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Op het moment dat ik dit schrijf is het precies een week geleden dat ik,
met een half oog, de televisie-uitzending naar aanleiding van de tweede
kamerverkiezingen volgde. Twee reportages staan me nog voor de geest.
De rondleiding door het gebouw van de tweede kamer - vanwaaruit de
uitzending plaats vond - door Maartje van Weegen. Voor de
gelegenheid had zij een kinderlijk gewichtige blik in haar ogen, als
betrof het een geheiligde plaats. En de beelden van enkele van de
honderden "gewone burgers" die uitgenodigd waren om het evenement
bij te wonen. Ik zag ze timide en vol ontzag kijken naar de 150 blauwe
stoeltjes in de vergaderzaal: "hier gebeurt het allemaal", meende ik
iemand horen stamelen. Er was een tijd dat de media nogal wat
aandacht besteedden aan het "verlies aan vertrouwen in de overheid bij
de burger". Deze avond zette de publieke omroep zijn broodheren echter
weer keurig op hun voetstuk.

Natuurlijk, "het gaat goed met Nederland". En tevreden mensen zijn niet
geïnteresseerd in verandering. Dus ook met het oog op de kijkcijfers lijkt
een al te kritische blik op de kleding van de keizer wellicht niet
opportuun. En zeker, voor de werkdrift en intellectuele capaciteiten van
verschillende parlementariërs kan men ontzag hebben. Maar men zou
toch willen weten waar al die lange uren van al die knappe koppen
uiteindelijk toe leiden. Nuchter: wat zijn per saldo de effecten op de
samenleving? Nu ja, wie daarop een antwoord zoekt moet de vrijbrief
lezen, is in ieder geval bij de gevestigde omroep aan het verkeerde adres.

In de aanloop naar de verkiezingen waren- er overigens legio
aanwijzingen dat de kamer weer voor een goed gedeelte gevuld zou
worden met figuren die door gebrek aan gewicht boven waren komen
drijven. De "aifaire" Hans van Baaien was wat dat betreft een eye-
opener. Het klinkt misschien goedkoop, maar zelden zag men de
beginselloze "wille zur macht" van de politicus-in-spé zo naakt aan hè
daglicht getreden. Er waren geloof ik nogal wat mensen die het untair
vonden dat hem "jeugdzonden" nagedragen werden. Maar wanneer je,
al is het tijdens je adolescentie, een gedachtegoed beleden hebt dat zo
haaks staat op het liberalisme, en je bent nu werkelijk overtuigd liberaal,
dan moet je een geestelijke transformatie doorgemaakt en 1̂
meermalen - al is het voor jezelf - geanalyseerd hebben. Het arrnza ig
verweer van Van Balen gaf sterk de indruk dat hij helemaal gee
geestelijke ommekeer doorgemaakt had. Kort voor hij zich 'eru^°ht
achtte hij de kans dat hij kamerlid zou worden 105%! Hij da
kennelijk nog steeds dat zijn grote mond de morele leegte m hem K
verbergen.

De laatste jaren heb ik WD gestemd. Niet van harte, zoveel
ben ik wel. De wil me echter niet buiten de realiteit plaatsen, al ne
mijn idealen. Althans de beginselen van de WD stemmendaar
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meest mee overeen. Het praktisch beleid van deze partij is a ^
natuurlijk afar cry. Er is dan ook niet veel voor nodig om te make ̂
ik op verkiezingsdag het stembureau links laat liggen. Het feit a



non-valeur als van Baaien als kandidaat-kamerlid
voorgedragen werd en ook nog eens de
verkiezingscampagne voor de WD leidde, leek mij wel
afdoende reden. Uiteindelijk ben ik toch gaan stemmen, op
Patricia Remak, die tenminste nog twee plaatsen boven
Van Baaien op de WD-lijst geplaatst was. Ik had
verschillende malen wat over haar gelezen: een authentiek
en gelouterd overkomende jonge vrouw van Surinaamse
origine, die zich duidelijk uitspreekt vóór het verbreken van
de afhankelijkheidsrelatie tot de overheid waarin zovelen
aan "de onderkant van de samenleving" ("allochthonen"
zowel als "autochthonen") gehouden worden.

Maar laat het duidelijk zijn: ik geloof stellig dat
onbevangen integriteit in een politieke omgeving moeilijk
gedijt. Op voorhand ben ik wantrouwend Hoe meer
pretenties de politicus heeft, hoe meer wantrouwen op zijn
plaats is. Ik zie de dames en heren dan ook graag een
toontje lager zingen. Vandaar tot besluit een stevig citaat
van Murray Rothbard ter overweging. "Success in the free
market rewards the virtues of thrift, hard work, and far-
sighted entrepreneurship. Success in politics, on the other
hand, rewards the moral vices of demagogy, mendacity, and
expertise in the wielding of terror and coercion. Hence the
good people - from any rationa! or religious point of view -
will tend to rise to the top in the free market and free
society, while moral scum will tend to rise to the top of a
statist system." Waarmee ik niet gesuggereerd wil hebben
dat onze politiek-bestuurlijke elite geheel en al bestaat uit
mensen zonder morele ruggegraat.

JeanJacques Vrij
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Waarom Wij Vuurwapens Hebben

Toespraak gehouden door Charlton Heston
voor de Nationale Pers Club, op 11 september
1997.

Bill of Rights: De eerste tien amendementen op de
grondwet van de Verenigde Staten van Amerika.(red)

Vandaag wil ik met u over vuurwapens praten: Waarom
wij ze hebben, waarom de 'Bill of Rights' garanderen
dat we ze mogen hebben en waarom mijn recht een
vuurwapen te hebben, belangrijker is dan uw recht er in
de pers fel tegen te protesteren.

Ik geloof dat het noodzakelijk is dat iedere goede jour-
nalist weet 'waarom het Tweede Amendement essentië-
ler geacht moet worden dan het Eerste Amendement.
Dit is misschien een bittere pil om te slikken, maar het
recht vuurwapens te hebben en te dragen is niet ouder-
wets. Het is niet een achterhaald, stoffig idee, dat enkele
blanken verzonnen, uit angst voor Roodjassen. Nee, het
is net zo essentieel voor vrijheid, als het in 1776 was.
Deze woorden mogen het misschien niet zo goed doen
voor de Pers Club, maar in het café op de hoek is het
nog steeds de waarheid.

En uw pogingen het Tweede Amendement te ondermij-
nen, bespottelijk te maken en te degenereren, het ge-
makkelijk verwatert te aanvaarden en enthousiast het
herdefiniëren te steunen, bedreigen niet alleen het li-
chamelijk wei-zijn van miljoenen Amerikanen, maar
ook de door onze grondleggers bevochten te perfectione-
ren en te beschermen kern van het concept van indivi-
duele vrijheid.

Zo, nu weet u wat u ongetwijfeld niet verbaast. Ik ge-
loof sterk in het recht van iedere ordelievende burger
wapens te hebben en te dragen, voor wat ik goede rede-
nen vind.

De originele amendementen, die we de 'Bill of Rights'
noemen, omvatten 10, wat de constitutionele ontwerpers
onvervreemdbare rechten noemden. Deze rechten zijn
willekeurig gerangschikt en zijn verbonden door hun
essentiële gelijkheid. De 'Bill of Rights' kwamen tot ons

Charlton Heston

met oogkleppen voor. Ze herkennen geen kleur, of
stand, of rijkdom. Ze beschermen niet alleen de rechten
van acteurs, redacteuren, of journalisten, maar strekken
zich zelfs uit over hen die wij haten.

Dat is waarom de meest afschuwelijke criminelen
rechten hebben totdat zij veroordeeld zijn voor een mis-
daad. De schoonheid van de Grondwet kan gevonden
worden in de manier waarop rekening gehouden wordt
met de menselijke natuur. Wij zijn geen gedweeë soort,
in staat te coëxisteren in een perfecte samenleving, on-
der welwillende eeuwigdurende heerschappij. Wij zijn
wat we zijn. Zelfzuchtig, omkoopbaar, wraakzuchtig,
soms zelfs een beetje machts-gek. De 'Bill of Rights' er-
kennen dit en bouwen de hindernissen op de plaatsen
die nodig zijn om het individu te beschermen.

U, natuurlijk, blijft fanatiek in uw geloof dat een Vrije
natie een vrije pers en vrijheid van meningsuiting moet
hebben om onrecht te bestrijden, corruptie te ontmaske-
ren en een stem te geven aan hen die een eerlijk en on-
partijdig forum nodig hebben.

Ik ben het van ganser harte eens: een vrije pers is on-
misbaar voor een vrije samenleving. Maar vraag u af:
Hoeveel van u zullen het met mij eens zijn dat het recht
vuurwapens te hebben en te dragen, niet net zo onmis-
baar is, maar het meest onmisbare om alle andere rech-
ten die we genieten te beschermen?

Ik zeg dat het Tweede Amendement, in volgorde van
belangrijkheid, het eerste amendement is. Het is Amen-
ka's Eerste Vrijheid, het enige recht dat alle andere be-
schermt. Tussen vrijheid van meningsuiting, van pers,
van religie, van vereniging, van schadeloosstelling, is
het de eerste onder gelijken. Het enige dat het absolute
vermogen biedt zonder angst te leven. Het recht vuur-
wapens te hebben en te dragen is hét recht dat "rechten
in staat stelt te bestaan.

U gelooft dit, of niet en u moet beslissen.

Omdat er niet zoiets is als een vrije natie, waar politie
en militairen het gebruik van wapen geweld is toege-
staan en individuele burgers niet. Dat is een 'Big-
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Brother-Weet-Het-Beter" theater van het absurde dat
nooit veel goeds voorspeld heeft voor de boeren klasse,
de werkende klasse, of zelfs voor journalisten.

Ja, onze Grondwet treft voorzieningen voor de deurope-
ning om uw nieuws en commentaar Vrij en ongebonden
door te laten. Maar die deuropening naar vrijheid is om-
rand door de musketten, die tussen de visie van vrijheid
en absolute anarchie stonden, op een plaats genaamd
'Concord Bridge'. Onze revolutie begon toen de Britten,
Roodjassen van deur naar deur stuurden om de vuurwa-
pens van de mensen in beslag te nemen. Zij slaagden er
niet in: De musketten gingen door de achterdeur naar
buiten, met hun eigenaars.

Emerson zei 't het beste:

"Bij de primitieve brug die over de stroom boog, Met
hun Vlag door de April bries ontvouwen, Stonden hier
eens de omsingelde boeren, En vuurden het schot rond
de wereld gehoord. Koning George noemde ons
"gewapend gepeupel." Maar bij de genade Gods, gaven
George Washington en vele dappere mannen ons ons
land. Kort daarna, gaven Gods genade en weinig grote
mannen ons onze grondwet. Er is gezegd dat de creatie
van de Verenigde Staten de grootste politieke daad in de
historie is. Daar teken ik voor."

Echter, in de Volgende twee eeuwen gedijde de vrijheid
niet. De volgende revolutie, de Franse, ging onder in
een bloedige terreur, daarna de tirannie van Napoleon.
Er is sindsdien in vele landen geen tekort geweest aan
dictators: Hitler, Mussolini, Stalin, Idi Amin, Gastro,
Pol Pot. Al deze monsters begonnen met het in beslag
nemen van privé wapens, daarna met het letterlijk door-
drenken van de aarde, met het bloed van tientallen mil-
joenen van hun mensen. Ah, de geneugten van
vuurwapen controle.

