatselijke politie inhuurt in plaats van
een beveiligingsdienst; de sponsor van een optocht die
de schoonmaak door de gemeente na afloop moet beta-
len (maar - is bedoeld neem ik aan - in plaats daarvan
ook een reinigingsfirma had kunnen inhuren. Een char-
mante veronderstelling: ik zou graag een voorbeeld ho-
ren van een Nederlandse gemeente die de rekening van
zo'n optocht bij de organisator aanbood!). Wezenlijk is
vooral dat de overheid met bedrijven concurreert. Een
burger of privé-organisatie is de organisator, en de
overheid is de producent. Belangrijk is het om een on-
derscheid te maken met de situatie van het opleggen van
een gebruikersvergoeding voor overheidsdienstverle-
ning, zoals bij die nutsbedrijven waar zowel de produk-
tie zelf als de aflevering van het produkt nog bij de
overheid berust.

DE CONTRACTUELE REGELING

Zoals al even bij de intergoevernementele overeenkomst
werd genoemd, kan een overheid er ook voor kiezen om
mét producenten uit de private sector overeenkomsten
tot levering van goederen en diensten aan te gaan. Dit
wordt veelal 'uitbesteden' genoemd en is het spiegel-
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beeld van de vorige genoemde vorm. De overheid treedt
nu niet op als producent maar als organisator en aan-
bieder die een particuliere firma in de arm neemt om
deze het goed of de dienst te laten verrichten. Savas stelt
dat bij de contractsvorm de overheid idealiter is "(1) een
vertolker van op democratische wijze geuite eisen met
betrekking tot 'openbare goederen en diensten', (2) een
bekwame inkoper, (3) een hoogontwikkelde inspecteur
van de ingekochte zaken, (4) een efficiënte inzamelaar
van rechtvaardige belastingen, en (5) een spaarzaam
overmaker van stipte betalingen aan de contracts-partij."
Hoon zal hem deel zijn van de kant van veel libertariërs
betreffende dit ideaal-profiel: "Hoe kan een overheid
ooit hieraan voldoen?" De laatste jaren is in toenemende
mate sprake van uitbesteding, al of niet als tussenstap
naar een volledige privatisering. Er zijn maar weinig
landen waar nog geen sprake is van uitbesteding. Zo
wordt (in elk geval tot enige jaren geleden) Wall Street
als straat door een overheidsinstelling 'schoon' gehou-
den terwijl de straten in Belgrado proper gemaakt wor-
den door een particuliere firma. Overheden zijn al zo op
hun gemak geraakt met het fenomeen 'uitbesteden' dat
ze geen enkele moeite er mee hebben om ook weer dien-
sten 'terug te nemen' en in huis te laten verrichten als
dat financieel voordeliger lijkt. Li dat opzicht concur-
reert de overheid gewoon met de marktpartijen. Het
grote gevaar hierbij is natuurlijk dat 'creatief boekhou-
den' wordt gebruikt om kosten te versluieren die de
overheid wel maakt maar die door de organisatie van de
overheid minder zichtbaar zijn dan in de particuliere
sector, zoals pensioenpremie-afdrachten en vrijstellin-
gen van bepaalde (geldelijke) verplichtingen. Savas
schat dat in de VS tussen 1973 en 1982 de jaarlijkse
groei van uitbesteden door gemeentelijke overheden
16% was, eenjaartal dat sterk beïnvloed zal zijn door de
publikatiedatum van zijn boek (1987) en waarbij moei-
lijk aan te nemen valt dat deze trend zich sindsdien in
de VS niet heeft voortgezet. Een veel aangevoerd be-
zwaar tegen een geprivatiseerde samenleving is dat het
"maar een rommeltje met de wegen zal worden". In
Frankrijk, toch niet een schoolvoorbeeld van een terug-
houdende overheid, beginnen veel snelwegen hun leven
als tolweg in privé-eigendom voordat zij (helaas!) na
een aantal jaren aan de overheid worden overgedragen.
In Zweden, anders bekend als het 'collectivistisch para-
dijs', is tweederde van de brandweerdiensten uitbesteed
aan particuliere bedrijven. Zelfs Noord-Korea waarvan
de hoofdstad Pjong Jang ook wel bekend staat als het
'communistisch Hollywood' heeft (noodgedwongen)
moeten uitbesteden: de voedselvoorziening van de kin-
deren is grotendeels in handen van -buitenlandse- parti-
culiere diensten en caritas-organisaties. Opmerkelijk is
dat de overheid zelfs kan verdienen aan uitbesteding.

