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van de Redactie
LIJFSBEHOUD

De overheid biedt u 'de kans van uw leven'. U kunt nu laten regi-
streren dat u uw kostbaarste bezit wilt weggeven. ledere Nederlan-
der van 18 jaar en ouder heeft hiervoor een formulier thuisgestuurd
gekregen: wordt orgaandonor en geeft gul!

Maar de verkoop van organen blijft verboden. In Nederland heerst
de consensus dat geld verdienen aan een nier of lever onethisch is.
Bij leven mag u slechts beslissen of u al dan niet delen van uw li-
chaam, na uw dood, gratis wilt afstaan aan anderen. Meer mag niet;
het recht te beschikken over eigen lijf en leden eindigt bij overlij-
den.
In jeugdige overmoed besloten een vriend en ik eens dat wij beiden
eetbaar waren. Christus had ons het goede voorbeeld gegeven met
zijn 'neemt en eet dit lichaam'. En in Robert Heinleins voortreffelij-
ke science-fiction roman Stranger In A Strange Land genoten de
vrienden van hoofdpersoon Valentine Michael Smith smakelijk na
van zijn dood. Er moest wel een snufje zout bij. Kannibalisme leek
ons pas misdadig als iemand tegen zijn zin werd opgegeten. Op uit
een schoolschrift gescheurde blaadjes schreven we dat ieders li-
chaam, na overlijden, eigendom werd van de langstlevende. Voor
hem om naar goeddunken over te beschikken. Orgaandonatie stond
toen nog niet zo in de belangstelling en we waren jong. Anders
hadden we ongetwijfeld bedacht dat de langstlevende het lichaam
van de ander ook te gelde zou kunnen maken.
Er zijn te weinig donororganen. En waar schaarste heerst kan geld
worden verdiend. Dat de Nederlandse overheid de verkoop van or-
ganen niet toestaat doet dus velen te kort. Denk aan de mogelijkhe-
den: met de opbrengst van het lichaam kan de begrafenis of
crematie worden betaald. Schuldeisers kunnen het lichaam van een
schuldenaar claimen, om zelfs na zijn dood nog iets van hun geld
terug te zien. Nabestaanden kunnen beter verzorgd worden achter-
gelaten.
Tijdens je leven de optie op je hart en longen verkopen is ook een
mogelijkheid, als iemand bereid is te wachten tot je laatste adem.
De vraag is alleen wie de huid wil kopen, voor de beer geschoten is.

ONVOORZIENE DOOD

Het is ook vreemd dat de beslissing of organen wel of niet mogen
worden hergebruikt, in eerste instantie wordt overgelaten aan de
overledene. Het zou veel redelijker zijn om de zeggenschap te leg-
gen bij degene die de kosten van verwerking van het lichaam
draagt. Dit kan de overledene zijn, als hij geld nalaat voor begrafe-
nis of crematie, of daarvoor een verzekering heeft afgesloten. Maar
als hij zijn dood niet heeft voorzien en zijn nabestaanden moeten
opdraaien voor de kosten, dan spreekt het voor zich dat zij beslissen
over wat er met het lichaam gebeurt. Dus ook of delen ervan wor-



den weggegeven of verkocht. Als er geen nabestaanden
zijn en er niets is geregeld, dan blijft het ziekenhuis, of
de overheid met het lichaam zitten. Dan ligt daar het be-
slissingsrecht over orgaandonatie
Het huidige plan, landelijk registreren wie wel en wie
niet donor na de dood wil worden, is wel beter dan eer-
dere ideeën. Enige jaren geleden werd gedacht aan een
regeling die van iedereen postuum transplantiemateriaal
zou maken, tenzij je tijdens je leven daartegen protes-
teerde. Met zo'n wet zou de overheid met één penne-
streek eigenaar worden van de lichamen van alle
Nederlanders. Ik had al jaren een donorcodicil op zak,
maar overwoog op dat moment om het te verscheuren
en te vervangen door een mededeling dat ook na mijn
dood iedereen van mij af moet blijven.
Toch laat ik mij nu niet registreren als donor. De arts
die mijn lever wil hebben, moet maar de moeite nemen
mijn broekzakken te doorzoeken en het donorcodicil te
vinden. Ik heb een crematieverzekering, dus het is aan
mij om te beslissen wat niet hoeft te worden verbrand.
Alles mag weg; daar zal ik na mijn dood niet anders
over denken. Dat je op het formulier voor de centrale
donorregistratie kan aankruisen welk lichaamsdeel je in
elk geval niet wilt afstaan, is wel sympathiek, maar het
lijstje organen lijkt met de natte vinger te zijn opgesteld.
Waarom zou iemand zijn alvleesklier niet voor trans-
plantatie willen afstaan? Zijn er sekten met het geloof
dat juist daar de ziel huist, op de Eilandjes van Langer-
hals? En wat heeft een chirurg aan een donorhart, als
iemand heeft laten registreren dat zijn hartklèppen niet
mogen worden hergebruikt? Hersenen zijn niet in de
lijst opgenomen. Maar daar is natuurlijk ook geen vraag
naar.
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Democratie

Murray Rothbard

Democratie is een manier waarop leiders worden aange-
steld en/of beleid wordt bepaald. Het is verschillend van
wat we tot nu toe behandeld hebben: de aard en de ge-
volgen van een bepaald overheidsbeleid. Een democra-
tie kan zowel een relatief vrije-markt programma kiezen
als een programma dat meer in de markt ingrijpt. Het-
zelfde geldt ook voor een dictator. En toch kan de ma-
nier waarop de overheid tot stand komt niet geheel los
gezien worden van het beleid dat de overheid voor staat.
We zullen enkele van deze verbanden hier behandelen.

Democratie is een systeem waarin de meerderheid het
voor het zeggen heeft en iedereen een stem kan uitbren-
gen in de keuze van, ofwel het beleid, ofwel van de
heersers, die op hun beurt weer het beleid bepalen. Dit
systeem zit vol tegenstrijdigheden.

Aan de ene kant, veronderstel dat de overgrote meerder-
heid een dictator of een één partijsysteem wenst. Het
volk wenst alle beslissingen over te geven in de handen
van die dictator of partij. Kan een democratie zich vrij-
willig opheffen? Wat de democraat ook antwoordt, hij
zit vast in een contradictie. Als de meerderheid alle
macht aan een dictator kan geven, die alle verdere ver-
kiezingen afschaft, dan kan de democratie zichzelf op-
heffen. Vanaf dat moment is er geen democratie meer,
hoewel de meerderheid de dictator steunt. In dat geval is
de democratie een overgang naar een niet democratische
vorm van regeren. Als aan de andere kant, zoals nu al-
gemeen wordt aangehangen, de meerderheid slechts een
ding verboden is - namelijk het opheffen van het de de-
mocratische verkiezingen - dan is er niet langer sprake
van een democratie, omdat de meerderheid niet meer
beslist. Het verkiezingsproces kan in stand gehouden
worden, maar hoe kan het adequaat de wens van de
meerderheid uitdrukken, als de meerderheid dit proces
niet kan beëindigen als het dat wenst? Democratie ver-
eist dus twee voorwaarden om te kunnen bestaan:
meerderheid beslissingen over heersers of beleid en pe-
riodieke verkiezingen. Als de meerderheid het verkie-
zingsproces wenst te beëindigen kan de democratie niet
voortbestaan, welke kant van het dilemma ook gekozen
wordt. Het idee dat de meerderheid voor de minderheid
de mogelijkheid om de meerderheid te kunnen worden
moet handhaven kan dan worden gezien, niet als een
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maatregel om de democratie te handhaven, maar als een
willekeurig waarde oordeel van een politicoloog (het is
tenminste willekeurig zolang niet gegrond in een sa-
menhangende ethiek)

Dit dilemma blijft bestaan, niet alleen als de meerder-
heid wenst een dictator te benoemen, maar ook als de
meerderheid een volledig vrije samenleving wenst. Een
dergelijke samenleving kent nu eenmaal geen algemene
overheidsorganisatie met een monopoliepositie. De
enige plek waar het verkiezingsproces in de vorm van
één man één stem zou voortbestaan zou in verenigingen
zijn, wat altijd al een inefficiënte organisatievorm is
geweest. Het enige belangrijke stemmen in een derge-
lijke samenleving zou geschieden in de aandeelhou-
dersvergaderingen van bedrijven en niet op basis van
één man één stem, maar op basis van het aantal aande-
len dat iemand in zijn bezit heeft. Ieders stem is in dat
geval direct verbonden met zijn aandeel in de gemeen-
schappelijke bezittingen. In een volledig vrije samenle-
ving zou er niets zijn waarover democratisch gestemd
kan worden. Ook hier is de democratie slechts een mo-
gelijke overgang naar een vrije samenleving, en geen
onderdeel daarvan. Een vrije samenleving en democratie
gaan niet samen. Maar ook socialisme en democratie
gaan niet samen. De heersende partij heeft alle produc-
tiemiddelen in bezit en kan bijvoorbeeld beslissen hoe-
veel middelen de oppositie-partijen krijgen om
propaganda te voeren, om maar niet te spreken over de
economische macht die de partij heeft over het persoon-
lijk wel en wee van de leiders en leden van de oppositie.
Wanneer één partij de zeggenschap heeft over alle mid-
delen en inkomens in een samenleving is het onvoor-
stelbaar dat enige serieuze oppositie kan blijven
bestaan. De enige oppositie die zou bestaan, bestaat niet
tijdens verkiezingen tussen partijen, maar tussen frac-
ties binnen de heersende partij, zoals dat geschiedde m
de communistische landen.

Dus democratie is niet mogelijk in een volledig vrije
samenleving, noch in een socialistische samenleving.
En toch zijn dit de enige twee stabiele samenlevings-
vormen, en we hebben gezien dat alle tussenvormen in-
stabiel zijn en neigen naar een van de beide stabiele



polen. Dit betekent dat de democratie instabiel is en
slechts een overgangsvorm van bestuur.

De democratie lijdt aan nog veel meer tegenstrijdighe-
den. De democratie heeft een van de volgende twee
functies: of om het overheidsbeleid te bepalen of om te
bepalen wie de heersers zullen zijn. Volgens wat
Schumpeter de 'klassieke' theorie van de democratie
noemt, dient de meerderheid het beleid te bepalen. De
huidige theorie van de democratie stelt dat de meerder-
heid bepaalt wie er gaat regeren. De regeerders bepalen
vervolgens het beleid. De meeste politicologen onder-
schrijven de laatste theorie, terwijl de meeste mensen de
eerste theorie zijn toegedaan. We zullen daarom de
klassieke theorie het eerst behandelen.

Volgens de 'de wil van het volk' theorie, oftewel directe
democratie - het hoofdelijke stemmen over iedere zaak,
zoals in algemene bijeenkomsten in steden in New
England - is dit de ideale vorm van democratie. Door de
opkomst van de moderne beschaving en de complexe
problemen in de samenleving is deze gang van zaken
verouderd, zodat we nu genoegen moeten nemen met de
minder perfecte 'representatieve democratie' (vroeger
wel republiek genoemd). De mensen kiezen vertegen-
woordigers die hun wil tot uiting brengen in de politieke
arena. Logische problemen rijzen onmiddellijk. Een
daarvan is dat verschillende geografische afbakeningen
onmiddellijk van invloed zijn op de 'wil van de meer-
derheid'. Zo zal een land dat voor de verkiezing van de
vertegenwoordigers onderverdeeld is in districten, last
hebben van 'gerrymandering': het steeds opnieuw in-
delen van de districten. Er is nu eenmaal geen logische
rationale indeling mogelijk. De partij die het voor het
zeggen heeft, zal de districtsgrenzen in zijn voordeel
aanpassen; er is nu eenmaal geen andere, meer rationele
wijze van indeling mogelijk om de ware 'wil van de
meerderheid' tot uitdrukking te brengen. De districts-
grenzen zijn volkomen willekeurig. Zelfs de indeling
van het aardoppervlak in landen is willekeurig. Als een
overheid de baas is in een zeker gebied, betekent demo-
cratie dan ook dat een meerderheid in een bepaald dis-
trict binnen dat gebied zichzelf onafhankelijk mag
verklaren, of dat de meerderheid in dat district kan be-
sluiten zich bij een ander land aan te sluiten? Betekent
democratie 'de wil van de meerderheid" over een groter
of over een kleiner gebied? Welke meerderheid is ei-
genlijk de baas? Als iemand van mening is dat de
meerderheid in land X het voor het zeggen heeft, dan
kan iemand anders terecht zeggen, dat de meerderheid
in een bepaald district in land X over dat district de
baas is en kan besluiten tot bijvoorbeeld afscheiding.

Dit afsplitsingsproces kan natuurlijk doorgaan tot de
stad, de wijk, de flat, en uiteindelijk elk individu. Aan
democratisch bestuur komt een eind door individueel
zelfbestuur. Maar als afsplitsing verboden is dan zal de
democraat moeten erkennen dat landen met een grotere
bevolking dan het zijne het recht hebben zijn land bij
meerderheid te besturen. Dit proces gaat door totdat er
een wereldregering is gekozen door de meerderheid van
de wereldbevolking. De positie van een democraat die
slechts voor een nationale overheid pleit, is tegenstrij-
dig: hij moet ofwel voor een wereldregering zijn, ofwel
voor geen enkele regering.

Behalve het probleem van geografische grenzen van een
land of van een kiesdistrict, loopt de democratie die
vertegenwoordigers moet kiezen om de 'wil van de
meerderheid' tot uiting te brengen, tegen andere pro-
blemen aan. Een bepaalde vorm van proportionele ver-
tegenwoordiging is onontbeerlijk om de algemene
publieke opinie te verwoorden. Het beste zou een pro-
portioneel systeem voor het hele land of voor de hele
wereld zijn, zodat de vertegenwoordiging niet verstoord
wordt door geografische verschillen. Maar verschillende
vormen van proportionele vertegenwoordiging zullen
leiden tot verschillende resultaten. De critici van het
proportionele systeem zeggen dat een op deze wijze ge-
kozen overheid erg instabiel is. Het antwoord hierop is
natuurlijk dat een instabiele regering goed de algehele
instabiele publieke voorkeur weerspiegelt. Het
'efficiënte overheid' argument gaat alleen maar op
wanneer we de klassieke theorie van de 'wil van de
meerderheid' laten vallen en overgaan op theorie twee:
de enige functie van de meerderheid is het kiezen de
heersers.

Volgens de klassieke theorie is proportionele vertegen-
woordiging niet zo goed als directe democratie, en we
komen nu tot een belangrijke, hoewel verwaarloosde
ontdekking: de moderne technologie maakt directe de-
mocratie heel goed mogelijk. Via de telefoon of appa-
raat gekoppeld aan de televisie zou ieders persoon
makkelijk meerdere keren per week kunnen gaan stem-
men. Dit is niet moeilijk te bereiken. En, toch, een te-
rugkeer naar de directe democratie wordt het nooit
serieus voorgesteld. Door proportionele vertegenwoor-
diging zou het volk zijn politici kiezen, die slechts die-
nen ter voorbereiding van wetgeving, maar die zelf geen
doorslaggevend stemrecht hebben. De wetten worden
dan bij het volk in gediend, dat direct zijn stem kan uit-
brengen. De eerste en tweede kamer zouden bestaan uit
het hele volk en de politici zouden optreden als advi-
seurs en voorbereiders die hun wetten indienen bij deze
zeer grote wetgevende vergadering. De persoon die de
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klassieke theorie van de democratie aanhangt moet of-
wel voorstander zijn van opheffing van de huidige eerste
en tweede kamer, ofwel hij moet zijn theorie opgeven.
Het bezwaar dat ongetwijfeld tegen de directe democra-
tie zal worden ingebracht is dat het grote publiek onvol-
doende geïnformeerd zal zijn in de complexe zaken die
de regering betreffen. Maar, als dat het geval is dient de
democraat zoiezo zijn klassieke theorie op te geven, dat
de meerderheid over beleid en wetten dient te beslissen
en niet over de vraag wie er zal regeren. Hij dient de
'moderne theorie' van de democratie te aanvaarden: de
meerderheid kiest zijn heersers, die op hun beurt het
beleid bepalen.