Welnu, ik betwijfel of iemand van u de voorkeur geeft
aan een opgerolde krant, als een wapen tegen een dic-
tator, of een criminele indringer. Toch is dat in wezen
wat u onze geliefden gevraagd heeft te doen, door een
slecht gemaakte en volledig naïeve campagne tegen het
Tweede Amendement

Bovendien, hoe kunnen we u het Tweede Amendement
toevertrouwen, wanneer u zo gierig bent met uw eigen
Eerste Amendement?

Ik zeg dit vanwege de manier waarop u recentelijk de
uwen heeft behandeld - die journalisten, die u als de
minsten onder u beschouwt. Hoe snel was u om de pa-

parazzi te beschuldigen en de roddelbladen af te keuren.
Hoe gretig bent u geweest een lijn te trekken waar er
geen is, een zeker onderscheid te eisen in het Eerste
Amendement dat spottend zegt "zij horen niet bij ons."
Hoe makkelijk liet u uw broeders de schuld krijgen,
alsof hun rechten niet zo waardig waren, en hun doel
niet zo zuiver, en hun vrijheid niet zo heilig, als de uwe.

Nu dan, terwijl politici nieuwe wetten overwegen om
paparazzi te ketenen en de mond te snoeren, wie van u
neemt het op? Wie hier zal opstaan en hen verdedigen?
Als u het niet doet, doe ik het. Omdat u het Eerste
Amendement niet definieert. Het definieert u. En het is
groter dan u - groot genoeg om u allen te omvatten, plus
hen die u zou uit willen sluiten. Dat is hoe vrijheid
werkt

Het verlangt ook dat u uw huiswerk doet. Keer op keer
hoor ik vuurwapen bezitters zeggen, hoe kunnen we iets
geloven van wat de anti-vuurwapen media zegt, wan-
neer ze niet eens de juiste feiten hebben? Veel te lang
heeft u verzonnen statistieken en vervalste technische
ondersteuning geslikt van anti-vuurwapen organisaties,
die het onderscheid niet kennen tussen een semi-
automaat en een puntige stok. En het valt op. U trapt er
iedere keer weer in

Dat is waarom u zeer weinig geloofwaardigheid bezit
onder de 70 miljoen vuurwapen bezitters en de 20 mil-
joen jagers en de miljoenen veteranen, die door bittere
ervaring leerden uit welk eind de kogel komt. En terwijl
u het amendement aanviel dat uw huizen verdedigt en
uw wouwen en kinderen beschermt, heeft u diegenen
onder ons, die alle 'Bil! of Rights' verdedigen, een rede-
lijk gehoor of de beleefdheid van een eerlijk debat ont-
zegd

Wanneer de 'National Rifle Association' probeert uw
beweringen aan te vechten, worden we genegeerd. En
wanneer wij reclame tijd, of plaats, proberen te kopen,
om in te gaan op uw beschuldigingen, wordt ons dit
vaak ontzegd. Hoe verhoudt dat zich met de Eerste
Amendement vrijheid?

Duidelijk, veel te veel hebben de vrijheid van pers als
wapen gebruikt, niet alleen om onze vrijheid van me-
ningsuiting te onderdrukken, maar om het recht wapens
te hebben en te dragen uit te hollen en uiteindelijk te
vernietigen. Zo doende heeft u uw beroep verheven tot
dat van constitutionele rechter en jury, machtiger zelfs
dan onze Hoge Raad, meer bevooroordeeld dan de tri-
bunalen van de inquisitie. Het is een beangstigend mis-
bruik van constitutioneel voorrecht en ik hoop dat u uw
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verstand terug krijgt en zorgt dat dit misbruik beteugeld
wordt.

bewust van de historie en het erfgoed dat er werkelijk
toe doet.

Als een veteraan van de Tweede Wereldoorlog, als een
vrijheidsbetoger, die naast Dr. Martin Luther King
stond, lang voordat dit "in" was, en als een grootvader,
die de komende eeuw vrij en vol belofte voor mijn
kleinkinderen wil zien, ik ben.... verontrust

Het recht vuurwapens te hebben en te dragen wordt be-
dreigd door politiek theater, stukjes bij beetjes wetge-
ving, praat show psychologie, uitermate slechte smaak
in de vermaak-industrie, een steeds wijder wordende
educatieve kloof in onze scholen en een samenspannen-
de media, dat allemaal bijdraagt aan een culturele oor-
log tegen het idee dat vuurwapens ooit hadden, of nu
zouden moeten hebben, een eerzame en trotse plaats in
onze samenleving

Maar al onze rechten moeten in de 21ste eeuw worden
afgeleverd, zo zuiver en compleet als toen ze tot ons
kwamen aan het begin van deze eeuw.

Traditioneel wordt die toorts door een knoestige oude
hand doorgegeven aan een enthousiaste jonge. Zo nu,
op mijn 72ste, bied ik mijn knoestige oude hand aan.

Ik heb een beroep op mij, gedaan door de "National
Rifle Association' van Amerika, aangenomen te helpen
het Tweede Amendement te beschermen. Ik vind het
mijn plicht dat te doen. Mijn missie en standpunt kun-
nen samengevat worden in drie simpele delen.

Ten eerste, voordat we de volgende eeuw binnen gaan,
verwacht ik een pro-Tweede Amendement president in
het Witte Huis.

Ten tweede, ik verwacht een "National Rifle Associa-
tion' te vormen met de politieke kracht en invloed om
een pro-Tweede Amendement congres op z'n plaats te
houden.

Ten derde, is een belofte aan de volgende generatie van
vrije Amerikanen. Ik hoop voor het jaar 2000, 100 mil-
joen dollar bijeen te brengen voor "National Rifle Asso-
ciation' programma's en educatie. Ten minste de helft
van dat bedrag zal gaan naar het Amerikaanse kinderen
te leren wat het recht vuurwapens te hebben en te dra-
gen werkelijk betekent, voor hun cultuur en hun land.

We hebben een generatie jonge mensen opgevoed die
denken dat de 'BUI of Rights' met hun kabel televisie
komen. Laat hen kanaal zappen en zij blijven zich on-

Denk er eens over - wat anders moeten Amerikaanse
kinderen denken, wanneer het Witte Huis beweert, zoals
het deed, dat "een vuurwapen in de hand van jeugd een
misdaad is, of wachten op een ongeluk?" Nee - het is
tijd dat zij leren dat vuurwapenbezit constitutioneel is,
niet crimineel. Bovendien, weinig bezigheden kunnen
tegelijkertijd een jong persoon meer leren over verant-
woordelijkheid, veiligheid, bescherming, hun geschie-
denis en hun erfgoed.

Het is tijd dat zij ontdekken dat de politiek correcte
doctrine van vandaag hen heeft misleid. En dat wanneer
zij de legale leeftijd bereiken, vermits zij niet onze wet-
ten overtreden, zij het recht hebben te kiezen een vuur-
wapen te bezitten - een handvuurwapen, een geweer,
een klein vuurwapen, een groot vuurwapen, een zwart
vuurwapen, een paars vuurwapen, een mooi vuurwapen,
een lelijk vuurwapen - en dat vuurwapen te gebruiken
om zichzelf en hun geliefden te verdedigen, of deel te
nemen aan elk legaal voornemen dat zij verkiezen, zon-
der excuus of verklaring, aan wie dan ook, ooit.

Dit is hun eerste vrijheid. Wanneer u zegt dat het ou-
derwets is, dan heeft u uw eigen krantekoppen niet ge-
lezen. Wanneer u zegt dat vuurwapens alleen
slachtpartijen opleveren, zou ik antwoorden dat u beter
weet. Afnemende moraal, uiteenvallende families, be-
sluiteloos politiek leiderschap, een uithollend crimineel
rechtssysteem en sociale zeden, die goed en slecht ver-
vagen, hebben meer schuld - zeker meer dan welk le-
gaal vuurwapenbezit dan ook.

Ik wil het Tweede Amendement redden van een oppor-
tunistische president en van een pers, die klaarblijkelijk
niet kan begrijpen dat de aanvallen op het Tweede
Amendement de weg bereiden voor aanslagen op het
Eerste.

Ik wil het Tweede Amendement redden van al deze
muggeziftende kleine uitputtingsoorlogjes - gevechten
over vermeende 'saturday Night Specials', plastic vuur-
wapens, cop-killerkogels en zo vele andere, voor prime-
time gemaakte, onbelangrijke kwesties, verzonnen door
een pers agent op vuurwapen-controle-hoofdkwartier,

waar jullie keer op keer weer in trappen.

Ik kan niet simpelweg gelaten toekijken hoe een recht,
gegarandeerd door de Grondwet van de Verenigde Sta-
ten, aangevallen wordt door hen die het of niet begrij-
pen, het niet aan staat, of zich te filosofisch teergevoelig
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vinden om te zien waarom 't het eerste onder gelijken
blijft: Omdat het hét recht is, waar we op terug vallen,
wanneer al het andere faalt.

Dat is waarom Amerika's Tweede Amendement, Ame-
rika's eerste vrijheid is.

Alstublieft, gaat heen en vertel de waarheid. Er kan
geen vrijheid van meningsuiting zijn, geen persvrijheid,
geen vrijheid om te protesteren, geen vrijheid om uw
god te vereren, geen vrijheid om te zeggen wat in uw
gedachten is, geen wijheid van angst, geen vrijheid voor
uw kinderen en voor de hunnen, voor niemand, nergens,
zonder de Tweede Amendement vrijheid er voor te
vechten.

Wanneer u mij niet gelooft, zet gewoon het nieuws aan
vanavond. Het dunne laagje vernis van onze beschaving
wordt steeds dunner.

Dank u.

Vlaams Blok Libertarisch?

Een paar hete passages uit de nieuwsbrief Pe-
per & Zout van het Vlaams Blok kamerlid
Alexandra Colen:

• Vroeger was geld goud. Toen werd geld pai-
er gedekt door goud. Vandaag is geld papier
dat nergens nog door wordt gedekt.

• Er moet een eenheidsmunt komen. Indien
men de waarde van alle munten aan goud
koppelt, is die eenheid er vanzelf.

• De Staat de baas: U kan misschien geld krij-
gen van de Staat zonder te werken, maar
nooit zonder een tegenprestatie. Vertrouw
nooit de staat. DE STAAT IS UW VIJAND,
(nadruk Peper & Zout)

• Liever een rnan dan een feministe

• ... denk ik, dat we als ouders onze kinderen
uit het onderwijs moeten terugtrekken en ei-
gen scholen oprichten. Onbegonnen werk?
Het is dat of uw kinderen door Staat en Kerk
kapot laten maken.

• Behalve uzelf zal niemand het voor uw kin-
deren opnemen.... de grootste vijand van
uw kinderen is de Staat.

Ook de humor ontbreekt niet:

Dwr, Intutnd Ae
illn hutowill nist }

«ortetrti

Bent u geïnteresseerd dan kunt u gratis de
Nieuwsbrief ontvangen. Briefje met naam en
adres naar:
Dr. Alexandra Colen
Lemméstraat 3
2018 Antwerpen
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Dean R. Koontz

Peter Croughs

Dean Ray Koontz is een schrijver van een groot aantal
fictie boeken, meer dan 40, waarvan 33 bestsellers. Ze
zijn in veel talen vertaald waaronder het Nederlands. De
Nederlandse boekwinkel en bibliotheek hebben zijn
boeken in beide talen. Hij schrijft over sterk uiteenlo-
pende onderwerpen.. Hoewel horror lijkt te overheersen,
zou je dezelfde boeken ook kunnen indelen in het genre
detective, thriller, science fiction of avontuur. Vanwege
deze variëteit raadden zijn uitgevers hem aan te publice-
ren onder pseudoniem. De lezers willen graag van tevo-
ren weten, wat voor een boek ze kunnen verwachten.
Vanaf jaren tachtig publiceert hij onder zijn echte naam.
En er verschijnen herdrukken, nu met de naam Koontz
op de omslag.