Verlaten auto's in New York worden opgehaald door
bedrijven die daartoe een overeenkomst met de ge-
meente hebben, en als de metaalprijzen hoog genoeg
zijn, dienen zij een gedeelte van de sloopwaarde aan de
gemeente te betalen.

In het volgende artikel in deze reeks komen de meer
'markt-overeenkomstige' arrangementen aan de orde.
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TERRA LIBERA

Hub Jongen

LIBERTARISCHE WERELDCONVENTIES.

BERLIJN 1998
De eerste serie brochures zijn thans op ruime schaal
verspreid, en inschrijvingen naar aanleiding daarvan
beginnen binnen te komen. U hebt deze brochure toch
bestudeerd? Twijfelt u er nog aan om deel te nemen?
Laat ons dan eens horen wat u doet twijfelen; misschien
weten wij een oplossing ! Ondertussen is ook de trek-
king geweest van de loterij waarin de eerste 35 perso-
nen die zich in Rome opgaven, meededen. De prijs was
een geheel vrije conventie. De gelukkige winnares is
Tina Helm uit Williamsport, Pensilvania, USA.

COSTA RICA 1999 en NEW YORK 2000
Hierover is ten opzichte van de vorige keer niet veel
nieuws te vertellen. De voorbereidingen gaan gewoon
door, en zodra er iets interessants is, zullen We dit mel-
den. • ; , • : ' • ' • ' • . • : ' " • : . • .

REP MEETING in KOPENHAGEN
27-29 MAART
Deze bijeenkomst wordt deze keer georganiseerd in Ko-
penhagen door Palle Steen Jensen. De bedoeling is dat
het geheel wat breder wordt opgezet. Niet alleen voor
"Reps" maar voor iedereen die geïnteresseerd is in een
samenkomst van Europese vrijheidsgezinden.
Het programma wordt in twee delen gesplitst. Het eerste
deel begint met de lunch op VRIJDAG 27 MAART, en
duurt tot aan de lunch op ZATERDAG 28 MAART.
Gedurende dit deel zullen onderwerpen aan de orde ko-
men die vooral betrekking hebben op organisatie en
plannen voor de toekomst en de verbreiding van het li-
bertarisme. Met de lunch van ZATERDAG 28 MAART
begint het tweede deel, dat meer maatschappelijke pro-
blemen en ontwikkelingen zal behandelen. De bijeen
komst wordt afgesloten met de lunch op ZONDAG 29
MAART.
De meest recente informatie kunt u vinden op
LIBERTY NETWORK: < http://www.line.dk>

LUDWIG von MISES Instuut Bijeenkomst
ANTWERPEN op Zaterdag 21 MAART.
Op dit moment is het programma nog niet definitief. De
onderwerpen zullen vooral betrekking hebben op
"Liberale Weerbaarheid". De voertaal zal hoofdzakelijk
Nederlands zijn. Meer gegevens te verkrijgen bij: Pro-
fessor Boudewijn Bouckaert, of Annette Godart. (tel
NL. 043-450.1010 Fax:450.1107.

LIBERTARISCHE BEROEMDHEDEN
De reacties van veel mensen zijn vaak onbegrijpelijk.
Libertariërs die proberen de libertarische filosofie aan
anderen over te brengen, kunnen daarover meespreken.
Als je probeert duidelijk te maken dat je een wereld zou
willen hebben, waarin de mensen met elkaar omgaan op
basis van vrijwilligheid, en niét zoals nu, op basis van
geweld, krijg je de meest vreemde antwoorden. Varië-
rend van "dat is toch nu al zo" tot "dat kan helemaal
niet." ' :
Typisch is de reactie die je regelmatig krijgt als je zegt
dat een bekend persoon ook een libertariër is. Eerst lijkt
het of je tegen een (onwillige) muur praat. En als je dan
noemt dat bij voorbeeld Clint Eastwood zelf zegt dat hij
een libertariër is, krijg je ineens aandacht. Het is dan net
alsof je daardoor kredietwaardiger wordt.
Op zich is dat natuurlijk onzin. Maar het blijkt wel te,
werken. Het is in zoverre onzin, d^t als een beroemdheid
iets zegt of beweert, is het niet waar omdat hij/zij be-
roemd is. Het is waar omdat het klopt met de feiten. Er
blijkt echter wel uit, hoe onzeHstandig veel mensen den-
ken. Ze geloven op de eerste plaats wat ze menen geleerd
te hebben. ( Gebrainwasht op overheidsscholen en/of in
de kerk of door de (collectivistische pers).Libertariërs
kunnen echter ook van dit feit gebruik maken, en in hun
discussies namen van "libertarische beroemdheden"
noemen.
De ADVOCATES FOR SELF-GOVERNMENT ma-
ken er in hun publikaties regelmatig gebruik van. Ze
hebben zelfs op het Internet een website, met een soort
galerij van beroemdheden. Gesplitst in personen die zelf
gezegd hebben dat zij libertariër zijn, en personen die dat
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(nog) niet gezegd hebben, maar wel als zodanig hande-
len.
Om slechts enkele te noemen: Clint Eastwood, Aaron
Russo, Russell Means, Friedrich Hayek, Milton Fried-
man, James Buchanan, Walter Williams, David Fried-
man, Ludwich von Mises, Murray Rothbard, Mark
Skousen, Robert Prechter, Harry Browne, Peter Breggin,
Thomas Szasz, Camille Paglia, Charles Murray, Durk
Pearson, John Hospers, Robert Heinlein, Ron Paul, en
nog veel meer. Interessant om een op te zoeken op het
net: <http://www.self-gov.org>
We zouden ook eens kunnen proberen een Nederlandse,
Belgische of Europese lijst te maken. !! Wie werpt zich
daarvoor op ?