We zijn nu toe gekomen aan deze doctrine. Hij wordt
met hetzelfde probleem omtrent de afgrenzing van lan-
den of kiesdistricten geconfronteerd. Zowel de 'moderne
democraat' als de 'klassieke democraat' dienen ofwel
een wereldregering aan te hangen, ofwel geen enkele
vorm van regering. Wat betreft de vertegenwoordiging
kan de moderne democraat zich met succes verzetten te-
gen een directe televisie-democratie. Hij kan zich zelfs
verzetten tegen een systeem van proportionele verte-
genwoordiging. Hij zit echter in een ander dilemma ge-
vangen: als de taak van het volk is zijn leiders te kiezen,
waarom dan nog stemmen voor de wetgevende vergade-
ring. Waarom niet periodiek de premier of president
kiezen, en daarmee is de kous af. Als efficiëntie het cri-
terium is dan is een president efficiënter dan een wetge-
vende vergadering, ook als één partij daarin dominant
is. Die partij kan altijd onderling verdeeld raken. Eén
persoon die het voor het zeggen heeft, een president, is
een stabielere vorm van regeren. Logisch gezien dient
ook de moderne democraat het idee van een wetgevende
vergadering te laten vallen en alle wetgevende macht in
handen van de president of premier te leggen. Beide
theorieën van de democratie moeten het idee van een
wetgevende vergadering laten vallen.

De 'moderne democraat' die het idee van directe demo-
cratie veracht, omdat het publiek te dom en te slecht
geïnformeerd is omtrent zaken van de overheid, zit ge-
vangen in een andere fatale contradictie: hij is van me-
ning dat de mensen te stom zijn om
bestuursbeslissingen te nemen maar niet te stom om
adequate vertegenwoordigers te kiezen. Als een kiezer
niet competent genoeg is om over zaak A, B, C te be-
slissen, hoe kan hij dan ooit goed genoeg gekwalificeerd
zijn om te weten of meneer X dan wel meneer Y in staat
is om zaak A, B, C goed op te lossen. Om een goede
beslissing te nemen moet de kiezer zowel veel weten
over zaak A, B, C als over meneer X en meneer Y. Hij
moet waarschijnlijk meer weten dan onder een systeem
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van directe democratie, waar kennis van zaken A, B, C
voldoende is. De gemiddelde kiezer is noodzakelijk
minder in staat om een keuze te maken tussen personen
dan een beslissing te nemen over bepaalde beleidsza-
ken. Hij begrijpt bepaalde beleidszaken en ziet van
sommige de relevantie in. De mensen die hij moet kie-
zen heft hij nooit ontmoet en eigenlijk weet hij niets
van ze af. Hij kan eigenlijk alleen op hen stemmen af-
gaande op hoe ze overkomen in de media, van hun
competentie weet hij niets. Hoe slecht geïnformeerd
ook, de kiezer neemt welhaast zeker slechtere beslissin-
gen in representatief stelsel dan onder een directe demo-
cratie.

We hebben gezien dat beide theorieën van de democra-
tie een probleem hebben met een wetgevende vergade-
ring. Ze hebben ook een probleem met de rechtelijke
macht. In de eerste plaats is het idee van een onafhan-
kelijke rechtelijke macht in tegenspraak met het idee
van de volkswil. Als de rechtelijke macht werkelijk on-
afhankelijk is van de \vil van de meerderheid, dan func-
tioneert zij, in ieder geval binnen haar eigen
invloedssfeer als een oligarchisch dictatuur. Het is niet
mogelijk deze vorm van overheid nog democratisch te
noemen. In de tweede plaats, als de rechtelijke macht
direct gekozen wordt, of benoemd wordt door de geko-
zen regering (beide vormen komen voor in de VS) dan
is zij nauwelijks nog onafhankelijk. Als de verkiezing
tijdelijk is of als de benoeming van tijd tot tijd verlengd
dient te worden, dan is zij onderhevig aan politieke pro-
cessen en verschilt zij nauwelijks nog van andere afde-
lingen van de overheid. Als de benoeming voor het
leven is, dan is de onafhankelijkheid natuurlijk groter.
Maar dan nog, als de fondsen voor de rechtelijke macht
door de politiek bepaald worden, of als de politiek de
bevoegdheden van rechters vaststelt, dan blijft die onaf-
hankelijkheid beperkt.

We hebben de problemen en tegenstrijdigheden van de
theorie van de democratie nog niet uitputtend behan-
deld; we zullen onze weg vervolgen met de vraag:
Waarom überhaupt democratie? Tot nu toe hebben we
behandeld hoe de democratie zou dienen te functioneren
en op welke gebieden zij betrekking zou moeten hebben
(beleid of de leiders). We zullen thans die ideeën onder-
zoeken die de democratie rechtvaardigen en ondersteu-
nen.

Een theorie stelt dat de meerderheid altijd of bijna altijd,
de moreel juiste beslissingen neemt. Omdat dit geen es-
say over de ethiek is, zullen we dit punt niet verder be-
handelen, behalve dan dat weinig mensen dit standpunt
er nu op na houden. De afgelopen eeuw hebben meer-



derheden dermate uiteenlopende leiders en beleidsdoe-
len gekozen, dat het vertrouwen dat de meerderheid
meestal de juiste keuze maakt, ernstig beschadigd is.

Wellicht het meest gebruikte en meest samenhangende
argument voor een democratische besluitvorming, is
niet dat deze beslissingen de meest juiste zullen zijn,
maar dat het democratische proces garant staat voor een
vreedzame wisseling van de regering. ledere regerings-
vorm, wil zij voortbestaan, berust uiteindelijk op de
steun van de meerderheid; het is dan natuurlijk beter,
dat de meerderheid zich eens in de zoveel tijd openlijk
uitspreekt wat zij van de regering vindt, dan dat elke
keer dat de regering het ongenoegen heeft opgewekt van
de meerderheid, slechts een gewelddadige revolutie de-
ze regering kan beëindigen. Verkiezingen vervangen de
kogels. Dit argument gaat in zoverre mank dat het de
mogelijkheid van vreedzame regeringswissel over het
hoofd ziet door massale burgerlijke ongehoorzaamheid.
Een dergelijk vorm van revolutie bewaart de vrede en
vereist geen verkiezingen.

Het argument: democratie is nodig voor een vreedzame
wisseling van de regering, vertoont een veel groter ge-
brek. Een gebrek waar iedereen snel overheen stapt.
Degenen die dit argument onderschrijven gebruiken het
om alle democratie goed te keuren en snel over te gaan
op andere zaken. Zij realiseren zich niet dat het argu-
ment van vreedzame verandering een criterium is waar-
aan alle democratisch bestuursvormen dienen te
voldoen. Het argument, verkiezingen inplaats van ko-
gels, dient letterlijk genomen te worden: het uiteindelij-
ke resultaat van een verkiezing dient dus hetzelfde te
zijn als wanneer er een gewelddadige revolutie had
plaatsgevonden, waarin de meerderheid de regerende
minderheid bevecht. Het argument houdt in dat de ver-
kiezingsuitslagen het nauwkeurig substituut zijn van
een gewelddadig conflict. Voor een democratie geldt
dus het volgende criterium: zijn de resultaten werkelijk
dezelfde als wanneer een burgeroorlog was uitgevoch-
ten? Als we bij ons onderzoek dus vinden dat de resul-
taten van het verkiezingsproces sterk afwijken van die
van een gewelddadige revolutie, dan zullen we of het
idee van de democratie of het argument moeten laten
vallen.

Hoe doet die democratie, in het algemeen of in bepaalde
landen, het nou aan de hand van zijn eigen criterium?
Een belangrijk onderdeel van een democratie is het
systeem van één persoon één stem. Maar het
'vreedzame-verandering' argument zou betekenen dat
iedere stemgerechtigde gelijkwaardig zou zijn in een
gewelddadige strijd. Is dit waar? Het is duidelijk dat fy-

sieke kracht niet gelijk verdeeld is. In ieder gevecht
zouden vrouwen, zieken en ouderen het slecht doen. Op
basis van het 'vreedzame-verandering' argument is het
niet gerechtvaardigd dat deze fysiek zwakkere groepen
stemrecht hebben. Uitgesloten van stemrecht worden
alle burgers die niet slagen voor een fitness test. Verder
is het duidelijk dat diegenen die gevechtstraining heb-
ben ondergaan groepen (militairen en politieagenten)
meerdere stemmen krijgen, omdat een kleine groep
goedgetrainde strijders een grotere groep amateurs
makkelijk verslaat.

Afgezien van de verschillen in fysieke kracht en ge-
schiktheid voor de oorlog lukt het de democratie ook op
een andere manier niet om te voldoen aan de logische
vereisten van de 'vreedzame-verandering' these. Dit
komt door een andere ongelijkheid nl. de grote ver-
schillen in de kracht van overtuiging of geloof. 60% van
de bevolking kan tegen een bepaald beleid zijn terwijl
slechts 40% ervoor is. In een democratie krijgt de 60%
gelijk maar stel dat die 40% zeer sterk voor dat beleid
zijn terwijl de 60% het nauwelijks interesseert. Wan-
neer er geen democratie zou zijn zou een veel groter deel
van die 40% dan van de apathische 60% bereid zijn
voor hun ideeën in het strijdtoneel te treden. En toch tij-
dens verkiezingen telt de stem van de apathische even
sterk als van de gepassioneerde. Verkiezingen verstoren
dus duidelijk op een systematische manier de resultaten,
die middels een oorlog zouden zijn verkregen.

Het is waarschijnlijk dat geen enkele manier van stem-
men dit gebrek volledig kan opheffen en als een nauw-
keurig substituut kan dienen voor een meer fysieke test.
Er kan natuurlijk wel het een en ander gedaan worden
om de huidige praktijk van stemmen meer in overeen-
stemming met het ideaal te brengen. Het is verassend
dat tot nu toe nog niemand dergelijke voorstellen heeft
gedaan. Het wordt tegenwoordig alleen maar makkelij-
ker gemaakt om te gaan stemmen.. Omdat de meer
apathische mensen nu ook gaan stemmen in dit in di-
recte tegenspraak met het kogel-substituut idee. Stem-
men zou een stuk moeilijker moeten worden gemaakt
om er zeker van te zijn, dat alleen gemotiveerde mensen
de weg naar de stembus zullen vinden. Een stembelas-
ting, niet zo hoog dat armlastige enthousiastelingen het
zich niet zouden kunnen permitteren, maar hoog genoeg
om de onverschillige kiezer thuis te laten blijven, zou al
een goed begin zijn. De stemlokalen zouden verder uit
elkaar moeten liggen. Een kiezer die niet een reis wil
onder nemen om van zijn stemrecht gebruik te maken,
is nauwelijks gemotiveerd te noemen en zou zeker niet
het fysieke gevecht zijn aangegaan voor zijn kandidaat.
Een volgende stap zou zijn de kiezer zelf de naam van
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zijn kandidaat te laten invullen en geen voorgedrukte
stembiljetten te gebruiken. Niet alleen beëindigt dit het
zeer ondemocratische privilege van diegenen die de
staat op de kieslijst wenst te zetten, maar brengt de rea-
lisatie van ons criterium weer een stap dichter bij. Een
kiezer die niet eens de naam van zijn kandidaat weet,
zal zeker niet voor hem met een wapen in de hand de
straat op gaan. Verder zou natuurlijk de anonimiteit van
het stemmen moeten worden opgeheven. Ooit ingevoerd
om de angstigen en makkelijk te intimiderende over te
halen te gaan stemmen, geldt voor ons criterium dat de-
ze lieden bepaald niet geneigd zijn een oorlog te begin-
nen. Mensen die bang zijn openlijk voor hun mening uit
te komen zijn niet te beste krijgers op het slagveld, een
plaats bij uitstek voor moedigen en doorzetters. Deze en
andere veranderingen dienen ingevoerd te worden om
verkiezingen een volmaakter substituut van oorlog te
maken. Als algemeen stemrecht het kenmerk van demo-
cratie is, dan gaat het 'vreedzame-verandering' argu-
ment niet langer op. Er is geen reden meer om
überhaupt een democratie te willen. Willen we toch een
systeem van stemmen dat voldoet aan ons criterium,
dan dient iedere democraat ermee in te stemmen om het
stemrecht van vrouwen, zieken, ouderen etc. af te
schaffen, meer stemrecht te geven aan militairen en ex-
militairen, een stembelasting in te voeren etc., etc., het
systeem zoals we dat tot nu toe gekend hebben is in ie-
der geval niet in overeenstemming met 'vreedzame-
verandering'.

Nu zowel de werking als de legitimatie van de demo-
cratie op drijfzand blijken te berusten, en slechts de be-
wering 'democratie is goed' overblijft, rijst de vraag:
"Dient de democratie maar afgeschaft te worden". De-
mocratie is dan wel geen doel op zichzelf, maar kan ge-
bruikt worden als middel om andere doelen te bereiken.
Democratie is een middel om leiders te benoemen en/of
een zeker beleid uitgevoerd te krijgen. Democratie is
dus vooral een middel tot bepaalde doelen. Zowel so-
cialisten als libertariërs kunnen democratie zien als een
middel om een socialistische of libertarische samenle-
ving te verwezenlijken. Beide hebben voor ogen dat de
democratische bestuursvorm instabiel is. Libertariërs
kunnen het democratische proces gebruiken om mensen
tegen de overheid te beschermen, als ook om de indivi-
duele vrijheid te bevorderen.

De in 1997 overleden Murray Rothbard was de aartsvader van
het libertarisme. Hij was werkzaam als econoom aan de uni-
versiteit van Las Vegas en van zijn hand verschenen vele boe-
ken en honderden artikelen. Zijn bekendste werken zijn
Llbertarian Manifeste en Power and Market. Het bovenstaan-
de stuk is het hoofdstuk Democracy vertaalt uit Power and
Market.

Werkloosheid = Looploosheid

Werkloosheid is een vreemd probleem. Er is
een tekort aan werk. Werkloosheid is te verge-
lijken met looploosheid: Een aantal mensen kan
niet meer lopen, want de loop is op. Er is een
vaste hoeveelheid loop; wat de een méér loopt
moet de ander minder lopen. De migranten die
naar Nederland komen om te lopen, zouden
hier looploosheid veroorzaken. De Nederlan-
ders houden zo zelf nog maar een paar kilo-
meter over. Stel dat mensen elkaar zouden
betalen om ergens naar toe te lopen (om elkaar
te stimuleren om sportief te zijn). Men komt er
echter achter dat mensen soms in het wilde
weg gaan lopen, zonder ogenschijnlijke kennis
van zaken. Men maakt dan een wet dat het al-
leen toegestaan is om te lopen als je een di-
ploma hebt en een vergunning om te lopen.
Vervolgens gaat het mensen opvallen dat men-
sen soms stilstaan. Men komt erachter dat
mensen elkaar soms nogal weinig betalen om
te gaan lopen. Men stelt een wet in dat het ver-
boden is om te lopen als iemand je niet mini-
maal f.3.- per kilometer betaalt om te lopen. Het
valt op dat nog meer mensen stilstaan. Omdat
mensen terwijl ze stilstaan niet kunnen verdie-
nen besluit men mensen die stilstaan een uitke-
ring van f.10 per uur te geven. Vervolgens valt
het op dat er nog meer mensen stil staan. Om
dit ernstige probleem op te lossen stelt men
subsidies in om te geven aan mensen die wan-
delingen organiseren. De uitkeringen en subsi-
dies worden betaald uit een bepaalde
hoeveelheid geld die een ieder moet betalen
die geld verdient met lopen. Op een gegeven
moment staat iedereen stil in de samenleving.
Men zit met een ernstig probleem: de loop is
op.

Rob van Glabbeek
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Het Vijfde Hayek Symposium:
LIBERALE WEERBAARHEID IN HET FIN DE SIÈCLE

Het vijfde Hayek symposium vond zaterdag 21 maart
plaats in de Koninklijk Jachthaven van Antwerpen. Het
is een schitterende locatie, gelegen aan de schelde, met
uitzicht op de sky line van Antwerpen. Een zonnige
milde voorjaarsdag nodigde menigeen uit om het con-
gres het congres te laten en de terrasjes van Antwerpen
te bezoeken. De kwaliteit en variëteit van de sprekers
was echter dermate dat de meesten de verleiding weer-
stonden. De organisatie onder leiding van mevrouw A.
Godart was uitstekend. De Belgische gastvrijheid liet
niets te wensen over. In voorgaande jaren werd het
symposium gehouden in de Universiteit, waardoor meer
jongere bezoekers werden aangetrokken. Nu verzamel-
den zich ongeveer 25 bezoekers en 6 sprekers in de
Jachthaven.