Wanneer je de catalogus van een libertarische boeken
club openslaat is het deel fictie beschamend klein. Dean
R. Koontz ontbreekt altijd en dit in mijn ogen ten on-
rechte. Hoewel het Libertarisme er niet dik boven opligt
is het er wel. Bijna altijd is er een strijd tussen goed en
kwaad. Het goede overwint altijd. Het kwaad is kwaad,
omdat er slechte mensen bestaan; psychologische, erfe-
lijke of sociale redenen van het kwaad worden niet of
nauwelijks gegeven. In een enkel boek is dan ook een
kind de moordenaar, actueler kan bijna niet. Heeft er al
eens iemand een slechte jeugd gehad, met een alcoholi-
sche vader en een overspelige moeder dan is dat de
held, die zich met veel moed en doorzettingsvermogen
aan zijn achtergrond weet te onttrekken. Nog nauwe-
lijks bekomen van de strijd tijdens de jeugd, dient het
volgende gevaar zich aan, groter en monsterlijker dan
ooit. De held is nooit een soort supermens, zoals we die
kennen uit de fictie van Ayn Rand, maar is bijna altijd
iemand die zijn eigen angsten moet overwinnen, hét
kenmerk van moed, en daar, met moeite ook in slaagt.

De romans hebben een klassieke opbouw. Ze worden
chronologisch verteld door een verteller, dus geen ik-
figuur. Er is een rechte verhaallijn, geen uitstapjes die
met het verhaal niets te maken hebben. Het boek eindigt
met een climax. Koontz lijkt zeer goed op de hoogte met
recente wetenschappelijke ontwikkelingen op hét gebied
van computer technologie, DNA onderzoek, medische
zorg etc... Wat zijn boeken interessant en geloofwaardig
maken. In zijn science fiction loopt hij zelden verder

vooruit op de huidige ontwikkelingen dan een jaar of
tien. Zo figureert in Watchers een hond die door geneti-
sche manipulatie het IQ van een 6 jarig kind heeft ge-
kregen. Wanneer hij verder van de huidige techniek
afwijkt, zoals met een tijdmachine in Lightning, boet
het verhaal direct aan geloofwaardigheid in.

In nogal wat boeken komen paranormale verschijnselen
voor. Zolang dat zich beperkt tot helderziendheid tele-
pathie en eventueel telekinese, blijven het interessante
verhalen. In Gold Fire voorziet de held wanneer er er-
gens een ongeluk gaat gebeuren en spoedt zich ter plek-
ke om te trachten het ongeluk te voorkomen. In boeken
met bovenaardse monsters als in Winter Moon en Dra-
gon Tears wordt toch te veel van mijn inlevingsvermo-

gen gevraagd.

Behalve bovennatuurlijke monsters en massamoorde-
naars, wordt het kwaad nogal eens belichaamd door op
hol geslagen overheidsorganisaties. Het sterkst komt dit
tot uiting in Dark Rivers of The Heart, dat zowel de op-
komst van een Amerikaanse Gestapo als van een ver-
zetsbeweging beschrijft. Het is het meest politieke werK
van Koontz met een duidelijk Libertarische inslag. Bij
grote uitzondering heeft hij in dit boek een lang voor-
woord geschreven, omdat bepaalde ontwikkelingen m
Amerika hem zorgen baren. Hoewel het niet zijn beste
boek is, daarvoor heeft het teveel gebreken, is het zeke
een aanrader om met dit boek te beginnen. Als u ai
boek leuk vindt kunt u ook zijn ander werk proberen.

Ik wens u veel leesplezier toe.
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Hebben We Rechten?

N. Stephan Kinsella

Nieuwe rationalistische richtingen in de Libertari-
sche Rechten Theorie

Hebben we wel rechten als mens? En zo ja, op grond
waarvan? Al eeuwen wordt hierover gedebatteerd.
Vooral voor een libertariër is de vraag, en een zo gezag-
hebbend mogelijk antwoord, van groot belang. Sceptici
hebben echter doorgaans met succes de vooronderstel-
lingen (premissen) aangevallen die rechtstheoretici aan-
voeren, ongeacht of deze premissen nu uit de
utilitaristische hoek komen of de pragmatische, of op
een veronderstelling van natuurrecht berusten. In re-
centejaren zijn rationalistisch-georiënteerde rechtstheo-
rieën op de voorgrond getreden. Deze lijken
veelbelovend om de eeuwenoude vraag met gezag te
kunnen beantwoorden. In plaats van afhankelijk te zijn
van de welwillendheid van opponenten om zekere pre-
missen te aanvaarden zonder welke het argument-pro
niet volledig is, baseren de rationalistische rechtstheo-
retici zich op onwrikbare argumentatie waardoor tegen-
standers de wapens uit handen wordt geslagen.
Het gedeelte van het boeiende artikel uit de Journal of
Libertarian Studies waarin Kinsella drie argumenten
meer in detail behandelt, wordt hier in vertaling afge-
drukt. Stephan Kinsella is partner in een advocaten-
praktijk in Philadelphia. Hij is gespecialiseerd in zaken
die computer-gerelateerd patentrecht betreffen en het
recht op de intellectuele eigendom. Het artikel is geba-
seerd op een bijdrage aan de Ludwig von Mises Confe-
rence van 1996.

Uit: The Journal of Libertarian Studies 12:2 (herfst '96)
Auteur: N. Stephan Kinsella*

N. Stephan Kinsella, (LLM. University of London; J.D., M.S.,
B.S., Louisiana State University) practiseert computer-
gerelateerd patentrecht en het recht van intellectuele
eigendom bij Schnader Harrison Segal and Lewis in
Philadelphia. Hij is de auteur, met Paul E. Comeaux, van Het
beschermen van buitenlandse investeringen onder
internationaal recht: wettelijke aspecten van politieke risico's
(Dobbs Ferry, N.Y.: Oceana, 1997). Dit artikel is gebaseerd
op een lezing gehouden aan de Eerste Jaarlijkse
Oostenrijkse School Conferentie van het Ludwig von Mises
Instituut, Alabama, op 26 en 27 januari 1996. Email:
kinsella@shsl.com.

"Watje doet uit zich zo luid dat ik niet kan horen wat
Je zegt"'

Klassiek-liberalen en libertariërs geloven dat individuen
rechten hebben, zelfs als er een debat aan de gang is,
over waarom we ze zouden hebben en hoe dit bewezen
kan worden. Robert Nozick opent 'Anarchy, State, and
Utopia' met de stelling: "Individuen hebben rechten en
er zijn dingen die geen persoon of groep ze mag aan-
doen (zonder hun rechten te schenden)".2 Hij kreeg de
kritiek dat hij niet met het bewijs voor zijn bewering
kwam. Het wordt algemeen aangenomen dat Nozick's
argument niet volledig is totdat een bewijs voor rechten
wordt geleverd.3 Andere theoretici hebben door de jaren
heen verscheidene redenen aangevoerd - utilitarische,
natuurwettelijke, pragmatische en dergelijke - waarom
we andermans rechten zouden moeten respecteren en
waarom we zouden moeten erkennen dat individuen be-
paalde rechten hebben.4

1 Oud gezegde, aangehaald uit Clarence Carson, "Free
enterprise: de sleutel naar welvaart", in The Freedom
Philosophy (Irvington-on-Hudson, N.Y.,: Foundation for
Economie Education, 1988), blz. 27.

2 Robert Nozick, 'Anarchy, State, and Utopia' (New York: Basic
Books, 1974), blz. jx.

3 Zie bijv., Thomas Nagel, "Libertarisme zonder fundering", Yale
Law Journal 85(1975): 136-49 (Nozick recenserend,
'Anarchy, State, and Utopia'). Zie ook Tibor R. Machan,
Individuals and TheirRights (La Salie, III.: Open Court, 1989),
blz. xiii ('In zekere zin is dit boek een antwoord op Thomas
Nagels kritiek van [Nozick], een kritiek vaak geruggesteund
door anderen, met name dat het libertarisme een morele
fundering ontbeert.'); Loren E. Lomasky, Persons, Rights,
and the Moral Community (New York: Oxford University
Press, 1987), blz. 9. Nozick wijst' elke redengeving voor de
vaag gespecificeerde rechtenverzameling die hij als
fundamenteel aanneemt' af (voetnoot weggelaten).

4 Zie, bijv., Ludwig von Mises, Liberalism: In the Classical
Tradition, derde editie., Ralph Raico, vert. (Irvington-on-
Hudson, N.Y.: Foundation for Economie Education, 1985);
Murray N. Rothbard, The Ethics of Liberty (Atlantic
Highlands, N.Y.,: Humanities Press, 1982); Murray N.
Rothbard, For a New Liberty: The Libertarian Manifesto,
herz. ed. (New York: Libertarian Review Foundation, 1985);
Ayn Rand, Capitalism: The Unknown Ideal (New York:
Signet, 1967); Ayn Rand, The Virtue of Selfishness: A New
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Er kan een economisch argument worden aangevoerd
voor het respecteren van de vrijheid van derden. Stel dat
je in 't algemeen je medemens waardeert en wenst dat
iedereen een bevredigend leven leidt, dan zal je er toe
neigen aan de vrije markt en vrijheid de voorkeur te ge-
ven. Tenminste, als je fundamentele economische prin-
cipes begrijpt. Maar argumenten zoals deze hangen af
van het aanvaarden van bepaalde vooronderstellingen
door anderen. Zoals het welbevinden van anderen, zon-
der welke het argument incompleet is. Sceptici kunnen
altijd de geldigheid van de vooronderstellingen ontken-
nen, zelfs als ze de geldigheid van de vrije-markt eco-
nomie niet kunnen weerleggen.

Er kan geen twijfel over zijn dat een strikt argument
voor individuele rechten nuttig kan zijn. In de afgelopen
jaren is de belangstelling toegenomen voor theorieën die
zich oriënteren op het recht van het rationalisme of
daarmee verwante theorieën. Sommige daarvan beloven
vruchtbare en onaanvechtbare argumenten ter verdedi-
ging van individuele rechten op te leveren. Typerend
voor deze argumenten is het onderzoeken van de impli-
ciete beweringen, die noodzakelijkerwijs vooraf gaan
aan handelingen of verhandelingen. Zij gaan vervolgens
verder met het vastleggen van zekere onweerlegbare
ware conclusies, door middel van afleiding of op con-
ventionele wijze, vanuit deze kern-vooronderstellingen,
of axioma. Verscheidene van dergelijke argumenten
worden hierna bediscussieerd.