HOE VRIJ BENT U NOG ???
Voor velen was het geen verrassing. Maar toen de Regi-
stratiekamer openlijk publiceerde dat Nederland koplo-
per is in het aftappen van telefoongesprekken, waren er
toch nog velen verrast. Tien keer meer dan in de Vere-
nigde Staten, twee keer meer dan in Duitsland! En de
telefoonmaatschappijen moeten miljoenen uitgeven om
dat voor de overheid mogelijk te. maken. En het wordt
nog erger als de nieuwe telecommunicatiewet er door is!
Nederland op weg naar de fascistische staat. Lees het
essay van Ayn Rand: "Het nieuwe fascisme, regeren bij
algemeen akkoord" er nog maar eens op na.
WAT KUNT U DOEN ???
Behalve het lezen van dit essay, kunt u het verder be-
kend maken en verspreiden bij vrienden en bekenden.
(Er zijn bij het Libertarisch Centrum nog een aantal
exemplaren beschikbaar) U kunt ingezonden brieven
naar de kranten sturen, of zelfs naar Kamerleden. Hoe
meer reacties er komen, hoe beter Ook zou u de in de
vorige VRIJBRIEF genoemde actie "STEM NIET"
kunnen steunen door deze bekend te maken en/of door
deze financieel te steunen.

ASSET PROTECTION INTERNATIONAL
Via de SOVEREIGN SOCIETY kwamen we in contact
met de uitgever van API, Mark Nestmann. API is een
maandelijkse nieuwsbrief die zowel "elektronisch" als
via "klassiek" papier wordt verspreid.
Zij documenteren bedreigingen van eigendomsrechten
zowel door privé aansprakelijkheidsstelling als door
confiscatie door overheden. Methoden om je daar effec-
tief tegen te beschermen worden kritisch geëvalueerd en
gedocumenteerd.
Het januari 98 nummer behandelt onder andere hoe
overheden steeds meer proberen met elkaar af te spreken

om elkaar financiële gegevens van particulieren en be-
drijven door te geven.
Dit nummer begint met een serie artikelen over:
"Privacy Begins in Your Home (Computer)". Daarin
worden de mogelijkheden behandeld die er zijn voor
anderen (zowel hackers als bij voorbeeld de fiscus) om
gegevens uit uw computer te halen. En uiteraard de mo-
gelijkheden die u hebt om u daartegen te wapenen. Alle
artikelen worden degelijk gedocumenteerd met bron-
vermeldingen. API kost $ 149 (E-mail) of $ 189 per
luchtpost buiten Amerika,
Meer informatie kunt u opvragen bij:
Asset Protection International, 5468 Dundas St.W.,
Suite 931, TORONTO, ON M9B 6E3, Canada. Of
<assetpro@nestmann.com> De PGP public Key van de
uitgever kunt u vinden op:
<http://www.pgp.com/keyserver/pks-lookup.cgi>