Dhr. H. Jongen, voorzitter van het Libertarisch Centrum
Nederland beet de spits af en wees met nadruk - toe-
passelijk voor de titel van het Symposium - op het mil-
lennium probleem: de chaos die ontstaat wanneer een
groot aantal computers het vanaf 1999 begeeft. Na de
heer Jongen nam Professor F. van Dun het woord over

MEER FOTO'S OP INTERNET
http://www, wxs.nl/~vrijbrief

Email: vrijbrief@wxs.nl

De maaltijd: het hoogtepunt van iedere symposium

zijn boek De Utopische Verleiding, elders in de Vrij-
brief besproken. In de discussie werd de vraag bespro-
ken: In hoeverre maakt het libertarisme zich schuldig
aan utopische ideeën?
De twee voordrachten die de meeste indruk maakten op
het publiek waren van Drs. R. Leen, docent aan de
Landbouwuniversiteit van Wageningen en Dr. G.
Habermann, directeur van het Unternehmerinstitut te
Bonn. De laatste hield zijn speech in het Duits, in
tegenstelling tot de andere duitstalige gastspreker
Dr. D. Doering van de Fiedrich Naumann Stiftung. De
Stiftung draagt o.a. zorg voor vertalingen van klassiek
libertarische teksten in het Duits. Het is een prettig idee
dat ook in andere Europese landen libertariërs wonen en
actief zijn.

Vanwege de levendige discussies liep alles uit en het
was maar goed dat één spreker uitviel, want precies om
zes uur viel het doek
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De Utopische Verleiding
F. van Dun en H. Crombag

Een recensie door F J. M. Buzek

Het boek De Utopische Verleiding van Hans Crombag
en Frank van Dun, gaat uitgebreid in op het utopisme en
welke gevolgen dit heeft gehad (en nog heeft) op onze
samenleving. Het is een interessant en prettig leesbaar
boek, ondanks een paar kleine grammaticale foutjes.
In de inleiding constateren de schrijvers dat utopische
ideeën in de moderne samenleving zo normaal zijn ge-
worden, dat hun utopische karakter niet meer opvalt.
Daarom zouden de ideeën geen rechtvaardiging en on-
derbouwing meer behoeven. En dus hebben mensen niet
meer in de gaten dat het om niet realiseerbare ideeën
gaat. Helaas maken politici wel gebruik van die ideeën
en is er hoe langer hoe meer dwang nodig om hun ide-
alen na te streven. Uiteindelijk blijken de idealen, net
als Utopia, niet realiseerbaar. Vandaar ook de titel: po-
litici verleiden de maatschappij door te beweren dat elk
menselijk probleem, met wetenschappelijke kennis en
voldoende middelen, net als elk ander vraagstuk kan
worden opgelost. Volgens de schrijvers zijn menselijke
problemen echter niet tot vraagstukken te herleiden.
Vraagstukken kunnen vermoedelijk inderdaad worden
opgelost. Met menselijke problemen daarentegen, moet
men veelal leren leven. Het resultaat van de verleiding
is luiheid. Mensen verliezen de lust en het vermogen om
zelf problemen op te lossen, omdat zij het overlaten aan
politici, die beweren het voor hen te kunnen doen.

In het eerste deel van De Utopische Verleiding wordt
ingegaan op het waarom van het utopisme. Crombag en
Van Dun stellen dat de aantrekkingskracht van het uto-
pisme veroorzaakt wordt door de ogenschijnlijk realisti-
sche oplossing die zij biedt voor maatschappelijke
problemen.
Het utopisme zoekt een voornamelijk theoretische op-
lossing voor menselijke tekortkomingen, die steeds lei-
den tot de een of andere vorm van ongeluk. Deze
tekortkomingen zijn het gevolg van de diversiteit van de
mens: er zijn er vele, met even zo veel verschillen. De
utopische oplossingen, die geluk moeten brengen voor
iedereen, worden dan ook gezocht in het gelijk maken
van alle mensen. Enerzijds door de toestand van schaar-
ste op te heffen en te vervangen door een toestand van
overvloed. Anderzijds door de mensen in Utopia, via het
onderwijs, zodanig te conditioneren dat zij in Utopia
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kunnen leven. Er is dan ook geen plaats voor vrijheid.
Er moet worden gehoorzaamd aan de voor het Utopia
opgestelde regels. Uiteraard zijn die regels volledig af-
hankelijk van wie ze opstelt. En uiteindelijk doemt de
utopische paradox op: om geluk te kennen, is tevens
kennis van ongeluk nodig. Wanneer er geen ongeluk
meer is, hoe weten de Utopianen dan of zij werkelijk
gelukkig zijn? Echter, zoals de mensheid is, wordt een
ieder onvermijdelijk door ongeluk getroffen. Utopia ligt
dan ook niet binnen het bereik van de mensen die wij
zijn.

Het tweede deel gaat in op de eigenaardigheden van de
verschillende Utopia, met aandacht voor hun auteurs.
Crombag en Van Dun laten zien dat er overeenkomsten
zijn tussen utopische ideeën en de oplossingen die de
politiek aandraagt voor moderne maatschappelijke pro-
blemen. Binnen Utopia heerst geen twijfel over wat
voor iedereen goed of slecht is, om tot een opheffing van
de schaarste te komen. De meest ingenieuze systemen
worden bedacht, om tot een, in alle opzichten zo eerlijk
mogelijke, verdeling te komen. Niemand minder dan
Ludwig von Mises, de vader der socialisten-vreters en
de kampioen van het kapitalisme, wordt aangehaald om
aan te tonen dat dergelijke systemen tot mislukken zijn
gedoemd. Immers, hoe bepalen de utopisten wat er
wordt gevraagd en hoe dit geleverd moet worden, als er
geen markt is, waarop deze informatie voorhanden is?
Het is inmiddels duidelijk dat een Utopia alleen kan
worden verwezenlijkt door gebruik te maken van
dwang. Utopisten menen echter dat door een juiste op-
voeding zulke goede mensen ontstaan, dat dwang en
eventuele sancties bijna achterwege kunnen blijven. Het
recht heeft in Utopia geen waarde. Normaal gesproken
beslist het recht over de eigendomsvraag van schaarse
middelen. In Utopia is echter alles van iedereen. Er
wordt van uit gegaan dat iedereen dezelfde voorkeur zal
hebben en dat iedereen altijd alles op dezelfde manier
zal gebruiken. Diversiteit is uit den boze. De absurditeit
zal duidelijk zijn. Toch worden in onze huidige maat-
schappij, door de ziekelijke drang naar gelijkheid, het
eigendomsrecht en de contractvrijheid meer en meer
aangetast, met name door socialisten. Interessant is de
behandeling van de 'slachtofferloze misdaad' en de ge-



zondheidszorg. Het hedendaagse recht wordt niet meer
aangewend om te bepalen welke dingen op zichzelf
slecht zijn, maar welke dingen slecht zijn, omdat ie-
mand ze verboden heeft. Bij gebrek aan een individueel
slachtoffer wordt de samenleving tot slachtoffer ge-
maakt. De staat werpt zich op als haar verdediger en is
vooral begaan met de omstandigheden die tot de mis-
daad hebben geleid. Zo ook in de gezondheidszorg. Het
probleem is de lange wachtlijsten met zieken. De over-
heid heeft de gezondheidszorg strak in handen, om on-
gelijkheid te voorkomen. Zij tracht het probleem te
verhelpen door in toenemende mate ziek zijn strafbaar te
stellen: afhankelijk van iemands gedrag, komt hij wel of
niet in aanmerking voor zorg. De schrijvers stellen dat
in een collectieve gezondheidszorg, op deze manier, al-
tijd zal worden geprobeerd de vraag, de mens dus, te
beheersen. Ongelijkheid kan echter niet worden voor-
komen. Het is dan ook een utopisch en dus niet reali-
seerbaar ideaal. De gezondheidszorg kan daarom beter
aan de vrije markt worden overgedragen, zodat vraag en
aanbod op elkaar worden afgestemd. Ook al geeft dat
ongelijkheid. Dat dit niet gebeurt komt omdat de staat
en de overheid niet echt bezorgd zijn om het wel en wee
van de burgers, maar vooral om zichzelf.

De vrouw speelt in Utopia eveneens een rol. Door haar
rol van moeder en omdat ook genot in overvloed aanwe-
zig moet zijn. In de verschillende Utopia hebben het
huwelijk en het gezin dan ook geen betekenis. Iedereen
is immers van iedereen. Verder menen de schrijvers dat
het najagen van utopische oplossingen, met betrekking
tot de gelijkstelling van vrouwen en mannen, in onze
hedendaagse samenleving eerder meer frustraties op-
wekt dan verhelpt.

In het derde deel wordt nader ingegaan op de gevolgen
die het nastreven van utopische ideeën heeft op onze
huidige samenleving. De rol van religie en met name
van het Christendom komt aan de orde. De kern van de
christelijke orthodoxie wordt gevormd door het respect
voor de natuurrechtelijke ordening. Dit betekent respect
voor ieders vrijheid en gelijkheid en dus respect voor ie-
ders eigenheid en eigendom. Relaties tussen mensen be-
rusten dan ook op vrijwillige samenwerking, in de vorm
van afspraken, contracten en verbonden. In Utopia is
geen plaats voor het natuurrecht, omdat iedereen gelijk
behoord te zijn. Pogingen om ook dit idee te verwezen-
lijken zijn in onze maatschappij steeds zichtbaarder. Het
recht wordt in toenemende mate aangewend om een
willekeurig doel te dienen, afhankelijk van wie op een
bepaald moment de wet opstelt. Het laatste is een poli-
tieke zaak en geeft de overheid een steeds verder toene-
mende macht. Dit gaat ten koste van de individuele

vrijheid van de mens. Zo streeft ook de westerse verzor-
gingsstaat een niet realiseerbare utopie na. De schrijvers
merken tot slot op dat dit streven deze eeuw al tot de
nodige gruwelijkheden geleid heeft.

De Utopische Verleiding (ISBN 90 254 2466 x) is in
1997 uitgegeven door Uitgeverij Contact te Amster-
dam/Antwerpen. Het heeft een slappe omslag, telt
(inclusief zaken- en persoonsregister) 278 pagina's en
kost f 49.90
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STEM WEL/STEM NIET

Alf Berendse

Als er geen Libertarische Partij meedoet aan de Tweede
Kamerverkiezingen is de keuze eenvoudig: niet stemmen.
"Maar als libertariërs wel zouden meedoen, zeg ik nog:
stem niet!"
Theo Richel, initiatiefnemer van de actie 'Stem Niet', en
Toine Manders, lijsttrekker van de Libertarische Partij, in
gesprek met de Vrijbrief.

Richel: TSfiet stemmen' moet een politieke lading krijgen.
De actie moet duidelijk maken dat mensen wegblijven bij
de stemmachine, niet uit apathie, maar juist heel gemoti-
veerd. Omdat ze de status quo afwijzen. Den Haag moet
zich realiseren dat de meeste mensen niet door de politici
vertegenwoordigd willen worden.

Vrijbrief: Maar dat wordt toch nooit zichtbaar? Al blijft
vijftig procent weg, niemand die weet waarom. Het kan het
slechte weer zijn, of juist het mooie, of men is het gewoon
vergeten. Uit de cijfers blijkt niet of iemand gemotiveerd of
uit apathie niet heeft gestemd.

Richel: Nee, maar dat geldt ook voor CDA-stemmers.
Niemand die weet of mensen bewust CDA hebben geko-
zen, of uit lamlendigheid, of om wat voor reden dan ook.
Dat weet je nooit en daar kan de actie ook niet op worden
afgerekend. We claimen gewoon alle niet-stemmers als
medestanders. Als je thuis blijft, betekent dat datje met ons
meedoet. De niet uitgebrachte stem is de beste proteststem.

Vrijbrief: Is een stem op een libertarische partij niet beter?

Richel: Als mij iets zinloos lijkt dan is het wel stemmen op
een libertarische politieke partij. ledere stem, ook die op li-
bertariërs, bevestigt de status quo en geeft goedkeuring aan
het fenomeen verkiezingen. Alleen door niet te stemmen
maak je duidelijk datje het systeem afwijst.

CRIMINELE ORGANISATIE
Manders: In zekere zin is een stem op een Libertarische
Partij ook een proteststem. Een protest tegen de overheid en
de samenleving zoals die nu is. Maar de fundamentele
vraag is of de Libertarische Partij on-libertarisch is. Wij in-
filtreren in een criminele organisatie zonder ons zelf schul-

dig te maken aan criminele activiteiten. Op die manier is
het niet on-libertarisch om mee te doen aan verkiezingen.

Richel: Libertariërs zien voor de democratie maar een klei-
ne rol weggelegd. Ik begrijp niet hoe je gebruik kan maken
van het politiek middel datje afwijst.

Manders: Het is een praktisch middel. Vier jaar geleden,
toen de partij meedeed aan de Tweede Kamerverkiezingen,
hebben libertarische ideeën meer aandacht gekregen, dan in
de vijfentwintig jaar daarvoor. Het is een platform, een po-
litiek orgaan is interessanter voor de media.

Vrijbrief: Is het doel dan alleen aandacht? Wil de Libertari-
sche Partij niet de macht om ideeën om te zetten in beleid?

Richel: Ja, daar ligt het probleem. Als libertariërs vinden
dat ze zich verkiesbaar moeten stellen, dan moeten ze dat
natuurlijk gewoon doen. Vrijheid, blijheid. Maar wat wil je
uiteindelijk? Een eigen overheid oprichten, met eigen wet-
ten, maar minder? Libertariërs hebben ook niets over mij te
zeggen.

KERMIS
Manders: De wil de democratie ook niet gebruiken om re-
gels op te leggen, maar misbruiken om regels af te schaffen.
Mensen mogen niet democratisch besluiten om elkaar te
bestelen ofte mishandelen. En de Libertarische Partij ge-
bruikt de democratie nu juist om die agressie, die er al is, te
verminderen. De staat heeft nu meer rechten dan de gewone
burger, het geweldsmonopolie ligt bij de staat. Hoe moetje
dat besturen, wat is dan het alternatief voor de democratie?

Richel: We moeten eerst terug naar een veel kleinere over-
heid. Als die er is, zou ze via de democratie mogen worden
bestuurd.

Manders: Wat is dan het bezwaar tegen de Libertarische
Partij? Voor zo'n overheid zou de partij goed zijn.

Richel: Kom dan pas met de partij als die kleine overheid er
is. Nu ga je meedoen aan een gigantische kermis en maak
je haar alleen maar groter.

Vrijbrief: Hoe bereik je dan eerst die kleinere overheid?
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Richel: Door de niet-stemmers in aantal te laten toenemen,
zodat de politici in Den Haag zich realiseren dat ze geen le-
gitimiteit bezitten.

Manders: Zo werkt het niet. Bij de gemeenteraadsverkie-
zingen in Den Haag heeft minder dan de helft gestemd.
Maar het bestuur blijft wel gewoon zitten. Men stoort zich
niet aan de wegblijvers, of dit nu tien, twintig of zestig pro-
cent is. Dat zie je ook in landen waar de opkomst altijd heel
erg laag is: geen partij daar die zegt 'we stoppen ermee'.

Richel: De geloof dat partijen wel moeten inbinden als de
opkomst heel laag is. Maar als we door de actie Stem Niet
op korte termijn een discussie krijgen over het fenomeen
democratie en over de omvang van de overheid, dan scoren
we al honderd procent.

HAAGS PLUCHE
Vrijbrief: Ambieert de Libertarische Partij politieke macht?

Manders: Ja, waarom niet? De Libertarische partij mag
doorgroeien tot ze een meerderheid heeft.

Richel: Zoals iedere organisatie heeft de partij natuurlijk
maar een werkelijk doel: zichzelf in stand houden en groei-
en. En het pluche in Den Haag schijnt dusdanig lekker te
zitten... iedere partij doet prachtige beloften voor de verkie-
zingen, maar wat zie je ervan terechtkomen? En wie vertelt
mij dat de Libertarische Partij anders is? Wat doet de partij
als ze macht heeft? Ze zal compromissen sluiten.

Manders: Libertariërs in de Libertarische Partij vinden poli-
tieke macht een goede zaak. Libertariërs hebben sowieso
geen principieel bezwaar tegen macht; het gaat er om hoe je
macht verkrijgt en watje ermes doet. Uiteindelijk heb je het
recht jezelf te verdedigen en je mag schade verhalen. Voor
die zaken heb je macht nodig. Als een rechter een libertari-
sche uitspraak doet die niet wordt uitgevoerd, dan heeft hij
alleen zijn mening uitgesproken. Dat heeft weinig zin. De
machtstructuur moet zo zijn dat het libertarisch recht wordt
afgedwongen. Dat kan zelfe binnen een coalitie met ande-
ren, zolang het resultaat is dat de vrijheid op alle fronten
toeneemt en de dwang van de staat afiieemt.