DE ETHIEK VAN ARGUMENTATIE

Het eerste rationalistische argument dat ik wil bediscus-
siëren is Hans-Hermann Hoppes wegbereidende 'argu-
mentatie ethiek'.5 Professor Hoppe laat zien dat

Concept of Egoism (New York: Signet, 1964); Tibor R.
Machan, Individuals and Their Rights; Jan Narveson, The
Libertarian Idea (Philadelphia: Temple University press,
1988); Lomasky, Persons; Douglas B. Rasmussen and
Douglas J. Den Uyl, Liberty and Nature: an Aristotelian
Defense ofLJberal Order, (La Salie, III.: Open Court, 1991)

5 Hans-Hermann Hoppe, Een Theorie van socialisme en
kapitalisme: economie, politiek en ethiek (Boston: Kluwer
Academies Publishers, 1989), hfdst. 7; Hans-Hermann
Hoppe, De economie en ethiek van privé-eigendom: studie
van politieke economie en filosofie (Boston: Kluwer Academie
Publishers, 1993), blz. 180-86. De volgende discussie komt
voort uit deze bronnen. Voor een gedetailleerde recensie van
het laatstgenoemde boek, zie N. Stephan Kinsella, "De
Onontkenbare Moraliteit van het Kapitalisme", Sr. Mary's Law
Journal 25 (994):1419~47. Zie ook Hans-Hermann Hoppe,
"De Uiteindelijke Rechtvaardiging van de Ethiek van Privé

grondrechten stilzwijgend begrepen zijn in de activiteit
van het argumenteren zelf, zodat een ieder die waar dan
ook aanspraak op maakt, daarom ook de geldigheid van
rechten vooronderstelt. Hoppe merkt allereerst op dat,
wat voor waarheid men ook wenst te bediscussiëren,
ontkennen, of bevestigen, die waarheid wordt aan de
orde gebracht in het verloop van het argumenteren, an-
ders gezegd, in een dialoog. Als de deelnemers in het
argumenteren noodgedwongen bepaalde waarheden, en
daaronder begrepen normen, aanvaarden om zich in te
laten met argumentatie, zouden ze nooit deze normen
kunnen betwisten in een debat zonder zich daarbij in te
laten met de resulterende tegenstrijdigheid. Dit leidt tot
de vaststelling van deze normen als letterlijk onaan-
vechtbare waarheden.

Hoppe komt uit op eigendom-van-zichzelf door er op te
wijzen dat argumentatie, als een handelingsvorm, het
gebruik van de schaarse hulpbronnen van het eigen li-
chaam inhoudt. Men moet de beschikkingsmacht of het
eigendom hebben van deze schaarse hulpbron, om een
zinvol gesprek aan te gaan.

Dit is zo omdat argumentatie een conflict-vrije manier
van met elkaar om gaan is, juist door zijn karakter. Het
is een poging om uit te vinden wat de waarheid is, om
waarheid vast te stellen, om te overtuigen of overtuigd
te worden door de kracht van woorden alleen. Als je
door dreigementen verklaringen of claims op de waar-
heid aanvaardt, dan zul je doorgaans niet met succes tot
de waarheid komen, wat onweerlegbaar een doel van
argumenteren of een gesprek is. Zo zal het deelnemen
aan argumentatie, het recht van eigendom-van-j ezelf
voor de andere deelnemers inhouden. Anders zou de
ander niet vrij zijn om het voorgestelde argument te
overwegen en het te aanvaarden ofte verwerpen. Slechts
zolang er tenminste de impliciete erkenning is van het
eigendomsrecht van elk individu met betrekking tot zijn
of haar lichaam kan echt argumenteren plaatsvinden.
Als dit recht niet wordt erkend dan is de activiteit niet
langer meer argumentatie, maar dreigen, of slechts
naakte agressie, of simpelweg een fysiek gevecht. Daar-
uit volgt dat iedereen die ontkent dat rechten bestaan,
zichzelf tegenspreekt. Want alleen al door deel te nemen
in de coöperatieve en conflictvrije handeling van discus-
sie, erkent hij noodzakelijkerwijs het recht van de luiste-
raar wij te zijn. Vrij om te luisteren, te denken en te
besluiten. Anders gezegd: elke deelnemer aan een ge-

Eigendom", Liberty (Sep. 1988)50-22.

10 de Vrijbrief



sprek vooronderstelt het niet-agressie axioma, de liber-
tarische visie dat men geweld tegen anderen niet mag
initiëren.

Op die manier maakt Hoppe duidelijk dat iedereen, die
ooit de ethiek zou ontkennen die ten grondslag ligt aan
de vrije markt, al door zijn deelname aan de beschaafde
activiteit van discussie, nu juist bezig is de ethiek te
vooronderstellen die hij bestrijdt. Dit is een krachtig ar-
gument, omdat het niet tracht iemand over te halen een
nieuwe stelling te aanvaarden, maar de persoon duide-
lijk maakt dat de stelling die hij al inneemt, een stelling
is die hij noodzakelijk inneemt. Op die manier onder-
graven tegenstanders van vrijheid hun eigen stelling,
zodra zij beginnen deze mee te delen.

Hoppe heeft dit argument uitgebreid om te laten zien
dat, in aanvulling op zelf-eigendomsrechten, bezits-
rechten ook voorondersteld worden door discussie. Het
fundamentele punt van Hoppe hier is dat zelf-
eigendomsrechten uitgemaakt zijn, juist omdat je li-
chaam een schaarse hulpbron is, zo dat andere schaarse
hulpbronnen op dezelfde wijze zich in eigendom zouden
moeten kunnen bevinden.6

Vanuit een andere invalshoek bekeken: deelnemers aan
een dispuut moeten ontegenzeglijk de schaarse hulp-
bronnen in de wereld benutten en er zeggenschap over
hebben, anders zouden ze omkomen. Maar omdat
schaarsheid conflicten over het gebruik van hulpbron-
nen mogelijk maakt, kunnen alleen normen die het
juiste eigendom bepalen, conflicten vermijden over de
schaarse goederen. Dat zulke normen waardevol zijn
kan niet worden ontkend: iedereen die op de wereld in
leven is en deelneemt in de praktische activiteit van dis-
cussie, kan niet de waarde ontkennen van het in staat
zijn zeggenschap te hebben over schaarse hulpbronnen
en van de waarde conflicten over zulke schaarse hulp-
bronnen te vermijden.

Dus niemand zou ooit kunnen ontkennen dat normen
voor het vaststellen van het eigendom van schaarse goe-
deren, nuttig zijn voor het toestaan van conflictvrije uit-
buiting van zulke hulpbronnen. Maar zoals Hoppe
duidelijk maakt zijn er maar twee fundamentele alter-
natieven voor het verkrijgen van rechten in goederen
zonder eigenaar: (1) door iets met dingen te doen waar

6Zie voetnoot 12 hierna, voor een zienswijze van het Amerikaanse
Hooggerechtshof betreffende het verband tussen eigendom
en andere rechten.

niemand ooit eerder iets mee heeft gedaan (bijvoorbeeld
het Lockeaanse concept van het mengen met werk, of
'homesteading'), of (2) simpelweg door een mondelinge
verklaring of decreet. Echter, een regel die toestaat dat
goederen in eigendom kunnen worden genomen kan er
niet toe dienen conflicten te vermijden, daar een wille-
keurig aantal mensen, op welk moment dan ook, met
elkaar in strijd zijnde eigendomsclaims over een be-
paalde schaarse hulpbron zouden kunnen doen gelden.
Dit type norm is niet beter dan helemaal geen norm.
Alleen het eerste alternatief, dat van Lockeaanse
'homesteading1, vestigt een objectieve(of zoals Hoppe
het noemt, intersubjectief bevestigbare) schakel tussen
een bepaald persoon en een bepaalde schaarse hulpbron,
en op die manier kan niemand het Lockeaanse recht
ontkennen tot het 'homesteaden' van niet in eigendom
zijnde hulpbronnen.7

7 Rothbard gaf al vroeg van ganser harte steun aan Hoppe's
benadering van argumentatie ethiek:

'in een duizelingwekkende doorbraak voor politieke
filosofie in het algemeen, en voor libertarisme in het
bijzonder, is hij [Hoppe] er in geslaagd om de beroemde
is/hoort-te-zijn, feit/waarde dichotomie te overstijgen, die
de filosofie sinds de dagen van de scholastiek heeft
geteisterd en die het moderne libertarisme in een
vermoeiende impasse heeft gebracht. Niet alleen dat:
Hans Hoppe is er in geslaagd soliede argumenten aan te
voeren voor anarcho-kapitalistische-Lockeaanse rechten
op een precedentloze harde manier, zodat mijn eigen
natuurwet/natuurrecht stelling in vergelijking bijna slap
aandoet.'

Murray N. Rothbard, "Beyond Is and Ought", Liberty (Nov. 1988):
44-45, 44. Opgemerkt moet worden dat Leiand Yeager
recentelijk heeft geclaimd dat Rothbard, die in januari 1995 is
overleden, voor zijn overlijden van gedachten is veranderd
betreffende de geldigheid van Hoppe's argument. Leiand
Yeager, "Boek recensie", Review ofAustrian Economics 9
(1996): 181-88 (recenserend Murray N. Rothbard, Hef
economische gedachtengoed voorafgaand aan Adam Smith
en Klassieke Economieleer, volume 1 en 2 van Een
Oostenrijks gezichtspunt op de geschiedenis van het
economische gedachtengoed [Aldershot, Engeland en
Brookfield, Vermont: Edward Elgar, 1995]. Yeager baseert dat
op de (gebruikte) taal in deze postuum gepubliceerde
verhandeling: "Rothbard steunt niet langer Hans Hoppe's
aanspraak op het verkrijgen van libertarische
beleidsstellingen puur uit de omstandigheden van de
discussie-zelf, zonder enig beroep te doen op waarde-
oordelen (...). Integendeel, en zoals hij eerder had gedaan,
merkt Rothbard terecht op dat beleidsaanbevelingen en
besluiten waarde-oordelen vooronderstellen, alsmede
positieve analyse."(p.185). Ongetwijfeld ziet Yeager-zelf geen
merites in Hoppe's argumentatie ethiek. 25e Leiand B. Yeager,
"Onbekookte stellingen"," Liberty (nov. 1988): 45-46. Hoewel
de geldigheid van Hoppe's theorieën natuurlijk niet van de
ondersteuning van Rothbard afhangt, schijnt de bewering van
Yeager omtrent Rothbards gedachtenverandering volkomen

1998/2 de Vrijbrief 11



UITSLUITING

Een andere rationalistisch-georiënteerde rechtvaardiging
van rechten is een argument dat ik heb ontwikkeld, ge-
baseerd op het gewoonterecht van 'estoppel' (juridische
uitsluiting).8 "Het woord estoppel betekent 'niet bevoegd
om te ontkennen'. Als A een feitelijke bewering doet
waar B in

aanmerkelijke mate op steunt, dan is het A niet toege-
staan om het te ontkennen (d.w.z. A wordt 'estopped'),
als het effect van A's ontkenning schade oplevert voor
de partij die er op steunt."9 Op deze wijze mag een per-
soon worden weerhouden, of 'estopped' onder het tradi-
tionele juridische principe van 'estoppel', van het
volhouden van iets (bij voorbeeld voor de rechtbank) dat
strijdig is met zijn voorgaande gedrag of beweringen.
Als een vader zijn dochter belooft dat hij haar HBO-
opleiding zal betalen en de dochter vertrouwt tot haar
schade op zijn bewering, bijvoorbeeld door zich bij een
school in te schrijven en zij dus aan deze school school-
geld verschuldigd wordt, dan zou zij in staat moeten
zijn een gedeelte van haar uitgaven van haar vader terug
te vorderen. Zelfs als de oorspronkelijke belofte niet af-
dwingbaar is als een gewoon contract (omdat er bij-
voorbeeld geen betaling was).10 De vader zou worden
uitgesloten van het ontkennen dat een contract tot stand
was gekomen, hoewel er, technisch gezien, geen was.