MILTON FRIEDMAN en de EURO
Milton Friedman is een libertarische Nobelprijswinnaar.
Hij werd dit jaar 85 jaar en is naar aanleiding daarvan
geïnterviewd door het tijdschrift FORBES.
Friedman verklaart al jaren dat het tot stand komen van
de "euro" onwaarschijnlijk en dom is. Ook nu dat ding
er wel schijnt te komen, denkt hij er nog zo over. Hij
denkt dat het nog kan floppen.
De euro dient namelijk alleen maar een politiek doel.
Daarom is, volgens Friedman, de Europese zakenwereld
wel erg stom. Zij zullen zeker geen profijt van de invoe-
ring hebben. Integendeel, ze zullen er ernstig door ge-
schaad worden. Zo ernstig dat het invloed op de hele
wereld zal hebben.
Voeg daarbij dat, behalve economische factoren, uit re-
cente publikaties blijkt dat een derde van de inwoners
van de EU "racistisch" is, (vooral zo gevormd door de
overheden) en dat de Europese rekenkamer aantoont dat
degenen die in Europa alles willen regelen, de zgn. Eu-
roparlementariërs, uitmunten in laksheid en fraude, dan
wordt het beeld er niet gunstiger op.
Geen wonder dat een aantal Duitse professoren een felle
actie is begonnen om te trachten de euro uit te stellen.
Zij noemen ook dat er "gemanipuleerd" wordt door de
diverse overheden om toch maar aan de criteria te vol-
doen. Zij zeggen dat "geen enkel land, (met uitzonde-
ring van Luxemburg) aan de gestelde criteria voldoet".
In verband daarmee vielen op de voorpagina van de
NRC (6 januari) twee koppen op: "Belgisch tekort fors
omlaag". En wel van 7,1 % in 1993 tot 2,4 % in 1997.
(U weet dat het papieren tekort voor toelating tot euro is
3%)
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De tweede kop: "Financiën verzwijgt gegevens om eu-
ro" (in NL). Geen wonder dat professor Martin Feld-
stein van Harvard University in het invloedrijke blad
"Foreign Affairs" schrijft dat:".... de euro dreigt te lei-
den tot een oorlog binnen Europa. Er komen gegaran-
deerd meer interne conflicten binnen Europa, en tussen
Europa en de Verenigde Staten."

NIEUWE FILM AYN RAND: "SENSE OF
LIFE"
Een nieuwe film over Ayn Rand is gereedgekomen en
gepland officieel in the bioscopen van New York en Los
Angeles te verschijnen op 13 februari. De film is ge-
maakt en geregisseerd door Michael Paxton, die reeds
eerder toneelstukken van Ayn Rand heeft geregisseerd.
Het thema van de film is "Dat het Goede in deze wereld
mogelijk is! Dit was ook de "Sense of Life" van Ayn
Rand." Paxton wil aantonen dat haar ideeën "weldadig"
(benevolent) zijn; dit is wel het meest onbegrepen asr
pept van het Objectivisme.

Het is een documentaire film die begint bij haar leven
als Alissa Rosenbaum in St. Petersburg, waarna veel
belangrijke momenten uit haar leven volgen. De filoso-
fie waaraan zij gedurende heel haar leven heeft gewerkt,
komt in de film goed tot uitdrukking. Paxton heeft ge-
bruik kunnen maken van de archieven van het Ayn
Rand Instituut en heeft veel personen die Ayn Rand ge-
kend hebben, geïnterviewd. Een pikante bijzonderheid
daarbij is, dat hem door het Ayn Rand Instituut,
(Peikoff), verboden werd om ook Barbara en/of Natha-
liel Branden te interviewenIWij zien met verlangen uit
naar een mogelijkheid om deze film te zien.

FILM: "THE PASSION OF AYN RAND"
Er wordt nu intensief gewerkt aan de verfilming van het
bekende boek van Barbara Branden: "THE PASSION
OF AYN RAND". Barbara Branden is zelf ook nauw
betrokken bij het schrijven van het script. Althans ze
kan er veel invloed op uitoefenen. Deze film staat nog
los van een gepland toneelstuk dat van hetzelfde boek
gemaakt wordt. Dit zal het eerst in Londen worden op-
gevoerd.

Belangrijk in deze film/toneel ontwikkelingen is het feit
dat er weer zoveel aandacht is voor Ayn Rand in de
kringen van film en toneel. Via deze kanalen zullen
weer veel andere personen kennis kunnen nemen van de
filosofie van Rand. En dat kan dan weer bijdragen tot
een betere wereld.

FILM: «WE THE LIVING"
Aan een nieuwe film naar het boek dat Ayn Rand

schreef in 1936, "We The Living", wordt ook gewerkt.

Als deze even goed wordt als de bestaande film naar dit
boek, dan zal hij zeker wéér een kassucces worden. De
bestaande film is in de tweede wereldoorlog gemaakt in
Italië. Hij was vooral een succes omdat de kijkers door
hadden dat het een film tegen het collectivisme is, en
zodoende dus ook tegen het heersende fascisme.