Richel: Maar je kan zelfs je salaris als kamerlid alleen
dankzij regelgeving en dwang incasseren. Je wijst het sys-
teem af, dan moet je er toch geen baantje aan over willen
houden?

Manders: Daar is een flinke discussie over geweest, of je als
kamerlid een salaris mag accepteren. Moetje het weigeren,
of alleen accepteren tot je alle ooit door jou betaalde belas-

ting terug hebt verdiend? Volgens mij is het niet immoreel
om als libertariër geld van de overheid aan te nemen. Of,
beter gezegd, af te nemen. Je constateert dat de overheid
geld heeft gestolen en dat om een of andere reden uitdeelt.
Je houdt je hand op, maar dat maakt jou nog niet mede-
plichtig aan de diefstal. Geef het desnoods aan een andere
belastingbetaler. Het is eerder immoreel om het geld bij de
staat te laten, want zij kan het gebruiken voor meer vrijheid
berovende acties.

Richel: De Libertarische Partij zal wel meer uit "Realpoliti-
kef bestaan. Bc geef een signaal van afkeer. Resoluut afwij-
zen is het duidelijkste signaal dat je kan geven. En ik heb
niet de plicht om met een alternatief te komen voor wat ik
afwijs. Het principe is datje met vijf mensen niet over de
zesde kan beslissen, maar de partij doet wel mee aan dit
spel waarbij de meerderheid de minderheid haar wil op kan
leggen.
De zeg gewoon stem niet. En kom niet met haarkloverij,
maar met eenduidige argumenten tegen de staat. De over-
heid is te groot, smijt geld over de balk en promoot een on-
voorstelbare hoeveelheid bemoeizucht.

Vrijbrief: Wat nu als de Libertarische partij niet meedoet
met de verkiezingen?

Manders: Dan zeg ik ook: Stem Niet!

Noot van de redactie:
In 1994 deed de Libertarische Partij voor het eerst mee aan
verkiezingen. Bij Tweede Kamerverkiezingen in dat jaar
behaalde de partij 2841 stemmen. Het opkomstpercentage
was 78 procent. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op
4 maart 1998 deed de partij alleen mee in Den Haag en
kreeg daar 78 stemmen. Iets meer dan de helft van de stem-
gerechtigden in Den Haag bleef bij deze verkiezingen weg:
52 procent.
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Without A Prayer
John W. Robbins

Recensie door Hub Jongen

In een eerdere Vrijbrief is een ouder boek van Robbins
besproken , namelijk An Answer to Ayn Rand, dat in
1974 verscheen. Li dat werk van Robbins waren, in zijn
'antwoord', duidelijke mystieke tendenzen te vinden.
Toen echter werd aangekondigd dat Robbins in Without
A Prayer Ayn Rand bekritiseerde, niet omdat ze zo ra-
tioneel was, maar juist omdat ze niet rationeel genoeg
was, werd mijn nieuwsgierigheid geprikkeld.

Al snel blijkt dat Robbins stelt dat je voor een goede fi-
losofische redenering moet uitgaan van de bijbel. En die
moet je geloven. Christenen, die niet zijn gebonden aan
een atheïstische metafysica, kunnen claimen dat
'openbaring de enige basis is voor menselijke kennis'.
Volgens Robbins moet de rede altijd uit gaan van ge-
loof, omdat alle gedachtenprocessen ergens moeten be-
ginnen, en omdat de eerste stelling per definitie niet te
bewijzen is.

Het spreekt vanzelf dat je, als je uitgaat van een door
geloof vastgelegde stelling, op de meest gekke punten
kunt uitkomen. Ik moest, om verder te kunnen lezen,
dan ook de sterke neiging om het boek naast me neer te
leggen onderdrukken. De gedachte dat het goed is om te
onderzoeken wat tegenstanders van je eigen mening
verkondigen voorkwam dit.

Al in het voorwoord verkondigt Robbins dat Ayn Rand
een generatie heeft gepresenteerd op zulk een dodelijk
systeem van ideeën, maar zo aantrekkelijk verpakt, dat
het vergeleken dient te worden met het Paard van Troje.
Het is aardig om direct te zeggen dat hij gaat aantonen
dat de filosofie fout is, maar dat hij het wel met heel
veel van haar conclusies eens is, omdat die juist zijn. Zo
noemt hij op dat hij het wel eens is met haar waardering
voor doelstelling en produktief werk, haar veroordeling
van luiheid, haar enthousiasme voor individueel eigen-
dom, haar promotie van laissez-faire kapitalisme en ge-
limiteerde overheid, haar aanvallen op het altruïsme,
haar steun aan het egoïsme en haar felle verdediging
van de logica.

Robbins geeft ook direct toe dat hij schrijft vanuit het
perspectief van het Christendom. Maar niet dat van

Moeder Theresa, Robert Schuller, Martin Luther King
of Paus Johannis Paulus. Juist deze vier zijn de reden
dat de auteur kan beweren dat het Christendom in deze
eeuw niet gekend is. Om te weten te komen wat Chris-
tendom wel is, beveelt hij een hele serie lectuur aan.

Robbins stelt dat elke filosoof in de één of andere soort
van 'oppenvezen' gelooft en dat Rand daarin geen uit-
zondering was. Atheïsme, in de zin van niet geloven in
één of welke god dan ook, is volgens hem een logische
onmogelijkheid. De enige logische competente verdedi-
ging van waarheid en vrijheid is de Christelijke filoso-
fie.

De disciplines van de Objectivistische Filosofie, Meta-
fysica, Epistemologie, Ethiek en Politiek, die Rand res-
pectievelijk koppelde aan Objectieve Realiteit, Rede,
Zelfinteresse en Kapitalisme, leiden volgens Robbins
automatisch naar Onverwoestbare Materie, Skepticis-
me, Hedonisme en Anarcho-Totalitarisme.
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Maar, laten we eens bekijken wat er kan gebeuren onder deze vorm van representatieve democratie.

Wat, bijvoorbeeld, kan de religieuze partij beletten om naar de
groene partij te stappen en te suggereren, dat als zij samen
met hun partij het dragen van bepaalde kleding illegaal
maken, dat dan de religieuze partij de groene partij zal helpen
om de import van het goedkopere geïmporteerde graan te
verbieden?
Dit is de politiek van de ene dienst is de andere waard.
Door met elkaar samen te spannen, kunnen beide partijen
slechte wetten aangenomen krijgen, wat nooit gelukt zou zijn,
indien zij het alleen zouden hebben moeten doen.

Dit proces kan de schijn van democratie hebben, maar het is daarentegen helemaal niet
democratisch.
De meerderheid van de inwoners zijn tegen beide wetten. Als zij zelf hadden kunnen beslissen, door
middel van directe democratie, dan zouden zij nooit voor het aannemen van deze wetten hebben
gestemd.

Het probleem is, dat er in elke " moderne" gemeenschap en zelfs binnen dezelfde politieke partij,
veel verschillende belangengroepen zijn.

Boeren zouden graag subsidies, of bescherming van
hun afzetgebieden en minimum prijzen voor hun
producten willen hebben. Fabrikanten zouden graag
invoerbeperkingen en subsidies op export willen
hebben.
Vakbonden zouden graag wetten met betrekking tot
het minimumloon en arbeidsomstandigheden willen
hebben.
Dokters, advocaten, tandartsen, accountants, kappers,
makelaars, en vele anderen zouden graag wetten willen

hebben, die middels diploma's of licenties hun beroepen beschermen. Elke groep zou graag het politieke
proces willen gebruiken, om speciale bescherming, vergunningen, licenties en bevoordeling te verkrijgen.

HET REFERENDUM

Hoe kunnen we misbruik van de democratie door belangengroepen voorkomen?

Helaas is dit erg moeilijk.
Belangengroepen zijn over het algemeen zeer goed
georganiseerd.

Zij kunnen over de beste juristen en pleitbezorgers
beschikken om hun zaak te bepleiten, of zij zullen proberen
om hun zaak zo weer te geven, zodat het lijkt of iedereen
hiervan kan profiteren.
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Zij kunnen ook professionele mensen inschakelen, de zogenoemde lobbyisten, wiens werk het is om
politici te beïnvloeden en transacties tussen hen te regelen.

In de meeste hedendaagse democratieën worden duizenden wetten aangenomen, die niet in het voordeel
van de meeste mensen zijn. Feitelijk leidden vele van deze wetten tot hogere prijzen, hogere
werkloosheid, hogere woonlasten, minder beschikbare goederen en een verlaging van de
levensstandaard. Maar op een bepaalde manier wordt door elke wet een of meerdere belangengroepen
bevoordeeld.
En wat is hier democratisch aan?

Het zal duidelijk zijn, dat een representatieve
democratie geen garantie is, tegen het aannemen van
onnodige en onjuiste wetten, die slechts in het voordeel
van een kleine minderheid zijn en ten kostte van de rest
van de bevolking gaan.
Dit kan onder een een-partij democratie, een meer-
partijen democratie en onder het systeem van
proportionele representatie voorkomen.

Is er dan iets dat "gewone" mensen kunnen doen om
zichzelf tegen de corruptie in het democratische
proces te beschermen?
Wat zal er gebeuren, indien de inwoners zelf een
directe manier hebben om slechte of ongewenste
wetten ongedaan te maken?
Laten we nogmaals het voorbeeld gebruiken van de
gemeenschap met 900 inwoners.
We nemen aan dat deze gemeenschap een politiek
systeem heeft, dat gebaseerd is op een representatieve

democratie, maar waar de volgende eis aan toegevoegd is.

Als een bepaald percentage, laten we zeggen 10%,
van de inwoners een petitie ondertekend waarin
gesteld wordt dat zij een bepaalde wet niet willen
hebben, dan moet de regering een referendum
houden.

Ter. verduidelijk: een referendum is een speciale
verkiezing waarin de inwoners hun "ja" of "nee"
stem uitbrengen met betrekking tot een specifiek onderwerp.

In onze denkbeeldige gemeenschap, zoals U zich zult herinneren, wilde de religieuze partij een wet
invoeren die het dragen van bepaalde kleding verbood. Maar, omdat zij slechts 2 van de 9
vertegenwoordigers hadden, moesten zij met de groene partij samenwerken, die in ruil voor hun
stemmen een wet aangenomen wilde hebben, die de boeren zou beschermen tegen buitenlandse
concurrentie.
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Op deze manier, werden twee slechte wetten waar een klein gedeelte van de inwoners van profiteerden
aangenomen.

Gelukkig, kan door middel van de optie van het
houden van een referendum, de rest van de
inwoners zichzelf beschermen. Het enige wat zij
moeten doen, is het inzamelen van 90
handtekeningen van inwoners, die ook vinden
dat deze wetten geschrapt moeten worden.
Dit is de 10% die nodig zijn om een referendum
af te dwingen. Op het moment dat zij aan
kunnen tonen, dat tenminste 90 personen tegen
deze wetten zijn, moet de regering een
referendum houden, zodat alle stemmers de mogelijkheid krijgen om voor of tegen deze wetten te
stemmen.
Als, in het referendum, meer inwoners tegen deze wetten stemmen, dienen zij geschrapt te worden.

Dit wordt een referendum voor het schrappen van
slechte wetgeving genoemd.
Het geeft de inwoners de mogelijkheid Om deze
wetten ongedaan te maken, door direct tegen ze te
stemmen. Het staat de meerderheid toe om alle
ongewenste wetten te elimineren.
Het is de bescherming voor de inwoners tegen de
kleine maar goed georganiseerde
minderheidsgroepen, die hun belangen willen promoten ten kostte van alle anderen.
En het zorgt er tevens voor, dat politici minder snel en zorgvuldiger worden om slechte wetten te
introduceren.

KAN DEMOCRATIE ONGELIMITEERD ZIJN.

Er zijn echter nog meer problemen op te lossen.
Bijvoorbeeld, wat gebeurd er als de meerderheid van de inwoners voorstander van een wet is, die een
kleine minderheid op onbillijke wijze discrimineert.

Kunnen zij op een democratische manier besluiten, om van die paar individuen die op de grond spuwen,
het linkeroor af te snijden?
Of kunnen zij op een democratische manier besluiten, om elke krant die de meerderheid bekritiseert te
verbieden?
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Of kunnen zij op democratische wijze een kleine religieuze groep,
^e een geloof verkondigt dat anders is dan die van de meerderheid,
tot zwijgen brengen?

Natuurlijk niet.

Als deze dingen kunnen gebeuren, dan kan zo'n ongelimiteerde democratie gemakkelijk leiden tot de
totale vernietiging van het democratisch proces zelf.
De meerderheid kan dan stemmen om het stemrecht van ieder ander te ontnemen.

CONSTITUTIONELE DEMOCRATIEËN EN EEN STATUUT
VOOR DE RECHTEN VAN DE MENS.

De waarheid is, dat een echte democratie gebaseerd is op zekere fundamentele vrijheden.
Deze vrijheden bestaan onder andere uit: het recht van een individu om niet zonder een eerlijk proces
gevangen gezet te worden, het recht om te stemmen, de vrijheid om de regering te bekritiseren, dat wil
zeggen; de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid om een eigen godsdienst te kiezen.
Deze vrijheden, of rechten, maken een democratie mogeüjk en zij behoeven een speciale bescherming.

Dit wordt geregeld in een document wat bekend is als het statuut voor de rechten van de mens. (of
beter gezegd: de rechten van het individu.)
Het is een lijst van zekere belangrijke rechten waartoe alle inwoners gerechtigd zijn.

ïa Het statuut voor de rechten van de mens plaatst een
beperking op de macht van de regering.
Het is een erkenning, dat als men wil dat een
democratie zinvol is, dat bepaalde menselijke
activiteiten door de regering ongemoeid gelaten en
beschermd moeten worden, ook als de meerderheid
wil ingrijpen.

Daar waar het referendum de meerderheid beschermt
tegen speciale belangengroepen, beschermt het statuut

voor de rechten van de mens, individuen en kleinere groeperingen tegen de macht van de regering en de
meerderheid.

Er is nog een belangrijk document dat als
noodzakelijk wordt gezien om een geschikte
democratie te creëren - namelijk een constitutie
of grondwet-.
Een grondwet bevat informatie over de structuur
en samenstelling van een bepaalde regering. Het
is zoiets als een recept. Het omschrijft hoe een
regering wordt veronderstelt te functioneren.
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Een democratische regering die functioneert op grond van een geschreven grondwet wordt een
constitutionele democratie genoemd.

Natuurlijk kan men duidelijk zien, dat als twee landen beide een constitutionele democratie hebben, het
niet betekent dat zij ook hetzelfde politieke systeem hebben.
Tenslotte hangt het politieke systeem van een constitutionele democratie af, van hetgeen er in de
grondwet feitelijk staat.

^—- Als de grondwet in een land bijvoorbeeld bepaalt, dat
(i alleen inwoners die ouder zijn dan 70 jaar mogen
i' stemmen, dat de president voor het leven gekozen wordt

-j— en dat hij elke wet kan maken die hij wil en dat mensen
die betrapt worden bij het stelen een hand afgehakt wordt,
dan kan men zo'n gemeenschap zeker een constitutionele
democratie noemen.
Alle inwoners die lang genoeg leven zullen eens gaan
stemmen en het land heeft tenslotte een grondwet.

Echter, niemand van ons zou graag in zo'n gemeenschap willen leven.
Het feit dat een land een constitutionele democratie is, houdt geen garantie voor haar bewoners in,dat zij
vrij en welvarend zullen zijn.
Zo'n constitutionele democratie kan nog steeds een ongelimiteerde democratie zijn en kan worden
misbruikt door politici en speciale belangengroepen.

Zoals U ziet, is een grondwet een zeer belangrijk document. Het moet hele duidelijke instructies bevatten
hoe de regering dient te functioneren en wat zij wel of niet mag doen. Feitelijk zou het zoiets als een
taakomschrijving voor de regering moeten zijn. Slechts dan heeft het enige waarde.

Net als in het geval met het statuut voor de rechten van de mens, is het uiteindelijke doel van de
grondwet, de beperking van de macht van de regering.
Het is een poging om diegene, die namens ons regeren, te dwingen, om dit correct te doen en onder de
voorwaarden van de vastgestelde regels, zoals die zijn verwoord in de grondwet.
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BESCHERMING DOOR MEERVOUDIGE
VERTEGENWOORIGING.