Vertrouwende op dit concept en deze juridische termi-
nologie zou de benadering die ik hier benadruk,
"dialogische" 'estoppel' genoemd kunnen worden, of

abusievelijk te zijn en niet ondersteund door wat voor bewijs
dan ook.

" N. Stephan Kinsella, "Afstraffing en Evenredigheid": de 'estoppel'
benadering," Journal of Libertarian Studies 12, nr. 1
(1996):51-73; ook, N. Stephan Kinsella, "Estoppel: een
nieuwe rechtvaardiging voor individuele rechten," Reason
Papers 17 (Najaar 1992):61 -74.

9 Bernard F. Cataldo, en anderen, Introduction to Law and the
Legal Process, 3e druk (New York: John Wiley and Sons,
1980), p. 479,. Zie ook Restatement (Second) of Contracts
(St. Paul, Mina: American Law Institute Publishers, 1981),
Par. 90; Louisianan Civil Code St. Paul, Minn.: West
Publishing Co., 1996), art. 1967.

10 Zie, bijvoorbeeld Zimmerman vs. Zimmerman, 86 A.D.2d 525,
447 N.Y.S. 2d 675

(Gerechtshof 1982), uit welke dit voorbeeld was verkregen.

simpelweg 'estoppel'. Het estoppel principe laat zien dat
een agressor zichzelf tegenspreekt als hij bezwaar
maakt als anderen hun rechten afdwingen. Op deze wij-
ze richt de estoppeltheorie zich op het gesprek tussen
een agressor en zijn slachtoffer over de straf van de
agressor. Dit in tegenstelling tot Hoppe's benadering
door middel van argumentatie-ethiek, die zich richt op
discussie-vooronderstellingen in het algemeen, en welke
laat zien dat elke deelnemer in een gesprek zichzelf te-
genspreekt als hij deze vooronderstellingen ontkent.

Wat zou het kunnen betekenen 'een recht te hebben'?
Wat rechten ook nog meer zouden kunnen zijn, het is
zeker zo dat rechten legitiem afdwingbaar zijn. Dat wil
zeggen: iemand die fysiek in staat is om zijn recht af te
dwingen mag niet worden weerhouden dat te doen.
Kortweg, het hebben van een recht staat iemand gelegi-
timeerd toe om de schender van dat recht te straffen, of
om gerechtvaardigd geweld te gebruiken om iemand
anders ervan te weerhouden dat recht te schenden. De
enige manier waarop van iemand gezegd kan worden
niet een recht te hebben, zou zijn als de poging om een
schender van het recht te straffen om de een of ander re-
den ongerechtvaardigd is. Maar het is duidelijk dat dit
probleem alleen kan ontstaan als de beweerde misdadi-
ger er bezwaar tegen heeft gestraft te worden, want als
misdadigers toestemming gaven voor bestraffing zou-
den we niet worden geconfronteerd met het probleem
van het moeten rechtvaardigen van de afstraffing.

" Natuurlijk hoeft een beschuldigde misdadiger helemaal niet in
discussie te treden met zijn beschuldiger. Maar als de
misdadiger in staat moet zijn een bezwaar tegen zijn straf
naar voren te brengen, dan moet hij in argumentatie treden en
daarmee ondergeschikt zijn aan de regels van argumentatie.
Zoals R. M. Hare in een vergelijkbare context opmerkte:

Zoals iemand niet een schaakspelletje kan winnen van een
tegenstander die geen enkele zet wil doen - en net zoals men
niet wiskundig kan argumenteren met een persoon die
zichzelf niet wil vastleggen op wat voor mathematische
uitspraken dan ook - is een dispuut over moraliteit onmogelijk
met een mens die in het geheel geen morele oordelen wil
vellen (...). Zo'n persoon treedt niet in het strijdperk van het
morele dispuut, en het is daarom onmogelijk om hem te
bestrijden. Hij wordt ook gedwongen - en dit is belangrijk - om
de bescherming van moraliteit voor zijn eigen belangen af te
zweren.

R.M. Hare, Freedom and Reason (Oxford: Clarendon Press,
1963), Par. 6.6 (nadruk toegevoegd).

12 Op de manier waarop Hoppe's argumentatie ethiek-benadering
eigendom-van-zichzelf-rechten bevestigt en daarna uitgebreid
wordt naar de rechten over eigendommen, kan ook het
'estoppel' argument worden uitgebreid naar de rechten over
eigendommen en het Lockeaanse 'homesteading' principe.
Door te laten zien dat zelf-eigendomsrechten het
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[Het bestaan van] estoppel beargumenteert dat we
rechten hebben, juist omdat geen daadwerkelijke crimi-
neel - dat wil zeggen, een agressor - ooit zinvol bezwaar
kan aantekenen tegen bestraft worden. Dus kan worden
gezegd dat, als het enige potentiële obstakel tegen het
hebben van een legitiem afdwingbaar recht de niet in-
stemming verlenende crimineel is, en hij uitgesloten
("estopped') wordt van bezwaar aantekenen tegen zijn
straf, dat we dan mogen stellen dat we het recht hebben.
De misdadiger kan dit feitelijk niet ontkennen.

Waarom is dit het geval? Waarom is een misdadiger op
deze wijze uitgesloten? Beschouw eens het volgende:
als B een gewelddadige agressor is, een moordenaar of
een verkrachter, hoe zou hij dan niet kunnen instemmen
met welke dan ook, die A, het slachtoffer (of gene die de
belangen van het slachtoffer behartigt), probeert op te
leggen? Om bezwaar te maken tegen zijn straf moet B
een gesprek aangaan met A; hij moet op z'n minst tijde-
lijk de figuur van een vredelievend, beschaafd persoon
aannemen, die A tracht te overtuigen, door middel van
de rede en van samenhangende, universeel te maken
principes. Maar om dit te doen moet B in wezen voor
zich opeisen dat A geen geweld tegen hem B gebruikt,
en om dit te doen moet B claimen dat het fout is om ge-
weld te gebruiken. Maar omdat B daadwerkelijk geweld
heeft geïnitieerd, geeft hij toe dat (hij gelooft dat) het
wis en zeker juist is om geweld te gebruiken, en B zou
zichzelf tegenspreken als hij aanspraak zou maken op
het tegenovergestelde. Daar tegenstrijdigheden altijd in-
correct zijn, en omdat het vaststellen van de waarheid
een ontegenzeglijk doel van gesprekken voeren is, wor-
den zulke tegenstrijdigheden als buiten de perken be-
schouwd in een gesprek. Zij kunnen er niet toe dienen
om de waarheid vast te stellen. Op deze manier wordt B
uitgesloten van het maken van deze tegenstrijdige bewe-
ring en daarom is hij niet in staat om tegen zijn bestraf-

'homesteadings' recht vooronderstellen, omdat het ene
betekenisloos is zonder het andere. Zie Kinsella, "Afstraffing
en Proportionaliteit", deel lll.F. Zoals het Amerikaanse
Hooggrechtshof heeft erkend: "Het recht om zonder wettige
ontneming eigendom te genieten (...) is naar waarheid een
'persoonlijk' recht (...). In feite bestaat er een fundamentele
interdependentie tussen het persoonlijke recht tot vrijheid en
het persoonlijke recht tot eigendom. Geen van beide kan van
betekenis zijn zonder de andere Dat rechten tot eigendom
burgerlijke grondrechten zijn is sinds lang erkend." Lynch vs.
Household Fin. Corp., 405 U.S. 538, 552 (1972) (nadruk
toegevoegd). Maar zie de beroemde voetnoot 4 in United
States vs. Carolene Products Co., 304 U.S. 144, 152 n.4
(938) (inhoudend dat economische - en eigendomsrechten
minder fundamenteel zijn dan persoonlijke rechten).

fing bezwaar te maken.

Onder de 'estoppel' theorie mogen we onze rechten te-
gen gewelddadige agressors afdwingen, omdat zij geen
bezwaar kunnen maken tegen het afdwingen van rech-
ten zonder tegenstrijdig te zijn.

RECHTEN-SCEPTICISME
Een derde rationalistisch type van rechten-argumenten
betreft de eigenlijke aard van rechten zelf en laat zien
hoe elke rechtsscepticus zichzelf tegenspreekt wanneer
hij ontkent dat rechten bestaan. Het is soortgelijk aan de
'estoppel' benadering die hiervoor in hoofdlijnen is aan-
gegeven, hoewel het gesprek bij beschouwing niet
noodzakelijk een agressor betreft. In plaats daarvan
richt dit argument zich op de rechtsscepticus die het be-
staan van rechten ontkent, meer dan op de feitelijke
misdadigers die er bezwaar tegen hebben om in speci-
fieke gevallen gestraft te worden voor een bepaalde
misdaad.

Als welk recht dan ook bestaat, is het het recht van A
om X te hebben of te doen zonder dat B het voorkomt.
Daarom kan A gewettigd geweld tegen B aanwenden
om het recht af te dwingen .'3 Bij A gaat het om de af-

13 Vele definities van het concept "rechten" zijn voorgesteld. Zie
bijvoorbeeld Antony Flew, Een woordenboek der Filosofie ,
herz. 2e editie (New York: St. Martin's Press, 1984), 306
(definiërende "rechten"); Antony Flew, "Wat is een 'Recht'?",
Georgia Law Review 13(1979):1117-41; Alan Gewirth, "De
basis en inhoud van Mensenrechten", Georgia Law Review
13(1979) :1148; Wesley N. Hohfeld, Fundamentele
rechtsconcepten zoals toegepast in juridische redenaties,
W.W. Cook, red., (New Haven, Conn.: Ya|e University Press,
1946), p. 30, in verwijzing (bediscussiërend vier betekenissen
van "rechten" en uitleggend dat een recht een drie-terms
relatie inhoudt tussen een rechtshouder, een handelingstype,
en een of meer andere personen); Albert Kocourek,
Rechtsrelaties (Indianapolis: Bobbs-Merrill, 1927); Lomasky,
Personen, Rechten en de Morele Gemeenschap, p. 101;
Machan, Individuen en hun Rechten pag.'s 1 en 2; Narveson,
De Libertarische Idee, p. 41; Nozick, Anarchy, State, and
Utopia, pag.'s 29 en 30; Ayn Rand, "De Rechten van de
Mens", in Rand, De Deugd van Zelfzuchtigheid";
Rasmussen en Den Uyl, Vrijheid en Natuur, p. 111. Een van
de duidelijkste niet tautologische definities van rechten
waarvan ik me bewust ben is James Sadowsky's definitie:
"Als we zeggen dat iemand het recht heeft om zekere dingen
te doen bedoelen we dit en alleen dit, dat het immoreel zou
zijn voor een ander, alleen of samenwerkend, om hem te
stoppen in het doen daarvan, door middel van het gebruik van
fysiek geweld of de dreiging daarmee. We bedoelen niet dat
wat voor gebruik een mens ook maakt van zijn eigendom
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dwingbaarheid van zijn recht op X, en deze afdwing-
baarheid is alles dat A vereist, ten behoeve van de ze-
kerheid die hij heeft ten aanzien van zijn recht op X. De
rechtsscepticus moet de afdwingbaarheid van het recht
van A betwisten, in plaats van alleen het bestaan van het
recht aan te vechten, als hij zinvol A's beweerde recht
wil betwisten. Niets anders volstaat. Als de scepticus
niet ontkent dat de door A voorgestelde afdwinging van
zijn beweerde recht gewettigd is, dan heeft de scepticus
niet A 's recht op X ontkent. Omdat een recht hebben
betekent in staat te zijn het rechtmatig af te dwingen.
Als de scepticus volhoudt dat A geen recht heeft op X,
ja, zelfs helemaal geen rechten, daar er geen rechten
zijn, dan moet de scepticus ook volhouden dat A 's af-
dwingen van zijn beweerde recht op X niet gerechtvaar-
digd is.