De producer Marvin J. Rosenblum uit Chicago heeft de
rechten gekocht voor een nog niet vrijgegeven bedrag.
Er zijn plannen om de opnamen in St. Petersburg te
maken. Het verhaal in de roman speelt zich daar af en
het is de geboorteplaats van Ayn Rand

CATOINSTITUTE
Het is al weer een hele tijd geleden dat we deze "Think
Tank" onder uw aandacht brachten. De reden om deze
weer eens te noemen, is dat dit instituut, dat gesticht
werd in 1977 de laatste tijd steeds belangrijker wordt.

Ondanks al het goede dat deze revolutie gebracht heeft,
is de moderne maatschappij weer zodanig afgedreven
dat er praktisch geen menselijk element meer te, vinden
is dat vrij is van overheidsbemoeizucht. Zowel in de
persoonlijke economische zaken als in de persoonlijke
vrijheden. CATO heeft haar naam ontleend aan de
"Cato's Letters" die zeer veel gelezen werden in de 18-
de eeuw en geholpen hebben om een grondslag te leg-
gen voor de filosofie van de Amerikaanse Revolutie.

Zij houden zich vooral bezig met research op het gebied
van "public policy" en geven daarbij oplossingen en ad-
viezen die in de lijn liggen van individuele vrijheid, be-
perkte overheid en vrede. De studies en voorlichting
worden bereikbaar gemaakt voor geïnteresseerde leken,
en vooral zij die zich zorgen maken over de verkeerde
ontwikkelingen in onze wereld. Er worden meer studies
en rapporten gepubliceerd en zij worden steeds meer
aangehaald in de wetenschappelijke pers. Samen met
"The Economist" hebben ze bij voorbeeld begin decem-
ber in Londen een conferentie georganiseerd over het
wereldwijde probleem van de "Staatspensioenen Cri-
sis". .Ook geven ze een kwartaaltijdschrift uit :
"REGULATION". Zij accepteren donaties en abonne-
menten, echter weigeren elke overheidssteun.

Cato heeft thans de mogelijkheid gecreëerd van de
CATO-UNIVERSnY. Dit is een thuis studie pro-
gramma "voor drukke mensen die niet hun interesse op
wetenschappelijk terrein hebben verloren. De kern van
de stof is op audio tape, zodat men kan luiste-
ren/studeren wanneer het uitkomt. Ook zijn er weekend
seminars, "on-line" discussies en "lees opdrachten".
Hieronder vallen bij voorbeeld: David Boaz's
"Libertarianism: A Primer" (314 pp., $23.00) en "The
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Libertarian Reader" (458 pp., $27.50). Deze beide boe-
ken uit 1997 zijn nu reeds de essentiële introducties en
overzichten van de vrije markt filosofie. De "Primer"
beslaat alles van "The Roots of Libertarianism" tot "The
Libertarian Future," terwijl de "Reader" meer dan 60
essays en excerpten biedt van de klassiek liberale tradi-
tie, van H.L. Mencken tot John Perry Barlow.

Meer gegevens over Cato University zijn te vinden op:
<http://www.cato.org/university/cato-university.html>

Meer over Boaz's Primer en Reader:

http://www.libertarianism.org/>

Ook te bereiken:

CATO INSTITUTE, 1000 Massachusetts Ave, NW,
WASHINGTON DC, 20001, USA

j

de UTOPISCHE VERLEIDING
Dit is de titel van een nieuw boek dat Frank van Dun
samen met Hans Crombach heeft geschreven, en dat is
uitgegeven door Uitgeverij Contact. We hopen er bin-
nenkort nader op in te gaan, maar voor degenen die niet
willen/kunnen wachten, het ISBN nummer is 90-254-
2466-X.

WOORDEN en POLITICI
Michael Emerling is een PR adviseur in Amerika die
regelmatig lezingen houdt en publiceert over de kunst
van het communiceren. Eén van zijn uitspraken is:
"Woorden zijn Wapens". En niemand weet dat beter
dan veel politici. Zij weten woorden zodanig te gebrui-
ken, of misbruiken, dat ze mensen zand in de ogen
strooien en ze een betekenis krijgen die in hun politieke
straatje past. George Orwell heeft daar reeds op gewe-
zen, zoals bij voorbeeld "Oorlog is Vrede"

In politiek woordgebruik en in de pers kun je vele voor-
beelden vinden.

Het woord "FRAUDE" betekent "bedrog" in algemene
zin, en het duidt dus op een handeling die af te keuren
is. Als je nu in de krant of op TV het woord "fraude"
hoort, is het praktisch altijd bedoeld als belasting ont-
duiken. Ook de hele affaire van de "Beursfraude" waar-
bij langzamerhand al tientallen personen zijn
gevangengezet, gaat om het ontduiken van belastingen.