Vele mensen zullen het ermee eens zijn dat de grondwet en het statuut voor de rechten van de mens zeer
goede hulpmiddelen zijn om alle mensen te "**
beschermen.

Maar, is de kritiek, de hulpmiddelen zijn
van papier gemaakt!
En wat gebeurt er als een regering aan de
macht komt die simpelweg deze stukken
papier verscheurt?
Wat beschermt de inwoners dan?
De geschiedenis heeft aangetoond, dat
zulke dingen gebeuren.

Hoe kan dit worden voorkomen?

Gedurende de laatste paar honderd jaar hebben verschillende gemeenschappen met dit probleem
geworsteld.
Slechts enkele zijn erin geslaagd om het op te lossen. De geschiedenis leert ons ook dat alle succesvolle
gemeenschappen een ding gemeen hadden. Zij umiteerden of controleerden de macht van hun regeringen.
Het waren allemaal gelimiteerde democratieën.

Hoe controleert men de macht van de regering?

Vele mensen realiseerden zich dat grondwettelijke bescherming alleen niet voldoende is. De grondwet
kan worden veranderd, of zelfs vervallen worden verklaard. Daarom was er additionele bescherming
nodig om een echte en langdurige democratie te waarborgen. Er moesten andere controlerende en
toezichthoudende maatregelen genomen worden, om de macht van de regering in balans te houden ofte
beperken.

Een van deze extra controles is een systeem van twee groepen vertegenwoordigers in de regering.
Dit wordt een systeem van meerdere kamers of twee huizen genoemd.

De eerste groep vertegenwoordigers wordt
democratisch gekozen op basis van het
'een persoon, een stem' - principe. Dit deel
van de regering wordt het lagerhuis, het
huis van afgevaardigden, of tweede kamer
genoemd.
Het vertegenwoordigd de inwoners van het
land.

De tweede groep wordt het hogerhuis of eerste kamer genoemd en kan bestaan uit individuen die een
specifieke religieuze of andere minderheids- of belangengroep vertegenwoordigen. Dit hogerhuis
vertegenwoordigt de mensen niet in hun capaciteit als individuen, maar als leden van een bepaalde
belangengroep. Een nieuwe wet wordt pas van kracht als beide kamers of huizen het met elkaar eens
zijn.
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De voornaamste reden om een systeem van meervoudige vertegenwoordiging te hebben is dat over alle
voorgestelde wetten langdurig door alle belanghebbenden wordt
gedebatteerd, voordat een wet wordt aangenomen of verworpen.
In sommige gemeenschappen heeft de eerste kamer een
vetorecht, of het recht om te voorkomen dat een wet wordt
aangenomen. Het vetorecht kan dus een andere manier zijn om
de macht van de regering te beperken.

BESCHERMING DOOR EEN ONAFHANKELIJKE
RECHTERLIJKE MACHT.

Een andere additionele veiligheidsmaatregel tegen het misbruiken van macht door de regering is het
besluit van democratieën met een
meervoudige vertegenwoordiging dat de
mensen die de wetten maken, niet diegene
kunnen zijn om ze te interpreteren.

Dit betekent dat de makers van de wetten
niet mogen en kunnen beslissen hoe zij op
verschillende zaken worden toegepast.

Het is de taak van rechters om vast te stellen hoe een wet moet worden geïnterpreteerd.
En zij dienen volledig onafhankelijk van de regering, die de wetten maakt, te functioneren.
Met andere woorden: politici en andere leden van de overheid mogen niet degene zijn die rechters
aanstellen.

Veel mensen vinden dat de inwoners van een land zelfde rechters moeten kunnen aanstellen, op dezelfde
wijze als zij de volksvertegenwoordigers kiezen. Door te stemmen dus.
Een andere manier zou kunnen zijn dat juristen en advocaten, die de onafhankelijkheid en bekwaamheid
van hun collega's kennen, de rechters uit hun midden moeten kiezen.

Met een onafhankelijke rechterlijke macht, kunnen politici de interpretatie van de wet niet
gemakkelijk beïnvloeden. Zo krijgen zij de rechters niet zo ver om, in het voordeel van hun supporters,
de wet een beetje anders te interpreteren.

Natuurlijk betekent het nog wel dat magistraten en rechters hun oordeel moeten vellen aan de hand van
de wetgeving.
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Als bijvoorbeeld de wet voorschrijft dat
iedereen die op het spuwen op de openbare
weg wordt betrapt, moet worden
opgehangen, dan kan de rechter geen
beslissing nemen die niet in
overeenstemming met die wet is.

Zelfs met een onafhankelijke rechterlijke
macht kan niet worden voorkomen dat er
oneerlijke of onjuiste wetten bestaan of

. _ worden aangenomen.
Ter herinnering: in de huidige gemeenschappen worden wetten gemaakt door regeringen en niet, zoals
het hoort, door de mensen die eigen traditionele gedragsregels bepaalden en daar naar leefden.
Nu interpreteren rechters alleen nog wetten die door politici zijn vastgesteld.

Een meervoudige vertegenwoordiging is nog steeds geen garantie tegen misbruik van het systeem, door
machtige belangengroepen of regeringsfunctionarissen. Zoals we al hebben gezien kunnen er onderlinge
transacties en coalities tussen vertegenwoordigers van verschillende partijen worden gemaakt. En
ondanks een onafhankelijke rechterlijke macht worden de inwoners nog steeds opgezadeld met wetten,
die, als zij hierover zelf hadden mogen stemmen, nooit zouden zijn aangenomen.

ledere machtige meerderheid kan beide kamers of huizen controleren en wetten laten aannemen die de
minderheid zullen schaden. Het referendum, dat we eerder hebben genoemd, zal in zo'n situatie geen
enkele betekenis hebben.

BESCHERMING DOOR DECENTRALISATIE VAN MACHT.

Veel mensen vinden dat het eenvoudig onmogelijk is voor alle centrale regeringen om geen slechte
wetten te maken.
Vertegenwoordigers van politieke
partijen, zeggen ze, kunnen altijd
worden gemanipuleerd of
omgekocht, om wetten ten voordele
van minderheden of belangengroepen
aan te nemen.
Of politici zullen de belangen van
minderheden negeren, als het land
wordt geregeerd wordt door een
machtige meerderheid.

(wordt vervolgd)
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Zijn redeneringen om tot die conclusies te komen zijn
niet altijd even helder, soms gewoon fout en regelmatig
domweg op de bijbel gebaseerd. Zonder rationeel aan te
tonen dat die punten in de bijbel juist zijn-

Natuurlijk haalt Robbins ook punten van Rand aan,
waarvan het zelfs voor welwetende objectivisten moei-
lijk is om precies te begrijpen wat Rand ermee bedoel-
de of er mee voor had.
Zo zijn er haar uitspraken dat een vrouw geen president
van de VS zouden moeten worden, dat homoseksualiteit
immoreel is, en over objectivistische muziek. De vraag
is echter in hoeverre je een onderscheid moet, mag, of
kunt maken, tussen een wetenschappelijke filosofie en
de persoonlijke uitspraken die een persoon, in dit geval
Ayn Rand, doet.

De meningen van Rand over abortus (wel) en over anar-
chisme (niet) worden door Robbins serieuzer aangeval-
len. Maar ook daar maakt hij de fout te 'beweren in

plaats van te bewijzen' en van het verkeerd interpreteren
van de teksten van Rand.

In de tweede helft van het boek wordt veel aandacht ge-
schonken aan literatuur van een aantal objectivisten.
Boeken van Leonard Peikoff ('The Ominous Parallels'
en 'Objectivism, the Philosophy of Ayn Rand') en van
David Kelley ('The Evidence of the Senses') komen aan
bod.

Voor objectivisten en libertariërs die het belangrijk of
interessant vinden om hun eigen filosofie en de redene-
ringen ervan te toetsen, of nog beter te begrijpen, is
'Without A Prayer' een goed boek. Ook voor mensen
die, om welke reden dan ook, de meningen van tegen-
standers willen kennen is het werk van Robbins interes-
sant.

Without A Prayer kan worden besteld bij:
LAISSEZ-FAIRE BOOKS
Hardcover, 400 bldz. $ 24,95

Ondersteun het Libertarisme en
neem een abonnement op de Vrijbrief

Naam: .

Straat: .

Postcode en Plaats:

Handtekening: .

Stuur deze bon in een normaal gefrankeerde brief aan:
Administratie Vrijbrief
Mient 80
2564 KP Den Haag
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Ongelode Benzine: Enkele Feiten

H.H. Jelgerhuis Swildens

Acties van milieubewegingen hebben de Westerse We-
reld bewust gemaakt van de onnadenkende omgang met
het milieu en de gevolgen daarvan. Geen onnodige zaak,
dat zullen velen met mij eens zijn. Echter, in meerdere
gevallen wordt juist door diezelfde milieugroepen ge-
bruik gemaakt van argumenten en stellingen die (nog)
niet door wetenschappelijke waarnemingen zijn beves-
tigd zijn (denk aan het broeikaseffect, de geluidsover-
last van Schiphol, e.d.). De argumentatie is soms
tendentieus en soms zelfs bewust onjuist.

In een tijdschrift van een Engelse autoclub las ik het
volgende twijfel oproepende en tot nadenken uitnodi-
gende artikel. Het artikel was ontleend aan een Internet-
site en geschreven door Darcy Maddock, die op zijn
beurt van een Australische bron gebruik heeft gemaakt.
Hoewel in het artikel meerdere bronnen worden aange-
haald, wordt jammer genoeg niet aangegeven waar deze
zijn te vinden.

In het tijdperk van automotoren voor de toepassing van
cylinderkoppen van bepaalde metaal legeringen, was de
behoefte aan een bepaald octaangetal voor benzine re-
delijk laag, waardoor de aanpassing voor het gebruik
van ongelode benzine alleen maar hoefde te bestaan uit
het aanbrengen van hardere klepzittingen in de (giet-)
ijzeren cylinderkop en dat was dat. Maar (en dat betreft
alle auto's uit het tijdperk van voor de ongelode benzine)
omdat men geen droge catalytische omvormer
(catalysator) op de auto heeft laten aanbrengen, zijn de
uitlaatgassen van deze auto's ongelooflijk giftig. Laat
mij het uitleggen.

Men voegde lood toe aan de benzine om een hogere oc-
taanwaarde van de benzine te verkrijgen. Daardoor
werden de motoren veel efficiënter. Lood in een ver-
brandingsmotor staat bloot aan temperaturen van onge-
veer 1000° tot 1650° en wordt daardoor als een
baksteen tot keiharde deeltjes gebakken. Als deze kleine
deeltjes uit de uitlaat komen vallen zij op de grond, om-
dat zij zwaarder zijn dan lucht. Deze deeltjes heeft men
onderworpen aan proeven met verschillende zuren. Spe-
ciaal maagzuur bleek deze hardgebakken looddeeltjes
niet op te lossen. Ook kunnen deze deeltjes niet worden

ingeademd en in de longen terechtkomen zoals loodstof.
Loodstof wordt nu juist niet door uitlaatgassen uitge-
scheiden.

Bc kan geen gegevens vinden over loodgehalte in bloed
van voor 1933, maar de grafieken die sinds dat jaar tot
1985 zijn bijgehouden, laten een gestadige daling zien.
Echter al vanaf 1925 tijd begon men lood aan benzine
toe te voegen met een top in 1970. Men zou verwachten
dat, in verhouding, het loodgehalte in het bloed ook zou
stijgen, maar dat gebeurde juist niet. Toen men in
Duitsland het loodgehalte in benzine verminderde werd
er geen verandering gevonden in de bloedmonsters die
werden afgenomen. Proeven op een Schots eiland waar
geen enkele verbrandingsmotor was, toonden een veel
hoger loodgehalte in het bloed van de bevolking, dan
proeven die werden genomen in het centrum van Lon-
den.

Ongeveer dezelfde resultaten werden gevonden toen
bloedmonsters van mensen uit de hooglanden van
Nieuw Guinea werden vergeleken met die van mensen
in Melbourne. De werkelijke terugloop van het loodge-
halte in bloed wordt toegeschreven aan het sterk ver-
minderd gebruik van tinnen artikelen (loodlegeringen),
conservenblikken zonder loodsoldeer en vervanging
van loden waterleidingen. Overigens, bij conservenblik-
ken uit Azië wordt nog wel loodsoldeer gebruikt en daar
zijn ook nog uitgebreide waterleidingnetten met loden
buizen.

Lood werd slechts om één moverende reden uit benzine
verwijderd: catalysatoren raakten heel snel verstopt met
looddeeltjes en verloren daardoor hun reinigende wer-
king. Ongelukkigerwijze waren de 'groenen' slecht ge-
mformeerd. Zij beten zich vast aan de verwijdering van
lood uit benzine en startten daarmee een emotionele ac-
tie, waar wij nog steeds onder lijden. Ongelode benzine
is veel gevaarlijker.

Meer dan de helft van een liter ongelode benzine is geen
benzine. Het is een heksenbrouwsel van gevaarlijke
aromaten*. De loodvervangende aromaten zijn: dime-
thylbenzeen, mesityleen, tolueen, xyleen en benzeen,
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allemaal bekend als carcinogenen (kankerverwekkende
stoffen), die leukemie en met kanker verwante ziekten
kunnen veroorzaken. Veelal zal op een viltstift te lezen
staan 'xylene free'. Waarom? Xyleen veroorzaakt kan-
ker!

Ik haal nu Dr. Warren aan, die toentertijd regeringsad-
viseur was en voor het gebruik van ongelode benzine
waarschuwde. Zijn boodschap werd genegerd. "Feitelijk
blijkt deze stof zo gevaarlijk, dodelijk zelfs, dat ik U
dringend adviseer het niet te gebruiken in een auto zon-
der catalysator, het niet te gebruiken in Uw grasmaai-
machine, kettingzaag of buitenboordmotor. Spoel er
geen onderdelen in, en als U het op Uw huid krijgt
spoel het dan direct af. Voorkom inademing bij het tan-
ken en laat niemand in de buurt van de uitlaat komen
(bij draaiende motor) speciaal niet als deze nog koud is.
Denk er om dat catalysatoren niet eerder in werking
komen dan bij een temperatuur van ca. 200°". Dr. War-
ren is waarschijnlijk het meest bekend vanwege zijn
uitvinding van de befaamde "Black Box", de vruchtregi-
strator in vliegtuigen. Niet de eerste de beste dus!

Professor Maltoni en Morando Soffrotti van het Instituut
voor Oncologie te Bologna ontdekten dat blootstelling
aan brandstoftoevoegingen, zoals benzeen, tolueen.en
xyleen, kankerachtige tumoren veroorzaakten als ze
werden ingeslikt of geïnhaleerd. Benzeen werd in het
bijzonder genoemd als een sterke kankerverwekkende
stof, die inwerkte op vele weefsels en organen. Deze
onderzoekgegevens laten weinig twijfel bestaan over het
feit dat brandstoftoevoegingen uiterst sterke carcinoge-
nen zijn. Het is zonder meer waar dat in gelode benzine
ook benzeen is verwerkt, maar deze wordt bij oude mo-
toren mede verbrand en dat vermindert het gevaar ten
opzichte van auto's met catalysator.

Roger Perry, professor in Milieubeheersing aan het
London Imperial College, heeft proeven uitgevoerd die
onomstotelijk bewezen dat gebruik van loodvrije benzi-
ne in auto's zonder catalysatoren een enorme hoeveel-
heid vluchtige organische verbindingen uitstoot, die
rechtstreeks in verband kan worden gebracht met kan-
ker.

Het Britse National Society for Clean Air heeft kort ge-
leden alle steun voor het gebruik van ongelode benzine
gestaakt. Uit Amerika komt nu het bericht dat de ge-
middelde auto die is voorzien van anti-verontreinigende
uitrusting, slechts ongeveer een jaar 'schoon' blijft.
Daarna neemt het reinigende effect snel af, tenzij de
catalysator volledig wordt vernieuwd. De apparatuur is
zo gevoelig, dat er maar één keer een terugslag in de

uitlaat hoeft te zijn (bijvoorbeeld als de monteur bezig is
de motor af te stellen), om de gehele catalysator te ver-
nielen. De gemiddelde levensduur van een catalysator is
ongeveer 50.000 km onder gunstige omstandigheden.
Een catalysator voor een Ford kost ongeveer vijfhonderd
gulden. Een catalysator voor een Holden* komt echter al
dicht bij de tweeduizend gulden.