Maar het probleem dat hier door de scepticus onder
ogen wordt gezien is dat hij aanneemt dat afdwinging -
dat wil zeggen, het gebruik van geweld- rechtvaardiging
vereist. Het zal echter niet de zorg zijn van A dat de
rechtsscepticus alleen maar A 's geweldsgebruik tegen B
betwist.

De rechtscepticus moet meer doen dan zijn voorkeur
uitspreken voor het niet-uitoefenen door A van zijn recht
jegens B, want dat uitspreken valt niet de legitimiteit
aan van het afdwingen door A van zijn recht jegens B.
De enige manier waarop de scepticus op zinvolle wijze
de afdwing-actie van A kan betwisten is te erkennen dat
B geweld mag gebruiken om A's (ongewettigde) af-
dwing-actie te voorkomen. En hier ondergraaft de
rechtsscepticus (op een perverse manier) zijn eigen po-
sitie, omdat de rechtsscepticus daadwerkelijk rechten
aan B - zelf toeschrijft, namelijk het recht om onverde-
digbaar geweld niet tegen hemzelf te laten gebruiken,
door het erkennen van de legitimiteit van B's gewelds-
gebruik tegen A. Kort gezegd, een ieder die op zinvolle
manier wil volhouden dat A geen rechten jegens 5- heeft,
om reden dat er geen rechten bestaan, moet in feite
rechten aan B toekennen zo dat B zichzelf mag verdedi-

binnen de gestelde grenzen, noodzakelijk een moreel
gebruik is". James A. Sadowsky, "Privé eigendom en
collectief eigendomsrecht", in Hef libertarische alternatief,
Tibor R. Machan, red. (Chicago: Nelson-Hall, 1974), pag.'s
120 en 121. Wat echter de definitie ook is, het schijnt duidelijk
te zijn dat het rechten-concept en het concept van
afdwingbaarheid wederzijds afhankelijk zijn, in de betekenis
die bediscussieerd is in de tekst.

gen tegen A's vermeend-onrechtmatige afdwingings-
actie.

Meer uitgaand van het gezonde verstand laat deze de-
monstratie zien de onsamenhangendheid aan de zijde
van de rechtscepticus die überhaupt aan een discussie
over de gepastheid van rechten deelneemt. Als er geen
rechten zijn, dan is er niet zoiets als het onrechtmatige
gebruik van geweld. Maar als er geen onrechtmatig ge-
bruik van geweld is, waar is de rechtsscepticus dan pre-
cies bezorgd over? Als personen zichzelf in de waan
brengen dat ze natuurlijke rechten hebben en, handelend
naar deze aanname, deze rechten gaan afdwingen alsof
ze waar zijn, dan heeft de scepticus geen reden om te
klagen. In de mate waarin de scepticus klaagt over
mensen die deze illusoire rechten afdwingen, begint hij
rechten toe te kennen aan degenen die geweld tegen hen
gebruikt hebben. Elke rechtsscepticus moet z'n mond
houden, omdat hij zichzelf tegenspreekt op het moment
dat hij bezwaar maakt tegen anderen die handelen alsof
ze rechten hebben. '4

CONCLUSIE
Op basis van de drie theorieën die in hoofdtrekken zijn
weergegeven - argumentatie ethiek, estoppel theorie en
de zichzelf-tegensprekingen van rechtssceptici - kunnen
we zien dat in een discussie niet de geldigheid van
rechten van het individu kan worden ontkend. Deze ra-
tionalistisch-georienteerde theorieën bieden een zeer
goede verdediging van de rechten van het individu, een
verdediging die krachtiger is dan veel andere benade-
ringen. Ze laten zien dat de tegenstander van rechten
van het individu, ongeacht of hij misdadiger, scepticus
of socialist is, vooronderstelt dat ze waar zijn. Critici
moeten wel de kathedraal van het libertarisme binnen-
gaan om zelfs maar te kunnen ontkennen dat individu-
ele rechten bestaan. Dit maakt dat kritiek op
libertarische overtuigingen hol klinkt: als iemand vraagt
waarom we in rechten van het individu geloven kunnen
we hem zeggen in de spiegel te kijken en daar het ant-
woord te vinden.

14 Ja, inderdaad, een andere manier om op een rechtsscepticus te
reageren, zou hem neer schieten zijn. Als er geen rechten
zijn, zoals hij volhoudt, dan kan hij er geen bezwaar tegen
hebben om neergeschoten te worden. Dus, naar we kunnen
aannemen, zou elke rechtsscepticus zijn standpunt wijzigen
en toegeven dat er rechten waren (al was het maar om in
staat te zijn bezwaar te maken tegen neergeschoten worden).
Anders zouden we spoedig geen rechtsceptici meer in leven
zien om ons rechten-advocaten enig last te bezorgen.
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De CREATIE van WELVAART

Volgens de critici, is de enige manier om dit probleem te vermijden, decentralisatie van de macht van de
overheid. Zij geloven dat de overdracht van macht door middel
van een regionaal of federaal systeem, de enige oplossing is.

Wat betekent dit?

Het betekent simpelweg, dat een land, net als in een
representatieve democratie, uit verschillende regio's bestaat, maar
dat iedere regio zelf beslissingen op regionaal niveau kunnen
nemen. In plaats van dat alle vertegenwoordigers op centraal
overheidsniveau tezamen komen en daar de wetten voor het hele
land maken, maken de vertegenwoordigers van een specifieke
regio de wetten voor die regio.

Zo'n systeem wordt een federatie of een federaal systeem van regionale
overheden genoemd.
De regio's kunnen provincies of federale staten of kantons genoemd worden.
De naam is niet zo belangrijk.

, Wat echter wel belangrijk is, is dat elke regio een eigen regionale overheid
X^ / heeft, die door de lokale inwoners gekozen wordt en de macht heeft om op

lokaal niveau beslissingen te nemen.

Een ander belangrijk
vereiste is, dat mensen vrij zijn om naar de regio van hun
keuze te verhuizen, indien zij het niet eens zijn met de
politiek van hun eigen regio.

Er zijn vele federale of regionale systemen van regeringen
in de wereld, maar zij verschillen enorm van elkaar. In vele
federaties heeft de centrale overheid noch steeds alle
macht.
In deze gemeenschappen zijn de regio's niet meer dan een
geografisch gebied, waar het voor de inwoners gemakkelijk
wordt gemaakt, om te beslissen welk voetbalteam zij ondersteunen. En dat is beslist niet de echte doelstelling
van een federatie. Federale gemeenschappen zijn slechts succesvol, als de regio's het recht hebben om hun
eigen beslissingen te nemen met betrekking tot lokale onderwerpen.

Waarom zou dat ze succesvol maken?

De meeste gemeenschappen bestaan uit een mengelmoes van verschillende mensen.
Er zijn verschillen in taal, afkomst, cultuur, religie en vele andere mogelijkheden.

Geen politicus, hoe goed bedoeld dan ook, kan de
belangen van zo'n diversiteit aan mensen en gewoonten
behartigen. Een centrale overheid die alle groeperingen
probeert te behagen, wordt onvermijdelijk een regering
van conflicten.
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Elke groep zal het zien, als bron van bevoordeling of van
onderdrukking.
Zij zullen constant proberen om de regering te controleren
of ten val te brengen.

Het belangrijkste voordeel van een federatie of een
regionaal systeem is, dat het toestaat dat beslissingen
gedecentraliseerd genomen worden.
Tegelijkertijd staat het mensen met verschillende

interesses toe, om in hetzelfde land te leven, maar onder een wetgeving die zij kunnen accepteren. Het maakt
diversiteit mogelijk.

Ter herinnering, in een federatie kunnen mensen zich wijelijk van de ene regio naar de andere begeven. Dit is
erg belangrijk. Het is deze bewegingsvrijheid dat resulteert in een gezonde competitie tussen de verschillende
lokale regeringen. Als inwoners vinden dat de belastingen in de ene regio te hoog zijn, of dat de
bouwvoorschriften te streng zijn, dan kunnen zij met hun voeten stemmen.
Zij kunnen naar een andere regio verhuizen waar de belastingen en regels meer acceptabel zijn.

Natuurlijk kan men duidelijk zien dat deze memode van competitie alleen effectief zal zijn, als de regio's het
recht hebben om hun eigen wetten te maken. Slechts dan kunnen sommige regio's regels of wetten hebben die
verschillen van de andere regio's.

In sommige gemeenschappen, zoals Zwitserland bijvoorbeeld, zijn de federale regio's verder onderverdeeld in
kleinere rayons, waar inwoners via hun lokale regeringen een grote stem hebben in de ontwikkeling en
problematiek van hun omgeving, dorp of stad.

Zoals we al eerder gezegd hebben, kunnen federale democratieën erg verschillend van elkaar zijn.
Het soort federatie wordt bepaald door de mate van beslissingsbevoegdheid die iedere regio heeft.

Als de centrale overheid nog steeds alle beslissingen
neemt, dan is een federatie alleen maar een geografische
opdeling van een land.
In zo'n federatie delegeert de centrale overheid alleen de
macht maar, om de door haar genomen beslissingen te
implementeren.
De regio's hebben echter zelf geen enkele macht.
Een voorbeeld hiervan is de vroegere U.S.S.R of het

huidige China.

Federale gemeenschappen waar de regionale en lokale regeringen de macht hebben om hun eigen beslissingen
te nemen, worden overdraagbare federaties genoemd. Zwitserland is hiervan een voorbeeld.
Slechts overdraagbare federaties, dit betekent, federaties waar regionale en lokale regeringen hun eigen
beslissingen kunnen nemen, kunnen vrede en saamhorigheid in een multiraciale gemeenschap bewerkstelligen-
Als de macht van de centrale overheid is overgedragen aan een leefgemeenschap, dan zal het veel makkelijker
voor organisaties binnen deze leefgemeenschap worden, om de problemen met betrekking tot armoede,
huisvesting en misdaad op te lossen.
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Tegelijkertijd zorgt de medezeggenschap van de individuen bij de besluitvorming en uitvoering van
beslissingen die binnen deze leefgemeenschap genomen zijn, voor een psychologisch effect.
Zij voelen zich betrokken bij het wel en wee van hun leefgemeenschap.

Het is alleen door de decentralisatie van macht, dat de
natuurlijke menselijke verscheidenheid op vrijwillige en
vredige wijze geaccommodeerd kan worden.

In zo'n gemeenschap, zijn de mensen inwoners van een land,
maar tegelijkertijd hebben zij de mogelijkheid om hun
dagelijkse leven te leiden, als een lid van een leefgemeenschap
met dezelfde interesses.

In hun lokale regering kennen zij hun vertegenwoordigers
grondig en zij kunnen hen verantwoordelijk houden voor hun acties en beslissingen

Een overdraagbare federatie hersteld de macht - waar het thuishoort - aan het volk.

WELK SYSTEEM WERKT HET BESTE?

Tot zover hebben we gezien, dat niet alle democratische systemen resulteren in voorspoed.
We hebben gezien hoe speciale minderheidsgroeperulgen en meerderheden met ongelimiteerde macht, ons
kunnen belasten met ongewilde wetten en onze rechten kunnen schenden.

Welk soort systeem heeft dan de beste kans om ons voorspoed, vrijheid en gerechtigheid te brengen?