Dit wordt dus gekoppeld aan iets afkeurenswaardig. En
daar kun je dan nog mooi gebruik maken van de jaloe-
zie ten opzichte van de betrokken directeuren, hooglera-
ren e.d. Maar je zou je ook kunnen afvragen of dat wel
af te keuren is. Het is immers een manier om te trachten
je eigen verdiende geld te beschermen tegen personen
die het van je af willen nemen. Sterker nog werd de be-
tekenis van woorden omgedraaid in een NRC artikel:

"...dat het diefstal heet, als mensen hun geld verstoppen
voor de belastingen" Dit is er van uitgaan dat "alles"
van de gemeenschap is, en dat je verdiensten/ salarissen
een "gift" zijn waarvan je een deel moet teruggeven.

"MENSENSMOKKEL" schijnt ook iets vreselijk ergs
te zijn. Wat betekent het echter? Men noemt iemand een
mensensmokkelaar als hij er aan meewerkt, en eventu-
eel geld voor krijgt, om mensen over een "landsgrens"
heen te helpen. Als mensen menen in hun land niet
meer te kunnen leven, en naar een ander land willen,
worden hen veel hindernissen in de weg gelegd. Vaak
zoveel dat ze er op eigen kracht geen kans toe zien, en
hulp inroepen. En de personen die die hulp verlenen zijn
mensensmokkelaars en dus slecht en moeten gevangen
en gestraft worden. Dat vinden politici tenminste. Zou
dat nu echt ook gelden voor die mensen die in de tweede
wereldoorlog Joden over de grens hebben gesmokkeld?

(Uiteraard zijn er net als overal, in dit "beroep" ook
mensen te vinden die niet eerlijk zijn en die misbruik
maken van de nood van anderen. Dit is bedrog en dus
niet libertarisch.

"ZWART WERK IS BROODROOF" is ook zo'n
mooie. Van wie wordt dat brood eigenlijk geroofd? Een
heel groot deel van dat werk zou namelijk nooit gedaan
worden als het voor de reguliere prijzen zou moeten. Het
betekent inkomen voor mensen die bij voorbeeld geen
baan kunnen krijgen omdat het minimum loon te hoog
is voor hun capaciteiten. Wat gebeurt er als deze men-
sen die verdiensten niet meer kunnen verwezenlijken?
Dan zouden ze hun eten kunnen stelen. Dat wordt in
Nederland langzamerhand als "moreel" ervaren. Er is
zelfs een bisschop die dat preekt. Een andere oplossing
is om te trachten geld van de "bijstand" te vragen. En
dat is wat de politiek weer wil. Maak het volk afhanke-
lijk van je. Dit vergroot je macht, en toont aan dat men
niet zonder jou kan,

"GELEIDE MARKTECONOMIE". Is dat een vrije
markt? Welnee. De overheden maken de dienst uit.
Maar er wordt wel veel gepraat en geschreven over de
"vrije" (geleide) economieën in Azië die nu toch ook óp
instorten staan. Wat wordt dus gezegd ? " Zie je wel dat
je de markt niet vrij kunt laten. Voor een goede econo-
mie heb je natuurlijk de overheid nodig." Overigens
gaan bij een crash in het ene land, de overheden dan ook
nog de zaak erger maken door er nog meer geld in te
pompen. Zoals nu in Korea, waar maar even 55 miljard
in gestopt wordt. (Ook de Nederlandse belastingbetalers
mogen/moeten meedoen. Een half miljard moeten ze
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betalen; alleen dat is al 35 gulden per persoon, 140 gul-
den per gezin.).

"RECHTEN" is één van de meest verkrachte woorden
in onze taal. Iedereen heeft tegenwoordig "recht" op van
alles en nog wat, dat dan wel van anderen is afgeno-
men. Het aantasten van die rechten van anderen, is dus
een "recht" geworden!