Het is duurder om loodvrije benzine te maken, er is
meer ruwe olie voor nodig en het veroorzaakt grotere
milieuvervuiling, omdat men ook de aromaten moeten
maken waarmee de benzine wordt verrijkt. Een heel be-
kende milieuvervuiling is de 'zure regen'. Deze vervui-
ling wordt door twee verschillende bronnen veroorzaakt.
De zwaveldioxide die vrij komt van kolengestookte
krachtcentrales en zwavelwaterstof. Zwavelwaterstof is
het spul dat de bekende 'rotte eieren' lucht geeft aan
auto's, die op loodvrije benzine rijden. En ook al ruikt U
het niet, dan is het er tóch. Zoals bekend heeft men in
Duitsland al langer last van zure regen, maar sinds het
gebruik van loodvrije benzine is het zover gekomen, dat
de toppen van de bomen in het Zwarte Woud een dode
bruine kleur hebben.

De autoriteiten schuwen geen enkele truc om hun gelijk
te bewijzen. Vorig jaar, tijdens de 'Ronde Tafel Confe-
rentie over Lood', legde men twee grafieken over elkaar
heen, als bewijs. De grafiek die het loodgehalte in het
bloed aangeeft heeft al sinds de jaren dertig een con-
stante dalende lijn, die niet wordt beïnvloed door de
verhoging van het loodgehalte in benzine. Deze grafiek
werd grof gemanipuleerd: alleen het deel van de jaren
1976 - 1980 werd getoond. Toen de grafiek over de af-
name van het loodgehalte in benzine hier overheen werd
gelegd, leek het alsof dat de reden was van de afname
van het loodgehalte in het bloed. Zulke trucs worden er
toegepast!

De overheidsinstanties in de Verenigde Staten reageren
onbegrijpelijk. De verantwoordelijke minister heeft kin-
deren en leden van de Senaat, die voor loodvrij hebben
gestemd, zullen toch ook kinderen of kleinkinderen
kennen. Zij ademen toch dezelfde lucht in als iedereen.
Klaarblijkelijk kan het ze niets schelen, of ze weten ze
er niets. Wat te denken van de pompbediende of de
chauffeur van de tankauto, die de ondergrondse tanks
vult; zij ademen dagelijks een grote dosis ongezonde
lucht in. In Zweden heeft men onverwacht veel gevallen
van leukemie bij benzinepomppersoneel ontdekt. En
wat wordt ons verteld? "U kunt loodvrije benzine gerust
in Uw auto van voor 1986 gebruiken, het kan helemaal
geen kwaad". Maar de waarheid is dat de cylinderbo-
ring sneller uitslijt en de kleppen zullen steeds verder in
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de kop dringen, totdat deze onbruikbaar is geworden.
Tenzij U hardere klepzetels hebt laten inbrengen.

Toevoegingen aan ongelode benzine leiden ook tot ver-
vroegde veroudering van allerlei rubber onderdelen, zo-
als benzineleidingen, benzinepompmembramen en de
O-ringen in de carburateurs. De demonteerde een benzi-
neleiding van een Sigma*, die zo bros was geworden,
dat ze brak alsof het een droog takje was. De Sigma
auto reed pas 6 maanden op loodvrij. Mijn buurman is
bedrijfsleider bij een benzinetankfabrikant in een bedrijf
in Australië. Daar heeft men een groot probleem gehad
met het vinden van een goede plastic afdichting voor de
doorvoer van de koperen leiding in de tanks; een die
niet werd aangetast. Bij de gelode benzine had men
nooit lekken. Ik vraag mij af of men met de plastic
brandstofleidingen in moderne auto's ook zulke proble-
men heeft gehad. Het zou wel eens levensgevaarlijk
kunnen zijn als ze lekten en dan niet alleen vanwege de
dampen.

Momenteel kennen wij een enorme toename van men-
sen met astma, een weerspiegeling van de toename van
het gebruik van loodvrije benzine. Hoewel er eerder
niemand was die zei dat er een mogelijk verband was,
gaan er nu, hier en daar, toch stemmen op voor onder-
zoek naar een mogelijk verband. Kort geleden was er
een probleem aan de Gold Coast*. Men constateerde er
in een bepaald gebied een veel hoger aantal gevallen
van myeloide leukemie dan gemiddeld. Li de kranten
werd gewag gemaakt van vermoedens van de invloed
van hoogspanningskabels, maar deze werden al spoedig
ontzenuwd. Toen er echter op werd gewezen dat het ge-
bied geografisch gunstig ligt om dampen van loodvrije
benzine vast te houden, was er opeens niemand thuis.

Met een vriend deed ik proeven, met behulp van een
gas-analyse apparaat. We reden met een van de nieuw-
ste Holdens op loodvrije benzine de rit van 17 minuten
naar de stad en terug. De catalysator werd niet warm
genoeg om te werken. Daarna namen wij een twee jaar
oude Honda. Omdat wij op een bepaald punt niet voor
een verkeerslicht hoefden stil te staan kon de motor lang
genoeg op hoog toerental lopen om de catalysator te la-
ten werken*. Een paar seconden later moesten wij weer
afremmen voor een verkeerslicht en de catalysator hield
weer op met werken. De temperatuur van de uitlaatgas-
sen werd gewoon niet hoog genoeg.

Bij een onderzoek in Groot Brittannië werd gevonden
dat veertig procent van alle autoritten slechts VA kilo-
meter of korter was. Tachtig procent was zes kilometer
of minder. Bij onze eigen proeven met een stationaire

motor met catalysator en loodvrije benzine, bleek dat het
tussen de twee en veertien minuten duurde (bij tweedui-
zend toeren) voor de catalysator begon te werken.. Zo-
dra de motor terugzakte naar duizend toeren hield de
catalysator weer op met werken. Wij namen ook een
vervolgproef met auto's uit de jaren zestig, op gelode
benzine. Deze bleken veel schoner te zijn. Onze plaat-
selijke Universiteit testte een Hillman Hunter en een
Hillman Vogue. De uitkomst? Schoner dan een nieuwe
auto!

Wat moeten we nu doen? Gelode benzine gebruiken,
voorkomen dat we benzinedampen inademen en benzine
op de huid te krijgen? Geen korte afstanden rijden met
een auto op loodvrije benzine? Niet erg praktisch is het
wel?

Tot zover het artikel uit het tijdschrift van de Engelse
autoclub. Al met al blijkt dat er zeker vraagtekens kun-
nen worden gezet bij veel acties, wetten of bepalingen
die door milieu-overwegingen worden ingegeven. Zo
kan men zich ook afvragen of het verkeer-luw maken
van de grote steden wel zo verstandig is. Er worden
'ringwegen' aangelegd, die stelselmatig elke auto, bij
elk verkeerslicht, tot stoppen dwingen. Daarmee beper-
ken de ringwegen een vlotte doorgang en leggen ze een
zwaardere belasting op het milieu. In 'Ons Milieu -
Tussen waan en werkelijkheid' van J.C. van de Rhee
(ISBN 90-72163-17-6) wordt een aantal typisch heden-
daagse 'milieuproblemen' op een nuchtere manier be-
schouwd.

Aromaten = cyclische koolwaterstofverbindingen
Holden = een General Motors auto, vergelijkbaar met de
Vauxhall of de Opel
Sigma = Mitsubishi Sigma, ook een auto
Gold Coast = een wijk in een van de grote Australische
steden
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Privatisering: Op Weg Naar Een
Volledige Marktverantwoordelijkheid

De overheid beperkt zijn rol tot die van regisseur of inspecteur

Of/7on Librecourt

PRIVATISERING is ZOWEL EEN CONTINU ALS EEN
STAPSGEWIJS PROCES

Van de overgangsvormen tussen Overheid en Markt
zijn alleen nog die behandeld waarbij 'Markt' alleen als
aspect en niet als marktpartij een rol speelde, of waarbij
de Overheid slechts op onderdelen de Markt inschakel-
de en zelf grotendeels de teugels in handen hield. Voor-
standers van de Vrije Markt in het algemeen, en
libertariërs in 't bijzonder, vinden dit maar zeer twijfel-
achtige en halfslachtige toepassingen van het markt-
principe. Ze geven bovendien een misleidend beeld van
wat nu eigenlijk de bedoeling van privatisering is.
Er is echter ook een andere optiek denkbaar bij het pri-
vatiseringsproces: die van de Wet van de Geleidelijk-
heid. Bij veel veranderingsprocessen is een noodzaak tot
geleidelijkheid ingebakken. Als deze wordt veronacht-
zaamd, dan kunnen er negatieve gevolgen optreden,
waar de voordelen van de verandering niet meer tegen
opwegen.
Allen bij insecten en in sprookjes kruipt er ineens een
vlinder uit een pop, of verandert een pad plots in een
prinses. Alleen in sprookjes ontwaakt een vogel als
zwaan, na als lelijk eendje naar bed te zijn gegaan. Toch
is er nog steeds dat deze wonderbaarlijke transformaties
ook bij de overgang van overheid naar bedrijfsleven, bij
privatisering, vanzelfsprekend zijn. Dit geloof is wijd-
verspreid; niet alleen bij politici en commentatoren,
maar ook op de beurs. Er is vrijwel geen introductie van
telefoonmaatschappijen op de beurs geweest waarbij de
beleggers niet grif bereid waren hoge premies op de in-
troductiekoers te betalen, om maar aandelen in de on-
derneming te verkrijgen. Terwijl lang niet alle telefoon-
ondernemingen dat waard waren.

Veel van de meer geruisloze privatisering heeft zich dan
ook via een geleidelijker traject voltrokken, waarbij de
overheid langzamerhand en in stappen de rollen van
Producent, Arrangeur en Aanbieder heeft opgegeven.
De continuïteit manifesteerde zich in dit traject in de re-
gelmaat waarmee de stappen werden genomen. Als de

mate waarin continuïteit noodzakelijk is, bij het begin
van een privatiseringstraject wordt genegeerd, dan
wreekt deze tekortkoming zich onherroepelijk, tijdens of
na het aflopen van het traject. Organisatorische scheef-
groei, onbegrip en onrust bij het personeel, misverstan-
den over taakopvatting, en verstoorde verhoudingen met
overheidsdiensten en marktpartijen waarmee men te
maken heeft, kunnen het gevolg zijn. Dat vertaalt zich
vaak in grote verliezen en een leegloop van talent.

KAN HET PRTVATISERINGSTRAJECT ZELF WORDEN
GEPRIVATISEERD?

Wie zou deze bewakingstaak op zich moeten nemen?
Veel libertariërs zien deze negatieve verschijnselen als
een onvermijdelijke bijkomstigheid van het opgeven
van de rol van de overheid. Het tragische is dat de over-
heid inderdaad veel minder geschikt is dan een private
partij, om de mate waarin de continuïteit noodzakelijk
is, te bepalen en op waarde te schatten. Maar de over-
heid is wel tot deze rol veroordeeld, omdat de te privati-
seren activiteit nu eenmaal in aanvang bij de overheid
zelf ligt. De bewakingstaak zou op aspecten, vooral
waar het de uitvoering betreft, echter ook aan de markt
kunnen worden overgedragen. Dit ligt echter politiek
zeer gevoelig. Er is een gevaar dat er onverhoopt meer
bevoegdheden blijken te worden afgestoten dan oor-
spronkelijk de bedoeling is. Er doet zich dan de vraag
voor: 'In hoeverre houdt de overheid nog greep op zich-
zelf?' Niet alleen puur theoretische overwegingen maar
ook praktijk-ervaringen kunnen tot deze waag aanlei-
ding geven. Kijk naar de negatieve gevolgen van het
optreden van het management van die bedrijven die
door de overheid 'verzelfstandigd' zijn en waarbij van te
voren bewust de parlementaire controle-mogelijkheid na
de verzelfstandiging, werd opgegeven. Deze bedrijven
hebben een monopolie, zijn vaak eigendom van de
overheid, maar hebben verder alle vrijheden van een
privé-bedrijf. In het eerste artikel in deze reeks is al
even het geval 'Loodswezen' aan de orde gekomen, een
van de meest beruchte voorbeelden waarbij het mis is
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gegaan. Dit was het gevolg van een selectief opgeven
van de bevoegdheid van de overheid om in te grijpen.
De directie van de dienst Loodswezen besloot, na ver-
zelfstandiging, ondermeer tot zeer forse verhogingen
van de tarieven en veroorzaakte ook op andere wijzen
een stroom van klachten. Hun klanten konden niet naar
een concurrerend bedrijf omdat deze, net zoals vroeger,
niet werd toegestaan, terwijl het Loodswezen zelf, als
nieuw zelfstandig bedrijf, echter niet meer onder con-

Fig.1 De relatie tussen Consument, Organisator/Arrangeur, en
de Producent; een voorbeeld waarbij de Organisator/Arrangeur
de Producent/Leverancier selecteert, toewijst en opdrachten
geeft (de niet-onderbroken lijn); de Producent/ Leverancier het
produkt/de dienst aan de Consument levert (de streepjeslijn);
en de Consument direct aan de Producent/Leverancier betaalt
(de stippellijn). Naar E. S. Savas Privatization: The Key to
Better Government

trole van het parlement viel. In de ongeveer vijftien jaar
waarin privatisering heeft plaatsgevonden, heeft men
veel ervaring opgedaan met het privatiseringsproces.
Het zou daarom steeds beter mogelijk moeten zijn voor
de overheid, om de bewaking van de continuïteit, al-
thans gedeeltelijk, aan de markt over te dragen. Zonder
dat de greep op deze taak verloren gaat.

DE OVERGANG VAN DE ENE PRIVATISERINGSVORM
NAAR DE ANDERE

Naarmate de bewaking op de gewenste en juiste conti-
nuïteit van een steeds betere kwaliteit kan worden, is
het ook mogelijk om met aanvaardbare overgangsrisi-
co's van de ene vorm van privatisering naar een andere
over te stappen, op weg naar een volledige markt-
situatie. Dit is nu nog weinig gebruikelijk, hoewel het
een belangrijke rol speelt in het strategische gedeelte
van een privatiseringsbeleid. Het is een manier om de
noodzakelijkheid of wenselijkheid van geleidelijk te
werk te gaan met privatiseren, niet alleen in termen van
tijd uit te drukken, of in het proces waarmee aspecten
van een overheids-activiteit binnen een privatiserings-
vorm aan de markt worden overgedragen. De geleide-
lijkheid kan ook tot uitdrukking komen in het overgaan
van de van ene privatiseringsvorm naar de volgende, als
tussenliggende stappen tot een volledige marktdeelna-
me. Nu is er nog vaak het denken in afzonderlijke vak-
jes: (deze activiteit als 'uitbesteed', die activiteit als

'intergoevemementeel', alsof er geen volgende fase zou
kunnen bestaan waarin de markt een grotere rol kan
spelen. Het is een gevolg van statisch denken van uit-
voerders die met de strategie aan de haal gaan, waarbij
de bedenkers machteloos toekijken, omdat zij niet over
de kennis en de praktijkervaring beschikken waarmee
zij het tegen de argumenten van de uitvoerders op kun-
nen nemen. Deze verdedigen namelijk hun gevestige
positie. Die dreigen zij kwijt te raken als er zou worden
overgegaan naar een meer 'markt-zware' privatiserings-
vorm.

Tweedeling in privatiseringsvormen: die waarin de
overheid een overwegende rol speelt, en die waarin de
markt voor het merendeel de dienst uitmaakt.

De vorige keer kwamen aan de orde die vormen van een
geprivatiseerde activiteit waarin de marlet alleen als
procedure-aspect aan de orde kwam (met elkaar concur-
rerende overheidsdiensten leveren aan elkaar), of waar-
bij een bepaalde overheidstaak alleen op onderdelen of
tot op zekere hoogte wordt overgedragen aan marktpar-
tijen, zoals bij uitbesteden het geval is.
Deze keer komen de vormen voor het voetlicht waarin
de markt het meer voor het zeggen heeft.
Om een overzicht te behouden tussen al deze over-
gangsvormen tussen een 100%-overheidstaak en een
activiteit die volledig in handen van de markt is, kan
een indeling in klassen worden gebruikt. Vorige keer is
al even genoemd dat Savas een indeling in 4 klassen
gebruikte. Deze zijn als volgt:

(I) De Overheid organiseert (arrangeert) en produceert.
Een voorbeeld is de Intergoevernementele Overeen-
komst-vorm;
(ïï) De Overheid organiseert en de Markt produceert.
Bijvoorbeeld de contractuele regeling;
(Hl) de Private Sector organiseert (arrangeert) en de
Overheid produceert. Hier is de Overheid verkoper, van
bijvoorbeeld een bewakings-activiteit aan een particu-
lier stadion;
(IV) de Private Sector organiseert en produceert, waar-
bij mogelijkerwijs de Overheid de rol van Arrangeur
heeft. Een voorbeeld is een vergoedingsregeling, waar-
bij de consument, met een fictieve 'waardebon' in zijn
bezit, zelf uitzoekt bij welke marktpartij hij deze uit-
geeft. In Nederland is dit het geval bij ziektekostenver-
zekeringen: de particulier die onder de ziekenfondsgrens
zit, zoekt zelf uit bij welke verzekeraar hij zich zal ver-
zekeren. De Overheid Produceert en Organiseert niets in
dit geval, maar stelt in zijn rol van Arrangeur wel vast
aan welke voorwaarden ziektekostenverzekeraars moe-
ten voldoen om een 'ziekenfondsverzekering' te mogen
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aanbieden, welke premie zij daarvoor moeten vragen en
welke toeslag daarop komt.