Het moet een systeem zijn waar iedereen aan kan
deelnemen, waar de fundamentele rechten van de mens
worden beschermd en waar noch minderheden noch
meerderheden de overheid kunnen gebruiken om
zichzelf ten koste van anderen te bevoordelen.

Dus, laten we eens kijken of we zo'n ideaal systeem
kunnen ontwerpen.
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Ten eerste, zullen we het een meerpartijen democratie maken, waar meerdere concurrerende politieke
partijen zijn toegestaan, die op basis van proportionele representatie gekozen worden en waar iedere
volwassen inwoner kan stemmen.

Dan, om misbruik door speciale belangengroepen of een onderdrukkende meerderheid te voorkomen, zullen we
een regeringssysteem van meerdere kamers instellen, die geleid worden op basis van de grondwet en het statuut
voor de rechten van de mens ( de rechten van het individu).

Het statuut voor de rechten van de mens zal bepaalde individuele vrijheden, zoals b.v. vrijheid van
meningsuiting, vrijheid van godsdienst en persvrijheid en natuurlijk de vrijheid om eigendommen te
bezitten en de zeggenschap daarover, garanderen.

De grondwet zal zeer nauwkeurig en duidelijk omschrijven, hoe de regering moet functioneren en wat zij
wel of niet mag doen. Nog even ter herinnering; de landen waar de overheidsfuncties werden beperkt tot het
beschermen van personen en eigendommen groeiden uit tot de meest welvarende.

We zullen een constitutionele rechterlijke macht
installeren, die erop toeziet dat de regering geen enkele
wet maakt, die in strijd is met de grondwet of het
statuut voor de rechten van de mens.
De rechters van dit gerechtshof zullen democratisch
gekozen worden.
Op dezelfde manier zal de rest van de rechterlijke
macht volkomen onafhankelijk zijn. Haar leden zullen
niet door politici worden aangesteld en de overheid zal
niet in staat worden gesteld om genomen beslissingen
te negeren ofte verwerpen.

Als een verdere beveiliging tegen misbruik, zullen we de macht van de regering overdragen aan de regionale en
lokale niveaus. We zullen erop toezien, dat de lokale regeringen in hun regio's veel meer
beslissingsbevoegdheden krijgen dan de centrale overheid.

Tegelijkertijd zullen we in de grondwet opnemen, dat de bewegingsvrijheid om van de ene regio naar de andere
regio te verhuizen wordt gegarandeerd.

Tenslotte, om er absoluut zeker van te zijn dat de mensen niet opgezadeld worden met wetten die zij niet
willen, zullen we voorzieningen voor het houden van een referendum, op nationaal, regionaal en lokaal niveau,
in de grondwet maken. Zo'n referendum zal de inwoners ervan verzekeren, dat zij slechte wetgeving ongedaan
kan maken en dat politici voor hun daden ter verantwoording kunnen worden geroepen.

Deze constitutionele democratie, met het statuut van de rechten van de mens (individu) en de
gedecentraliseerde machtsstructuur, zal de wijheid van ieder individu verzekeren. Tegelijkertijd zal het
diversiteit aanmoedigen en de algehele welvaart bevorderen. , ,

Mensen zullen wij zijn hun talenten te ontwikkelen en te gebruiken, om welvaart te creëren en zij zullen zelf
kiezen of zij weinig of veel diversiteit in hun leven willen inbrengen waar zij verantwoordelijk voor willen zijn.
De regering zal de beschermer van de mensen zijn en niet hun meester. Het zal onmogelijk zijn, om zp'n
regering voor persoonlijke winst ten koste van andere te gebruiken. De wetten zullen meer en meer gaan lijken
op de gemeenschappelijke door ervaring verkregen wetten van weleer.
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In deze gemeenschap zal het proces van het creëren van welvaart worden beschermd en alle armoede zal
spoedig verdwijnen.

Het is heel belangrijk, dat iedere inwoner van onze gemeenschap zich bewust wordt van deze op het gezonde
verstand gebaseerde principes van vrijheid en welvaart.
In feite, hangt onze toekomst af van het begrip, acceptatie en invoering van gezonde economische en politieke
praktijken.

Slechts dan zal er vrede, welvaart en gerechtigheid voor allen zijn.

1 ; ;. ' / • • ; -SAMENVATTING' ,

* Het creëren van welvaart hangt af van de acceptatie van enige heel belangrijke principes, die voor
alle gemeenschappen gelden» Deze principes kwamen voort als resultaat van menselijke acties en niet
door menselijke intenties. Zij ontwikkelden zichzelf en werden door niemand bedacht

* Individuele eigendomsrechten zijn de fondamenten voor het creëren van welvaart. Hun evolutie
resulteerde in specialisatie» hetwelk leidde naar handel, hetwelk leidde naar dé ontwikkeling van geld,
hetwelk leidde naar de ontwikkeling van het prijssysteem. Dit proces vond gedurende duizenden jaren
plaats. , , ; ' . ' . , , ' / . , i ' ' •

* Het prijssysteem werd het onontbeerlijke gereedschap voor het creëren van welvaart. Het stond toe
dat kennis, die van nature verspreid zit in de individuele breinen van miljoenen mensen, efficiënt
gebruikt kon worden. Het werkt als een gigantisch informatie en advies bureau, dat de activiteiten en
vraag en aanbod van de gehele bevolking coördineert Het brengt de creatie van welvaart teweeg door
middel van enorme gecompliceerde productieprocessen, die het bevattingsvermogen van mensen
overtreft. i ' , ' , i •

* Samenlevingen die het privébezit, het eigendomsrecht en de onbelemmerde ontwikkeling van het
prijssysteem toestaan, worden "vrije" markt economieën genoemd.

* Centraal geplande gemeenschappen zullen falen» omdat ze de eigendomsrechten en het prijssysteem
vernietigen. , . ' ' - ' • , ' : ' ' • ' ,

* Gemeenschappen die gebaseerd zijn op weïzijns- en bijstandsuitkeringen zullen falen, omdat zij het1

beloning», of stimulans systeem binnen de gemeenschappen veranderen. De onbedoelde consequenties
veroorzaken dikwijls meer problemen, dan welke srfj probeerden op te lossen.
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* Zowel centraal geleide - als, verzorgingsstaten tenderen belangrijke gettteenstónaps-aangeïegenlieden
te Vernietigen» die essentieel zijn voor het welzijn en geluk van de inwoners.

* Echte "vrije" markt economieën leiden tot het creëren van welvaart en ook tot de herverdeling
hiervan. In feite, zijn alle welvarende, gemeenschappen gebaseerd op de bescherming van
eigendomsrechten en de onbelemmerde werking van het prijssysteem. Allen een "vrije" markt
econonüe kan armoede elimineren.

* De politieke structuur van één land heeft een vitaal effect op het vermogen om welvarend te worden.

* Er zijn verschillende soorten democratische systemen. Slechts enkele zijn meer of min succesvol.

* De min of meer succesvolle gemeenschappen hebben gewoonlijk een meerpartijen-democratie met een
grondwet en een statuut voor de rechten van de mens, die de macht van de centrale overheid limiteert.
Zij hebben ook meerdere instellingen die zorgen voor de controle «p en naleving vsn wetten, zoals
onafhankelijke gerechtshoven, een constitutionele rechterlijke macht en een meerkamer systeem die,
de regering vormt. Gewoonlijk dragen zij de macht over aan regionale regeringen en moedigen de
betrokkenheid van de leefgemeenschappen m.b.t. lokale problemen aan. Het meest belangrijke is, dat
zij de hoogste waarde hechtten aan de bescherming van de eigendomsrechten en de individuele

1 'vrijheid van de inwoners.; , / .'•. ., ,: ;' " " "<,\ ! ' ' ' i , ' _ • '<, ' •, ,

Ik wil U er nogmaals op wijzen, dat het de bedoeling is om de Creatie van Welvaart te verspreiden.
Om U daarbij te helpen is het mogelijk dat U de gehele vertaling tegen een vergoeding van 25 gulden ( alleen
de productiekosten) bij het Libertarisch Centrum kan bestellen. U mag deze dan zoveel kopiëren als U wilt,
mits U de ontvanger niets in rekening brengt.
Een andere mogelijkheid is de volgende: indien U twee betalende abonnees voor de Vrijbrief werft krijgt U de
vertaling gratis of wordt de vergoeding van 25 gulden teruggestort.
We onderzoeken de mogelijkheid om deze vertaling, na wat aanpassingen, uit te geven, zodat deze ook in de
toekomst in de boekhandel is te verkrijgen.
U kunt hierbij helpen, door ons mee te delen hoeveel exemplaren U eventueel wilt hebben.
Vast bedankt.
Met Libertarische groeten
Louis van Gils

Copyright: Mare Swanepoel 62 Vertaling: Libertarisch Centrum



STEMNIET ACTIE APRIL/ME11998
EEN EVALUATIE

INLEIDING

Getracht wordt een evaluatie te maken van wat er in dit
project gebeurd is en zo mogelijk enige aanbevelingen voor
de toekomst te geven. Onder veel paragrafen zouden we
hele bladzijden kunnen schrijven over alles wat er gebeurd
is in de laatste paar weken voor de verkiezingen. (Zie ook
onder TERRA LIBERA)

Volgende acties zouden bij voorbeeld kunnen zijn:

DOEL ACTIE 9804

Het doel van de actie was / is:

LANGE TERMIJN

Een samenleving te krijgen met veel meer individuele vrij-
heid en verantwoordelijkheid.

KORTE TERMIJN

1. Naar aanleiding van de recente verkiezingen in Neder-
land duidelijk te maken wat er zich op politiek gebied
afspeelt, en in het bijzonder dat "stemmen" in dit sys-
teem averechts werkt.

2. Wijzen op feit dat stemmen "zinloos" en "immoreel" is.

3. Meer "bekendheid "geven aan het LIBERTARISME,

• Onze vrienden in Duitsland helpen bij hun verkiezingen
in september a.s.

• Hetzelfde in andere landen waar libertariërs er in geïnte-
resseerd zijn.

• Nieuwe eigen actie, al of niet in samenwerking met li-
bertariërs in andere landen, bij komende Europese Ver-
kiezingen.

• Nieuwe eigen actie bij komende verkiezingen Ge-
meenteraden en Provinciale Staten

• En op korte termijn, onmiddellijk doorgaan met ver-
groten van eigen gegevens en kennis. Vooral voor dit
laatste punt zien wij graag uw commentaar en eventuele
aanvullingen op dit stuk, tegemoet.

Hardcover, 400 bldz. $ 24,95
met in het bijzonder het krijgen van meer abonnees voor
de VRIJBRIEF.

AANLOOP EN VOORFASE

De actiegroep realiseerde zich een aantal zwakke punten
voor dit project:

• Kleine groep, met alleen zeer druk bezette personen, (dus
weinig "tijd" beschikbaar)

• Weinig of geen fondsen beschikbaar

Dit leidde tot de conclusie dat we alleen enige kans hadden
iets te doen via het INTERNET. Het besluit om tot actie
over te gaan viel toen er een website werd aangeboden en
Theo Richel bereid bleek om deze site te verzorgen. Voor

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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een (snail) mailing naar (oud) abonnees van de
VRIJBRIEF was niet voldoende tijd. Dit is een belangrijke
misser, omdat het medewerkers, abonnees en/of fondsen
had kunnen opleveren.