Twee voorbeelden van het gebruik van woorden voor
politieke doeleinden wil ik u niet onthouden. Toen ko-
ningin Beatrix een paar jaar geleden in de troonrede
sprak over "de rechten van de bergen en de rivieren....",
kon je nog aannemen dat ze door een aantal milieu-
freaken voor hun karretje gespannen was. De troonrede
wordt immers door de ministers geschreven. De bood-
schap was dat we van de natuur moeten afblijven. Of de
mens daardoor dan minder welvaart heeft, doet er niet
toe. De Kersttoespraak van 1997 van Beatrix, (zelfge-
maakt), ging echter nog een stap verder. Hoewel ze veel
woorden als "kan" of "zou" gebruikte, was de bood-
schap duidelijk: Stop verdere vooruitgang en ontwikke-
ling, want daardoor ontstaan geweld, agressie,
eenzaamheid, milieuvernietiging. De commentaren in
de media haakten daar maar wat graag op in. En dan
komt er nog letterlijk:" Verwezenlijking van het Alge-
meen belang vraagt bewuste en verantwoordelijke bur-
gers en sterke maatschappelijke organisaties." En "Aan
materiële verrijking ten koste van het natuurlijk erfgoed
zijn wij allen medeplichtig." De politieke bedoelingen
achter deze woorden zullen u zonder commentaar ook
wel duidelijk zijn.

Het tweede voorbeeld levert ons Al Gore, de Vice Presi-
dent van de Verenigde Staten in een Kersttoespraak:

"Twee duizend jaar geleden beviel een dakloze vrouw
van een dakloos kind in een kribbe omdat de herberg
vol was." 1) En dat is niet helemaal waar! Jozef en Ma-
ria waren maar tijdelijk dakloos, en dat was veroorzaakt
door de regering. Kijk maar wat Lucas schreef: (verkort)
"In die dagen kwam er een bevel van Caesar Augustus,
dat iedereen belasting moest gaan betalen, en iedereen
moest naar zijn eigen stad om belast te worden. Zo ging
Jozef ook van Nazareth in Galilea (zijn woonplaats),
naar Bethlehem in Judea met Maria, die zwanger was."
Jozef en Maria werden dus niet uit hun huis gedreven
door een tekort aan woningen, of door gemene kortingen
op hun uitkeringen. Wat hen uit hun huis dreef waren
"belastingen"

1) Sterk is dat koningin Beatrix in haar Kersttoespraak
soortgelijke terminologie gebruikte: "Bijna tweeduizend
jaar geleden werd Jezus geboren in een stal, onder men-
sen wier bestaan werd getekend door een dagelijks ge-
vecht om te overleven."

De SCHEURKALENDER heeft dit alles ook reeds be-
grepen en vermeldt:

BETEKENIS: "Als een politicus zegt dat we allemaal
in één en hetzelfde schuitje zitten, dan betekent dat, dat
hij kapitein wil spelen en dat wij moeten roeien."

En

DEFINITIE: "Kun jij me zeggen wat een "patriot" is?"
—"Ja, dat is iemand die altijd bereid is om het leven
van zijn medemensen voor het vaderland op te offeren."
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Vrij en in de Markt.

Louk Jongen

Schreef ik in het vorige artikel dat het nog wel even
door zou gaan met de perikelen in het Verre Oosten en
werden we daar prompt op onze wenken bediend, nu
denk ik dat u zich alvast mentaal moet voorbereiden om
in twee of drie stappen daar wat graantjes mee te pik-
ken. Niet dat het leed daar nu geleden is, maar zoals het
nu in Indonesië toegaat, met een valuta die een kwart
waard is van wat twee maanden geleden 'normaal' was,
denk ik dat we de laatste crash/normalisatie fase aan het
ingaan zijn. Zijn we die fase door, dus eerst nog heel
wat faillissementen!!, dan zou de markt wel eens heel
snel kunnen gaan normaliseren en kunt u uw geld daar
in 3 maanden verdubbelen. Het enige wat de crisis kan
verlengen is als overheden zich er mee gaan bemoeien
en dus slecht lopende zaken, kunstmatig een langer
stervensproces te geven, met als gevolg dat er pas later
en na grotere verliezen, aan de wederopbouw van een
gezonde economie begonnen kan worden. Dus, wat zou
een overheid moeten doen? Volgens 'the Austrian theory
of the trade cycle' door Murray Rothbard: absoluut niets,
(hetgeen overigens ook voor het IMF geldt). Nogmaals:
het eerste instapmoment is er nu nog niet en als we in-
stappen, wil ik wat vrije markt zekerheid hebben. In de
tussentijd, blijven wij het aandachtig volgen en houden
rekening met het volgende: Computer-, hi-tech-, elec-
tronica-, en dat soort apparatuur, kunt u de komende
maanden beslist tegen veel lagere prijzen dan nu aan-
schaffen. Doordat de valuta van de landen waar dit soort
zaken gemaakt worden gekelderd zijn, is het kopen met
onze valuta nog aantrekkelijker geworden. Op den duur
verdwijnt dit goedkoopte effect, omdat de producenten
in die landen ook onderdelen moeten importeren en daar
dus de wereldmarkt prijs voor moeten betalen. Gedach-
tig mijn anticyclisch reizen: NU is het moment om naar
Indonesië, Filipijnen etc. te gaan. Uw kosten ter plekke
zijn minder dan de helft van een maand geleden. Koop
daar geen westerse of geïmporteerde spullen, maar alle
plaatselijke spullen zijn voor ons spotgoedkoop. Het
heeft natuurlijk gevolgen voor Westerse Exporteurs naar
die gebieden, maar dat zijn in het algemeen niet ramp-
zalige groottes. Wel zijn sommige banken misschien
wat te greedy geweest om aan bedrijven daar geld uit te
lenen, dat zal nog wat onrust geven als dat boven water
komt. • Dat vakantie huis aan het strand in de Filipijnen
is nu dus ook koopwaardig (in Indonesië mag u nog niet