DE ROL VAN DE ARRANGEUR

Omdat bij de privatiseringsvormen waarin de Markt een
grote of overwegende rol speelt, het verschil tussen Or-
ganiseren en Arrangeren van overwegend belang is,
wordt hierna ook de rol van Arrangeur afzonderlijk van
die van de Organisator, genoemd. In het Nederlands
heeft de term 'arrangeur' een veel beperktere betekenis
dan in 't Engels. Het woord wordt doorgaans met de
muziek-branche in verband gebracht. In dit geval wordt
het in een betekenis gebruikt die dicht ligt bij die van
het woord 'arrangeren': (rang)schikken. De Arrangeur is
diegene die de Organisator /Producent selecteert, aan-
wijst of inschakelt. Vaak valt de rol van Producent met
die van Organisator samen, maar ook komt het voor dat
de door de Arrangeur (soms de Overheid, soms de Con-
sument, soms hen beiden samen) ingeschakelde Orga-
nisator een derde partij als Producent aanwijst.

DE KAMELEONTISCHE VORM VAN DE SUBSIDIE

Savas gebruikt voor de twee varianten van deze vorm in
het Nederlands eigenlijk onvertaalbare termen: de
'grant' en de 'voucher'.
De 'grant' komt hier het eerst aan de orde. De term bete-
kent, afhankelijk van de context, 'toelage', 'beurs', en/of
'subsidie'. Savas gebruikt het breder, om het overheids-
systeem van géldoverdracht-in-welke-vorm-dan-ook,
naar een begunstigd bedrijf mee uit te drukken: de sub-
sidie in engere zin, de belasting-vrijstelling of andere
vormen van belasting-begunstigingen, de 'zachte' le-
ning, of de leengarantie met behulp waarvan een bedrijf
een lening kan verkrijgen bij een bank die het anders
niet of tegen zwaardere voorwaarden had verkregen.
Wat is dan nog het gemeenschappelijke kenmerk van
deze vorm? De grant wordt aan een bedrijf toegekend
om het bedrijf in staat te stellen een goed of dienst,
waarvan de overheid de levering noodzakelijk of waar-
devol vindt, tegen een lagere prijs aan te bieden dan
zonder grant mogelijk was geweest. Aan wie verstrekt
de overheid deze vorm van steun? Aan wie niet?, zou de
vraag kunnen zijn. Grants worden verstrekt aan de agra-
rische sector, aan cultuurbedrijven zoals musea en or-
kesten, aan OV-bedrijven, en vele andere.
Als we deze privatiseringsvorm nader beschouwen zien
we dat de Overheid en de Consument als co-Arrangeur
optreden, waarbij de Overheid bepaalde Producenten
selecteert om 'grants' te ontvangen en de Consument uit
deze groep er een als de Producent voor hem aanwijst.

De 'voucher' is al eerder aan de orde gekomen in het ge-
deelte over klassen-privatiseringsvormen, waarbij de

voucher als 'waardebon' werd opgevoerd. Het belang-
rijkste verschil met de grant is dat de voucher aan de
Consument ten goede komt. Een ander verschil is dat
het toegekende bedrag doorgaans niet in de vorm van
geld wordt overgedragen, maar in de vorm van een
waardebon of contracts-document waarin de Overheid
de Producent een tegemoetkoming garandeert. Dat laat-
ste lijkt op de grant, met dit verschil dat het de Consu-
ment is die bepaalt bij welke Producent het bedrag
terechtkomt.

Deze privatiseringsvorm laat goed zien hoe ook binnen
een dergelijke vorm variaties mogelijk zijn in de mate
waarin de Markt een rol krijgt. Bij de grant moet een
Producent nog eerst de goedkeuring van de Overheid
hebben, voor hij een tegemoetkoming krijgt. Bij de vou-
cher wordt het aan de Consument overgelaten of de
Producent al of niet voor subsidie in aanmerking komt.
Maar dit wil niet zeggen dat binnen deze varianten ook
niet grote verschillen tussen marktwerking mogelijk
zijn: als de voucher elk aanschafbedrag vergoedt, is er
weinig prikkel voor de Consument om een Producent uit
te zoeken die tegen een lage prijs levert, of een goede
kwaliteit tegen een redelijke prijs. Maar ook dan nog
kan er een prikkel zijn voor de Consument om een be-
paalde Producent te selecteren: als de Consument de
begunstigde is van het bedrag dat wordt verdiend met
een besparing, die tot stand komt als hij een Producent
vindt die minder rekent dan de maximumprijs van de
duurste Producent. Een voorbeeld van een sector
waarin de laatste jaren met grant- en voucher-
voorwaarden is geëxperimenteerd om de prikkels tot
minder uitgeven te benutten, is die van de ziektekosten.
Zolang de Overheid echter de voorwaarden blijft stellen,
is het een lijdensweg. Zo is er geregeld onenigheid over
welke medicijnen en hun alternatieven geheel vergoed
moeten worden, en welke voor de toepassing van het
voucher-systeem geschikt zijn.

DE CONCESSIE: EEN BEDRIJF KRIJGT HET EXCLUSIEVE
RECHT VAN DE OVERHEID EEN DIENST TE VERLENEN
Deze vorm van privatisering, ook wel (*3)rranchising
genoemd, verschilt van die van de contractuele regeling:
niet de overheid, maar de consument betaalt aan de con-
cessionair.
Dit is een belangrijk verschil, waarbij de marktwerking
aanzienlijk is versterkt. De rechtstreekse belanghebbers,
de amemer en de betaler, zijn dezelfde partij. Veel 'tol-
goederen' zoals geleverd door nutsbedrijven, kennen dit
arrangement. Soms is het verschil met die van de over-
heidsdienst maar vaag: als er sprake is van een bedrijf
waarbij het merendeel der aandelen in handen is van de
overheid, of als er sprake is van een intergoevernemen-

1998/2 de Vrijbrief 21



tele overeenkomst waarbij een plaatselijke overheid een
dienst levert in opdracht van een centrale overheid. Veel
privatisering in Engeland heeft een kenmerkende ver-
schuiving gekend in deze sfeer: de Overheid of het
Overheidsaandeel werd geheel vervangen door die van
een zelfstandig bedrijfin privé-handen, waarbij het zelf-
standig bedrijf soms al als zodanig bestond, maar vaker
nog een staatsbedrijf was.
Behalve de enkelvoudige concessie is er ook de meer-
voudige of niet-exclusieve vorm, zoals die bij het taxi-
bedrijf. Een variant van de concessie-vorm is die waarin
Overheid als Organisator en Arrangeur, en de Markt-
partij als Producent, samen aan de Consument als me-
de-Arrangeur, leveren, die betaalt aan de Marktpartij.
Een voorbeeld is dat van een stadioncomplex van een
particuliere eigenaar, met bijbehorende infrastructuur in
handen van de overheid, waarbij de consument de toe-
gang aan de Marktpartij betaalt.
Bij deze vorm en haar varianten is de Overheid als partij
voor de buitenstaander onzichtbaar geworden: de Con-
sument merkt er alleen nog wat van als hij een alterna-
tief bedrijf zoekt, en dat er niet blijkt te zijn. Dit is niet
noodzakelijk een bewijs van Overheid: er bestaan ook
marktmonopolies, waarbij een bedrijf als enige een pro-
dukt of dienst aanbiedt, omdat geen enkel ander bedrijf
daartoe bereid of in staat is. Soms is dat monopolie-
kenmerk zelfs onzichtbaar voor de Consument, zoals bij
taxi's. Ook voor de potentiële aanbieder is het niet altijd
zichtbaar: iemand die in een bepaalde regio een McDo-
nald's restaurant wil beginnen en dan door het bedrijf
McDonald's wordt tegengehouden, omdat de regio al
vergeven is, kan hier niet uit afleiden dat er kennelijk

sprake is van overheidsbemoeienis.

Drie van de zeven 'institutionele arrangementen' van de
markt zijn nog niet aan de orde gekomen

In de volgende aflevering uit deze reeks wordt ingegaan
op de drie 'pure' vormen van markt zoals Savas die in
zijn rij van tien noemt. Of deze ook allemaal tot 'de
Markt' behoren, is sterk afhankelijk van wat men onder
'Markt' verstaat. Het gaat hier namelijk behalve om de
Markt-in-eigenlijke-zin, waarbij geen van de rollen door
de Overheid wordt gespeeld, om Vrijwilligerswerk en
om activiteiten in de privé-sfeer, waarvan de begunstig-
de diegene is die de activiteiten zelf verricht.
Naast deze laatste drie privatiseringsvormen komen ook
de 'hybride- arrangementen' aan de orde, waarbij com-
binaties van de voorgaande tien besproken worden.

Fig.2

Overzicht van de tien 'institutionele arrangementen' (de privatiseringsvormen), zoals zij in het vorige artikel genoemd werden, voor
het leveren van goederen/diensten. Naar E. S. Savas Privatization: The Key to Setter Government
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TERRA LIBERA

Hub Jongen

LIBERTARISCHE WERELDCONVENTIES.

BERLIJN 1998
De inschrijvingen komen op gang. Het is nu een span-
nende tijd, want de organisatoren zitten meestal met de
vrees dat er niet genoeg deelnemers komen! Gelukkig
valt dat uiteindelijk altijd mee.

Ook het sprekersrooster is bijna helemaal ingevuld en
aan een definitieve informatiebrochure wordt gewerkt.
Als u die zo snel mogelijk wilt ontvangen, laat ons dat
dan weten. We sturen de brochure, zodra ze beschikbaar
komt, graag aan u op.

Voor deelnemers die andere, nieuwe deelnemers aan-
werven of meebrengen, is er een kortingsregeling. Met
een groep van tien deelnemers betaalt u slechts voor ne-
gen. Deelname aan de conventie in Berlijn kost $ 760.-
,als u zich voor l juli aanmeldt. Na die datum is de prijs
$ 798.-.

COSTA RICA 1999
De organisatoren van deze conventie werken zo moge-
lijk nog sneller dan die van Berlijn! Zij hebben bijna
hun hele sprekersprogramma al klaar en werken aan de
details van de tour door Costa Rica. Costa Rica 1999
wordt weer een conventie om in de gaten te houden!
Vooral omdat het verder weg is en vakantieplannen kan
beïnvloeden.

NEW YORK 2000

Er zijn sinds de laatste vrijbrief geen bijzondere mede-
delingen te doen. We zullen u op de hoogte houden.

INTENSIVE ENGLISH LANGUAGE SEMINAR
Als u voor de wereldconventie in Berlijn uw Engels wilt
ophalen of verbeteren, dan kan dat vlak voor de con-
ventie. En wel in Litouwen van 17-22 augustus. Van-
uit Litouwen worden deelnemers met een bus naar
Berlijn gebracht. Het idee is van Steve Browne. Deze
Amerikaanse libertariër heeft een aantal jaren in Oost
Europese landen gewoond, en daar getracht om via En-
gelse lessen het libertarisme te verbreiden. Via intensie-
ve seminars wil hij nu bereiken dat deelnemers nog
meer van de conventie genieten en ervan opsteken.
Sprekers die hun boodschap in het Engels beter willen
laten overkomen, kunnen ook gebruik maken van de
cursus in Litouwen. De kosten zijn buitengewoon laag:

US $ 10.- per dag, inclusief maaltijden !! De lage prijs
is mogelijk gemaakt, o.a. door de leraren, die geen
kosten in rekening brengen. Als uw Engels al perfect is,
maar u de cursus wel een lofwaardig project vindt, kunt
u een bijdrage storten om het geheel mogelijk te maken.
En om meer mensen in staat te stellen aan de lessen
deel te nemen.

EUROPESE (REP) MEETING IN KOPENHAGEN
27 - 29 MAART GECOMBINEERD MET SEMINAR.
Er hebben zich al deelnemers aangemeld uit elf ver-
schillende landen. Het definitieve programma is zo goed
als rond, en het ziet er zeer aantrekkelijk uit. We hopen
u later verslag uit te brengen.

SUMMER SEMINAR VAN LO.S. IN BOULDER,
COLORADO VAN 4-11 JULI 1998
Het Institute for Objectivist Studies heeft het program-
ma rond voor het seminar van dit jaar. De seminars van
het I.O.S. hebben altijd een hoog niveau en zijn echte
aanraders. Sprekers zijn onder andere: John Hospers,
George Smith, Robert Poole, Nathaniel Branden, en
natuurlijk Robert Bidinotto en David Kelley. Het semi-
nar is gericht op het beter begrijpen van de Objectivisti-
sche filosofie en hoe de principes ervan in ieders leven
kunnen worden toegepast. Er wordt dit jaar extra aan-
dacht geschonken aan de betekenis en het appreciëren
van kunst. Een 'nadeel' is dat het niet goedkoop is: $
845.- per persoon, plus de logies a $ 245.- per persoon.
Meer gegevens op de website van het I.O.S.:
<http://ios.org> of bij I.O.S., 82 Washington Street,
Suite 207, POUGHSKEEPSY, NY 12601, USA.

LP-NL
De Nederlandse Libertarische Politieke Partij heeft
meegedaan aan de gemeenteraadsverkiezingen in Den
Haag. Ze hebben daarbij 78 stemmen verworven. Nog
een lange weg te gaan! De partij doet niet mee aan de
landelijke verkiezingen op 6 mei.

STEM NIET
Deze eerder aangekondigde actie begint vorm te krijgen.
Er komt een website op het internet, waar te lezen is
waarvoor de actie is bedoeld en wat de initiatiefnemers
willen. Via (kranten)-advertenties zal naar de website
worden verwijzen. Op de site en in in de advertenties
zullen ook fondsen worden geworven, die weer geheel
gebruikt zullen worden voor nog meer advertenties.
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Bij de recente gemeenteraadsverkiezingen was de
'partij' van de niet-stemmers in elk geval al de grootste:
meer dan 40 %! Politici, moesten zich, geholpen door de
pers, in allerlei bochten wringen om de lage opkomst te
'verklaren'. In een hoofdartikel van de NRC wordt het
stemmen belangrijk genoemd, "omdat daarmee toch het
systeem gesanctioneerd wordt". Is dat nu niet juist de
reden om niet te gaan stemmen? Typisch is dat er nu
onderzoeken zijn gestart om erachter te komen waarom
mensen niet gaan stemmen. Men gaat er kennelijk van
uit dat wel stemmen normaal is. Maar zou men niet be-
ter kunnen onderzoeken waarom mensen dit doen?

Mogelijk wordt de actie 'Stem Niet! ook een middel om
meer mensen op de VRIJBRIEF te attenderen. We zul-
len u op de hoogte houden over de ontwikkelingen. E-
mail: info@stemniet.com Postadres: Postbus 2122,
4460 Goes

WOORDEN EN POLITICI
China is een land met een keiharde dictatuur. U herin-
nert zich wel hoe er omgegaan werd (en nog wordt) met
personen die protesteren. De studentenopstand werd
met tanks platgereden. Recent heeft een handelsmissie,
onder leiding van minister Weijers, goede zaken gedaan
in China. Er werden onder andere grote contracten met
het Chinese leger afgesloten. Op de vraag "Hoe kun je
nu met dergelijke lui zaken doen?", kwam het originele,
morele antwoord: "Wel, Amerikaanse bedrijven doen
dat toch ook"!

En wat vindt u van de professorale logica van Heertje:
"Zelfs als we er in Nederland iets voor moeten opoffe-
ren, wegen de voordelen van de Europese eenwording
nog op tegen de nadelen." (Brabants Nieuwsblad 3
maart)

De politieke toestand in onze wereld wordt goed weer-
gegeven door één voorpagina van de NRC (14 maart)
met de onderwerpen: — Zalm, (minister van financiën)
moest liegen (in de Tweede Kamer en in 'Brussel') om
de technolease, (een belastingconstructie, o.a. voor Phi-
lips), te verdedigen. Oud secretaris-generaal Rutten zei
zelfs: "Liegen tot hij doodvalt." - Clinton, (president
van de Verenigde Staten) hielp bewijsmateriaal achter
te houden. (Nu ja, dat is in Amerika; in Nederland en
België gebeurt zoiets niet). — Saddam Hussein probeert
nog altijd zijn massavernietigingswapens te verbergen.
(Maar hij is ook een slechte politicus, dus die moet je
niet meetellen). — De Turkse geheime dienst heeft een
vluchteling in Nederland laten vermoorden. (Ach, Tur-
ken zijn ook heel andere mensen.) - Met medeweten
van ambtenaren van het Ministerie van Landbouw
wordt al anderhalf jaar gefraudeerd met export van
rundvlees naar Rusland. (Zeker, maar dat was in het
algemeen belang.)

Op pagina zeven van diezelfde NRC 7 stond een groot
artikel onder de kop:" De overheid heeft ook een taak op
moreel gebied". Dan lopen de koude rillingen toch over
je rug. En dan hoefje zelf geen argument meer te be-
denken om vooral niet te stemmen.

De Tweede Kamer reageerde geschokt op de ontdekking
dat vanuit Amerika stelselmatig telefoon, fax en e-mail
verkeer worden afgetapt. En dat terwijl in Nederland
door de overheid 10 keer zoveel telefoongesprekken
worden afgeluisterd dan in de Verenigde Staten. In de
EU maken de overheden nieuwe afspraken en wetten
om het e-mailverkeer nog meer te gaan controleren en
de codering van berichten te verbieden, of alleen maar
toe te laten als zij zelf de sleutel krijgen! Coderen van e-
mail komt op hetzelfde neer als je briefin een enveloppe
steken. Wordt dat binnenkort ook verboden? Of alleen
maar het dichtplakken van de enveloppe?

Nog een leuke: "Marilene van den Broek zal door haar
huwelijk met prins Maurits geen adellijke titel krijgen.
Zij zal in het 'maatschappelijk gebruik' prinses van
Oranje Nassau worden genoemd, maar ze zal geen
prinses zijn." (nadruk van de redactie)

Als u in uw krant alleen de koppen leest (het zoge-
noemde 'koppensnellen') dan wordt u vaak op het ver-
keerde been gezet. "Albert Heijn dwingt bakkers op
zondagochtend vroeg te werken", verkondigde een arti-
kel in de Volkskrant (21 maart). Ontvoert Albert Heijn
op zondagen in alle vroegte bakkers, om brood te bak-
ken voor de supermarkten? Welnee. Een bakkerij is
door de kruidenier gevraagd om al op zondagochtend
vers brood te leveren. En als ze dat niet wil of kan, dan
zoekt Albert Heijn een andere leverancier. Van dwang,
zoals in de kop staat, is dus geen sprake. Wel van
'kiezen of delen'.

SUBSIDIE
De 4 miljard gulden die u in de afgelopen jaren ge-
dwongen aan Philips hebt betaald, blijken weinig tot
niets te hebben opgebracht. Ze zijn dus wel aan de
winst toegevoegd! Toen jaren geleden bij de RSV-
affaire bleek dat subsidies voor bedrijven niet werken,
werd al gezegd dat daar een eind aan moest komen. Los
nog van het feit dat subsidie aan de een, de ander bena-
deelt. De politici zijn echter gewoon doorgegaan met
Sinterklaas spelen, van uw geld. En ook nu zullen ze er
weer niets van leren. 'Brussel' schijnt overigens te ver-
bieden dat minister (Economische Zaken) 50 miljoen
gulden aan Océ van de Grinten gaat schenken.

In het Brabants Nieuwsblad werd duidelijk gemaakt
hoe politici dergelijke zaken behandelen. Onder de kop:
"Dubbelhartig subsidiebeleid: twijfels aan integriteit
GS" , staat; "Mag een provincie het ene bedrijf be~
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voorrechten boven het andere door subsidie te verle-
nen? Nee, niet volgens de regels van de provincie zelf.
Is het gebeurd? Jawel. Moet dat verder worden uitge-
zocht? NEE zegt eenforse meerderheid van de Provin-
ciale Staten." Nogal logisch dat ze 'nee' zeggen. Het is
immers zo dat ELKE subsidie de één voorrecht ten
koste van een ander! Dit is inherent aan elke subsidie.

HET HAREM EFFECT
Ken Shoolland stuurde ons de volgende verklaring:
"Toen ik hoorde van de moeilijkheden van Bill Clinton
in verband met Monica Lewinski, dacht ik dat dit in elk
geval een verhelderend inzicht zou geven, en de popula-
riteit van Clinton zou corrigeren. Maar het gekke was
dat in de enquêtes zijn populariteit steeg. Dat herinner-
de mij aan het "Harem effect. Sultans hebben al eeuwen
geleden ontdekt dat het om meer dan één reden nuttig is
om grote harems te hebben. Seksuele bevrediging na-
tuurlijk, en een groot nageslacht. Maar nog veel be-
langrijker is dat een harem de massa onder een soort
betovering houdt, door hen ontzag en eerbied in te boe-
zemen. Heersers ontdekten dat het vaak gemakkelijker
is om hun onderdanen te controleren door jaloerse be-
wondering, dan door angst. Harems zijn ook goedkoper
en geven meer plezier dan politie en leger."

PERS
Het is verwonderlijk hoe vaak de pers (alle pers) inge-
zonden artikelen niet plaatst, als deze wijzen op ver-
keerde collectivistische uitspraken of handelingen. Toch
moeten we nooit nalaten om te reageren Af en toe lukt
het wel om door te dringen en een artikel geplaatst te
krijgen. En je weet maar nooit door wie je bericht wordt
gelezen en wat er uit kan voortkomen. Zo is het Hans
Ponssen gelukt om in de NRC te reageren op een artikel
van de heer Heidring die stelde dat 'het kapitalisme
geen waarden of normen kent'. Hans Ponssen toont
kort, scherp en duidelijk aan dat 'het kapitalisme juist
de enige morele politieke economische filosofie is, en
dat dat tevens het geheim is van het succes van het ka-
pitalisme'.

EURO
De euro komt steeds dichterbij. Het is al bijna niet meer
denkbaar dat het nieuwe monetaire spel niet doorgaat.
Toch zie je steeds meer artikelen en waarschuwingen
verschijnen die op de gevaren van de euro wijzen. Maar
ook in dit geval wordt niet naar rede en feitelijkheden
geluisterd, als het de politici niet in hun kraam te pas
komt. Hier enkele citaten uit de pers: " Niet boekhou-
ders maar politici maken de EMU" (Ben van der Vel-
den in de NRC van 28 februari.) " Een groep bekende
economen, waaronder Paul de Grauwe uit Leuven, wil
het monetaire beleid van de Eurobank zelf controleren."
Dat willen ze natuurlijk niet omdat ze er zo'n groot ver-

trouwen in hebben! Het is ook opvallend dat, terwijl een
paar maanden geleden praktisch geen enkel land aan de
vereiste voorwaarden voldeed, nu opeens alle landen
zodanig hebben boekgehouden, dat ze wel mee mogen
doen. Zelfs Griekenland maakt nog een kans. Wat een
creativiteit!

HOE VRIJ BENT U NOG ???
MUZIEK en FILMS. Wist u dat u van de overheid niet
naar alle muziek die u wil mag luisteren? In een al oud
knipsel uit het Brabants Nieuwsblad lazen we dat er in
Nederland verboden platen en cd's bestaan. Dit omdat
bepaalde mensen vinden dat die racistisch of fascistisch
zijn. Dit is net zo iets als censuur van de E.U. op invoer
van buitenlandse (TV) films. U moet meer dan vijftig
procent Europese films zien. En de orkesten moeten u
zeven procent Nederlandse muziek voorspelen! Anders
komt er geen subsidie. Een hoofdartikel van de NRC
vertelt ons dat de orkesten zelf meer "in het belang van
de Nederlandse muziek moeten geloven", (nadruk van
de redactie) Toch goed dat u zo betutteld wordt.

De BVD, (Binnenlandse Veiligheids Dienst), mag uw
huis in het geheim betreden.

UNILEVER moet van de Europese Commissie zijn
vrieskisten ook beschikbaar stellen voor ijsjes van zijn
concurrenten.

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (Nma) is weer
een nieuwe instantie die gaat controleren of u niet
'oneerlijk concurreert'. De politiek krijgt via dit kanaal
weer meer invloed op de maatschappij. Ieder die na-
denkt moet tot de conclusie komen dat hierdoor de pro-
dukten en diensten weer duurder zullen worden.
Uiteindelijk is de consument altijd de dupe.

WAT KUNT U DOEN ???

Steun de VRIJBRIEF: Om de vrijheid die we (nog)
hebben te behouden en te vergroten, moet de maat-
schappijvisie van meer mensen gericht zijn op vrijheid.
Dit is een langzaam proces omdat de meeste mensen
niet hebben geleerd om zelfstandig te denken. Ze zijn te
veel beïnvloed door de overheid, politici, scholen, en
vooral ook door de pers. En dat gaat nog steeds door.
De Nederlanders die wel zelfstandig denken, en inzien
dat een grotere persoonlijke vrijheid de enige morele
maatschappij oplevert, met het beste voor iedereen,
moeten dan ook tegen de stroom oproeien.

Het verder verspreiden van de VRIJBRIEF geeft meer
mensen de kans om met deze ideeën kennis te maken.
Verspreid daarom de VRIJBRIEF zo veel mogelijk.
Breng nieuwe abonnees aan. Geef iemand een jaar-
abonnementen cadeau. Of geef een donatie waardoor
wij kunnen zorgen dat er meer exemplaren worden ver-
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spreid, bijvoorbeeld onder bibliotheken, universiteiten
en scholen.
Donaties kunt u overigens ook voor andere doelen ge-
ven. Het Libertarisch Centrum kan met uw geld stu-

Stem Niet

www.stemniet.com

info@stemniet.com

denten uit 'arme' landen naar een libertarische
conventie of seminar laten komen. Het vertalen en uit-
geven van libertarische boeken is ook een belangrijke
manier om het libertarisch ideaal te verspreiden. En dan
zijn er natuurlijk ook mogelijkheden voor sponsoring
van die projecten of werkzaamheden die u persoonlijk
het belangrijkste vindt. Geef ons op wat u zou willen
doen, en wij proberen het te realiseren.
JULIANSIMON
Een groot voorvechter voor een vrije maatschappij, Ju-
lian Simon, overleed op zondag 8 februari op 65 jarige
leeftijd ten gevolge van een hartaanval. Julian Simon
was professor voor 'business administration' aan de
universiteit van Maryland en een 'distinguished senior
fellow' van het CATO Institute. Hij schreef 16 boeken
en veel artikelen. In analyses en publicaties ontzenuwde
hij o.a. de mythe van de overbevolking.
In zijn boek 'The Ultimate Resource 2'" (een uitbrei-
ding van een werk uit 1981), bewees hij dat de
"menselijke creativiteit, gekoppeld aan de menselijke
geest" de ultieme 'grondstof is. Hij sloot in 1980 een
weddenschap met de milieu-activist Paul Ehrlich en
stelde dat voor vijf willekeurig gekozen grondstoffen
tien jaar later de prijs lager en de voorraden groter zou-
den zijn. In 1990 bleek dat voor alle vijf te kloppen en
moest Ehrlich hem een cheque overhandigen.

Vrij en in de Markt

Louk Jongen

Gaf ik in het vorig artikel aan dat u nog even moest
wachten met aankopen in ZO Azië, nu zou u daarmee
kunnen beginnen. Te beginnen met de minst onveilige:
Taiwan, China (in eerste instantie infrastructuur) Thai-
land en Fillipijnen. Niet: Indonesië en Hong Kong. In-
donesië niet omdat men daar denkt alles zelf te kunnen
en als je als premier afziet van je salaris, nadat je je
voor 30 miljard verrijkt hebt, maak je je niet geloof-
waardiger. Ooit, nadat Indonesië door een diep dal is
gegaan, zou het wel eens heel lucratief kunnen zijn om
hier te beleggen: tenminste als men er na van alles ge-
probeerd te hebben achterkomt dat het nog niet gepro-
beerde Vrije markt idee dan in vredesnaam ook maar
eens uit de kast gehaald moet worden. Maar dat is met
vriendjespolitiek een stuk lastiger uit te voeren. Hong
Kong is voor mij een twijfel geval, vanwege de nog
steeds hoge vastgoed prijzen en de kunstmatig in stand
gehouden koppeling van de HK$ met de US $. Daarmee
prijst men zich uit de markt en wordt een vrije markt
principe geschonden: en u weet wat er dan uiteindelijk
gebeurt.

Dichter bij huis dendert de beurs maar door omhoog. Bc
weet niet wat hoger is dan de hemel, maar de bomen
zijn daar al doorheen gegroeid. Dit alles omdat werke-
lijk iedereen aandelen koopt: de pensioenfondsen omdat
ze geen rendement op obligaties maken, de huiseigena-
ren die hun pas verworven overwaarde via een hypo-
theek in aandelen omzetten en ieder ander die ik bij de
kapper en op verjaardagsfeestjes tegenkom. De simpel-
ste waag die u met mij zou kunnen stellen is: aan wie
moeten straks/ooit die aandelen verkocht worden? Of-
tewel zijn er straks nog nieuwe kopers, of lopen we het
risico nu de laatste koper te zijn?? Zeker als er wat be-
drijfswinsten tegenvallen, zeg Tulip, of als winsten on-
der druk komen van hogere looneisen en waarom
zouden die er niet komen? De officiële inflatie is dan
wel laag, maar met huizenprijzen en mijn boodschap-
pen, kom ik toch op hogere inflatiecijfers. Dat zal echt
niet alleen bij ons zo zijn en dat moet, zeker met de op-
tredende schaarste aan werknemers, tot hogere lonen
leiden. Kortom neem steeds meer winst, koop steeds
minder en wordt steeds kritischer als u al koopt. Koop
dan tenminste achterblijvers: Kon Olie vanwege de lage
olieprijs (laat nu de productie door OPEC verhoogd zijn
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bij gelijkblijvende vraag = prijsdaling), onder voorzitterschap van
Indonesië, maar niks hoor daar leerden ze weinig van. Vastgoed is
dan ook wat veiliger en voor de rest hoort u van mij geen koop ad-
viezen, hoogstens in het 'alternatieve circuit'.

Daar stond ik niet alleen in te spelen, want Warren Buffet (een hele
grote fondsmanager) maakte bekend dat hij 120 mio ounces zilver
had gekocht. Een aanzienlijk deel van de wereld zilver productie.
Waarbij het aardige is dat er al jaren minder zilver wordt geprodu-
ceerd dan wordt verbruikt. Wederom: vraag en aanbod. U begrijpt
het: wat ik hier al jaren betoog, wordt ineens gemeengoed en ieder-
een koopt zilver en de prijs stijgt. En dat wist u allemaal al voor
slechts minimale abonnementskosten van de Vrijbrief.... Bij goud
dreigt er een dergelijk probleem te ontstaan, maar daar is er nog een
joker in het spel: wat doen de Europese Centrale Banken met hun
goud reserves wanneer de Euro een feit is. Vermoedelijk spelen zij
die joker uit door het goud te verkopen (zijn ze minder controleer-
baar geworden) doet men dat rigoureus = te snel, dan zakt de goud-
prijs eerst, met minimale opbrengst voor die banken, waarna er een
ongekende stijging zal optreden in de jaren daarna want heel veel
van producenten zijn dan failliet gegaan: we weten het binnen 1.5
jaar.

In de tussentijd orakelde ene Vermeend over zijn nog niet eens in-
gevoerde belasting plan voor belasting van inkomsten uit vermo-
gen, dat de voorgestelde 1% te laag is. Let wel het eerste was nog
niet eens ingevoerd. Tegelijkertijd meldde kardinaal Simonis dat de
24 uurs economie slavernij was. Of was dit orakelen? Hoe dan ook,
misschien zou iemand hem eens uit kunnen leggen dat de wereld
niet om 17.00 uur stopt in Nederland. Trouwens was hij niet die-
zelfde die meer banen en kansen voor de armen wilde? Een bedrijf
dat 24 uur open is heeft toch zeker 3x zoveel werknemers nodig?
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