vastgoed kopen en gezien de retoriek van de politici
daar zou ik nu ook nog niet aan beginnen: nationalisa-
tie)

Diegenen die in het Verre oosten goud hadden, hadden
geluk of het begrepen. Terwijl op de wereld markt goud
een 18 jaars dieptepunt bereikte, was het voor de Indo-
nesiërs een absoluut hoogte punt gerekend in Rupiahs.
Dat gold ook voor de rest van het Verre oosten. Waarom
dan toch zo'n lage goudprijs in guldens en dollars? Al-
lereerst verwachten veel analisten een deflatie, in tegen-
stelling tot inflatie. Dat die deflatie eerder een tijdelijk
karakter zal hebben, dan het 'voor goed verdwijnen van
de inflatie' heeft te maken met het op orde komen van de
Aziatische markten. En die komen op orde, als de over-
heid zich er maar niet al teveel mee bemoeit; zie hoe
snel Mexico en daarvoor Zuid Amerika, door hun pro-
blemen waren. Wat natuurlijk ook telt is, dat als je in
Azië zo in dé (liquiditeits)problemen zit, je ook niet veel
mogelijkheden meer hebt om goud te kopen. De vraag
naar goud uit die landen droogt dus een tijdje op. Het
aanbod van goud komt vooral uit goudmijnen die lang-
lopende financieringscontracten hebben en daardoor
moeten blijven produceren. Een goudprijs onder de $
280 leidt het eerste jaar slechts tot 16% sluiting produc-
tie capaciteit. Wel is het zo dat er minder geld aan ex-
ploratie en nieuwe opbouw besteed zal worden: de basis
voor een toekomstige stijging van de goudprijs!? Overi-
gens: producerende goudmijnen in de Filipijnen hebben
een aanzienlijke kosten daling, namelijk bijna even veel
als de peso is gedaald, oftewel die maken nog steeds
winst, zo ook in Rusland etc. Dan waren er natuurlijk
de goudverkopen van de centrale banken, al was ik daar
niet zo onder indruk van: enerzijds staan die bekend om
op het laagste punt te verkopen, anderzijds wat zij nu
verkopen hangt niet meer boven de markt. Wel gaf dat
tijdelijke prijsdruk en dan is er nog een reden: Als over-
al de beurzen met 10-20-30% stijgen en je speelt op zijn
best quitte met goud, ga je je toch eens afvragen of je
toch ook niet eens op die beurs wat meer dan in goud
moet doen.

Niet dat ik u nu aanbeveel om hals over kop goud te ko-
pen, wilde ik u toch even over de volgende punten laten
nadenken: • We gaan in Europa ons monetaire lot ver-
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binden aan een groep politici (en u weet wat erger is
dan een politicus? Juist, een groep... trouwens voor die-
genen die mijn nieuwjaarskaart met het spel 'het ge-
vecht van de eeuw' wensen: stuur even een kaartje naar
de redactie of e-mailtje naar total@invest.nl) en ik denk
dat als u in Aziatische schoentjes stond u erg blij met
wat goud zou zijn, kunt u zich dan veroorloven op Eu-
ropese grote voeten te leven zonder rekening te houden
met het ecu gevaar? Er is al een tekort tussen de jaar-
lijkse productie en vraag naar goud. Met het begin van
mijn sluitingen en de achteruitgang van Zuid Afrikaan-
se productie, wordt dat tekort alleen maar groter en dus
zal 'eens' de prijs omhoog gaan. En wie zegt dat we in
een risicovrije wereld zijn aangeland en dat we kunnen
bouwen op waardes van papier in tegenstelling tot die
van goud? Vraag dat maar eens aan de Aziaten.