ACTIEVE FASE

Toen de website in cyberspace was, is deze bekendge-
maakt:
- via E-mails naar mogelijk geïnteresseerden..
- via (snail)mailing bij uitnodiging Kring Roosendaal en
enkele andere kleine mailingen..
- via "mond-op-mond"
- via ADVERTENTIES in de landelijke dagbladen.
Onmiddellijk bleek hier de handicap van veel te weinig
fondsen. Besloten werd daarom tot kleine rubrieksadver-
tenties (zoekertjes, speurders) in de landelijke dagbladen.
Deze konden we 15 keer plaatsen gedurende de laatste twee
weken voor de verkiezingen. Toen was het overgrote deel
van het budget op. We moesten toen constateren dat deze
geen enkele "zichtbare" reactie hadden opgeleverd. En het
was te laat om nog iets anders te proberen.

- via contact Brabants Nieuwsblad . Dit leverde een in-
terview op dat met foto en een goed artikel geplaatst
werd. Het werd tevens, met een nog beter artikel en een
kleurenfoto op de voorpagina van De STEM afgedrukt.

- via OMROEP BRABANT die gedurende het middag-
uur een quiz uitzond waarin verwezen werd naar het
niet stemmen en het libertarisme. Daarbij bleek dat men
nog veel moeite heeft met het uitspreken van het woord
"Libertarisme". Zelfs de journalisten hebben er nog
problemen mee! Leuk was te merken dat deelnemers
aan de quiz wel het kranteartikel gelezen hadden.

- via BRABANT TV, waarvan de redactie de artikelen in
de krant had gelezen. Een uitstekende nieuwsclip was
het gevolg.

Andere RESULTATEN
Als "vingeroefening" voor eventuele volgende acties, is het
project zeker geslaagd. Wereldschokkend is het resultaat
natuurlijk niet. Daarvoor zijn we nog te amateuristisch be-
zig geweest. Met uitzondering van bezoeken aan de site,
liggen al de hieronder genoemde aantallen beneden de tien.
Een aantal van de personen die "sympathieke" E-mail reac-
ties stuurden, bleek nog niets van libertarisme te weten. Dit
gaf de mogelijkheid documentatie te sturen en te wijzen op
de VRIJBRIEF. Niet te overzien welke gevolgen dit heeft.
Diverse reacties bewezen dat men in het algemeen ook heel
weinig weet hoe het kiessysteem werkt. Een aantal misvat-
tingen hebben we kunnen rechtzetten. Bijvoorbeeld blijkt

dat velen niet weten hoe en wat er met "reststemmen" ge-
handeld wordt. Sterker nog, een groot aantal weet niet eens
wat reststemmen zijn! De (foutieve) gedachte is dat deze
naar de grootste partij gaan. Ook over de niet uitgebrachte
stemmen, en zelfs over de "ongeldige" stemmen leeft de-
zelfde gedachte: "Als je niet gaat stemmen, gaat je stem
naar de grootste partij". De overheid doet geen enkele
moeite om deze foutieve ideeën te corrigeren.
Invloed heeft het project zeker gehad. Hoe weinig dan ook!
Vooral in het Brabantse. Er zullen mensen zijn die door de
publiciteit geleerd hebben. Geleerd dat er ook andere me-
ningen zijn, En vooral dat het niet gek is als je niet gaat
stemmen; dat het zelfs meer moreel is dan wel gaan. Nega-
tieve reacties op het net of schriftelijk, waren er zeer weinig.
Geen enkele kwam met iets nieuws. Het waren vooral de
oude bekende vage opmerkingen, die in een rationeel ge-
sprek geen stand houden.
Wel in persoonlijke gesprekken komen regelmatig negatie-
ve reacties naar voren. En vaak vallen die al heel snel in een
emotionele irrationele sfeer. Rationele argumenten ketsen
dan af op soort pantser, en worden omzeild door verwijten
datje je buiten de maatschappij stelt, datje een chaos wil
en een egoïst bent. Dit is een heel belangrijk onderdeel om
verder te bestuderen, te begrijpen en op te lossen als we
verder willen komen.

TEGENARGUMENTEN

Hoe onzinnig deze ook soms zijn, willen we echt vooruit-
gang boeken, dan zullen we die goed moeten ontzenuwen.
Er zijn rationele tegenargumenten, maar de belangrijkste
zijn de emotionele.
1. Het "emotionele" aspect

Dit is veel groter dan verwacht. Plotsklaps in een gesprek,
terwijl je nog denkt dat je rationeel iets aan het uitleggen
bent, blijkt dat men de helft niet heeft (willen) horen en
worden de verwijten naar je hoofd geslingerd. De vraag is,
of verder antwoorden enige zin heeft.
Waarschijnlijk is de beste oplossing om rustig te blijven, te
proberen de ander te kalmeren en toch goede vrienden te
blijven. En hopen dat er iets is blijven hangen dat het
"denken" bevordert. Bij de vraag: Wie doe ik eigenlijk
kwaad als ik niet ga stemmen? " worden een aantal perso-
nen nog kwader! Waarschijnlijk ook omdat men geen echt
antwoord weet, en vindt dat men er een moet verzinnen. De
eerste vraag in dit verband is, waar komt die emotie van-
daan? In de reacties zit iets van "verdediging tegen aange-
vallen worden". Het is net of je "iets" van hen afneemt. En
dat is mogelijk ook zo. Hen wordt iets afgenomen waar ze
jarenlang in hebben geloofd. "Je moet gaan stemmen." Als
je dan doorgaat met "Waarom ?", krijg je de meest rare
antwoorden, bijna allemaal irrationeel en onjuist, (zie ver-
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der). Wat is de OORZAAK dat mensen op dit gebied zo ir-
rationeel handelen? Verschillende, soms elkaar overlappen-
de, factoren die we kunnen overwegen:

• Brainwashing

• Van kinds af aan wordt (door Kerk en Staat) geleerd dat

• "alle macht komt van God", die de overheid "over" je
heeft aangesteld en die moetje eerbiedig gehoorzamen,
(tegen dit geloof is m.i. niet te vechten)

• Het is toch je "burgerplicht" om te gaan stemmen..

• Je kunt toch niet tegen de "parlementaire democratie"
zijn.

• Als je niet stemt, heb je ook helemaal geen recht van
spreken (op de vraag "Waarom?" komt geen antwoord,
en één van de andere punten wordt genoemd)

• Onze voorouders hebben gevochten voor het algemeen
kiesrecht, en dat moet je nooit laten vallen. Deze strijd
was tegen de onderdrukking door koningen, edelen, rij-
ken, etc. en als zodanig terecht. Echter de "democratie"
is verworden tot een "majoritycratie" waarbij de han-
digste groep, (geen meerderheid) de dienst uitmaakt, en
de anderen dwingt te gehoorzamen)

• Democratie is de allerbeste regeringsvorm (op school
geleerd: "Democratie is de slechtste regeringsvorm,
maar er is geen betere". Een uitspraak van Winsten
Churchill). (P.S. Op zich is dit een tegenspraak in zich-
zelf, maar als grappige brainwashing werkt het goed.)

• .Als je niet gaat stemmen, krijg je anarchie. (Men heeft
daar, mede door het voorgaande, nog nooit over nage-
dacht. Daarom is dit een gelegenheid om het
ALTERNATIEF te verklaren).

Overigens, op de vraag "Waarom ga je stemmen? Komen
weinig echte antwoorden. De meeste komen neer op :" Ja,
dat vraag ik mezelf ook wel eens af'. En dan gaat men een
antwoord verzinnen. Goed dat men hiermee eens gecon-
fronteerd wordt. Dit bevestigt overigens het bovenstaande.
Overheden zijn na de 5 % lagere opkomst dan in 1994 dan
ook hard bezig met studies die moeten uitzoeken waarom
mensen NIET gaan stemmen. Ook weer een bewijs dat ze
stemmen zien als een soort "natuurlijk iets". Ze zouden
moeten uitzoeken waarom mensen WEL gaan stemmen.
Dit laatste is overigens ook een studie die in ons beleid past
2. Angst
• Wat gaat er gebeuren als er een verandering komt? Hoe

moet dat dan (met mij) als de verzorgende overheid er
eens niet zou zijn.?

• Bang voor het onbekende. Bang voor verande-
ring.(begrijpelijk: het bedrijfsleven kent de angsten bij
organisatie wijzigingen)

Een mogelijke benadering zou kunnen zijn, om eerder en
duidelijker met een alternatief te komen dat die bedreiging
en angst wegneemt, en de betere samenleving aantoont. Dit
zal niet eenvoudig zijn, zoals ook uit andere facetten van het
libertarisme al lang gebleken is.
3. Afgunst
Dit facet, in deze eeuw van de afgunst, is veel erger en veel
diepgaander. Een nadere analyse is belangrijk en interes-
sant..
Hieronder vallen: Het je kwalijk nemen dat jij een onafhan-
kelijke geest hebt en zelfstandig denkt. Zij hebben dat niet,
en hoe durf jij zo vrij te zijn? "ik niet, dan mag jij ook niet .
zo zijn"

HET RATIONELE ASPECT
Onkunde

Men weet niet hoe het systeem werkt, maar meent wel het
te weten. Door deze foutieve uitgangspunten maakt men
natuurlijk foutieve conclusies, (zelf zorgen het wel goed te
weten en te kunnen verklaren.? handleiding / resumé ma-
ken?)
EVENTUELE VOLGENDE ACTIES
(zie ook "Inleiding")
ANDERE PROJECTEN
- Seminar organiseren over dit onderwerp.
— Mogelijk samen met een debat met de Libertarische Partij
die hetzelfde lange termijn doel wil bereiken op een andere
manier.
— studie hyperdemocraqy \ society with unanimous consent
\ en andere alternatieven
- SOVEREIGN (cyberspace ?) SOCIETY

CONCLUSIE
Het was leuk. Het was interessant. Het is belangrijk. Het
was de moeite waard. Wegen zoeken om deze ervaringen
voor de toekomst nuttig te maken
Meer geïnteresseerden zoeken die aan dit project willen
meewerken.
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Gemengde berichten

Bart Croughs

(Deze stukken zijn eerder als aparte columns in de Ne-
derlandse Playboy gepubliceerd)

OOK u KUNT MILJONAIR WORDEN!

Geloof het of niet, er bestaat een eenvoudige manier om
snel rijk te worden.

Als u wel eens de krant leest, dan zal het u niet zijn
ontgaan dat vrouwen een stuk minder verdienen dan
mannen; volgens de laatste berekeningen verdienen
vrouwen slechts driekwart van wat mannen verdienen.
Dit komt, aldus onze kranten, niet omdat vrouwen min-
der hard aan hun carrière werken dan mannen, maar
omdat de mannelijke werkgevers boordevol vrouw-
vijandige vooroordelen zitten en hun vrouwelijke werk-
nemers schandelijk discrimineren.

U kunt van deze wetenschap eenvoudig profiteren door
een eigen bedrijf te beginnen. U gaat vervolgens anders
te werk dan uw seksistische concurrenten: u laat man-
nen links liggen, en neemt al-
leen maar vrouwen in dienst.
(U maakt zich dan weliswaar
schuldig aan discriminatie op
grond van geslacht, maar daar
hoeft u zich geen zorgen over
te maken: discriminatie op
grond van geslacht is alleen
verboden wanneer het tegen vrouwen gericht is.) Dit
heeft enorme gevolgen voor de kosten die u maakt. Aan-
gezien u uw vrouwelijke werknemers slechts driekwart
hoeft te betalen van wat uw vrouwonvriendelijke con-
currenten aan hun mannelijke werknemers moeten be-
talen, zijn uw kosten veel lager dan de kosten van uw
concurrenten. Gevolg: u kunt de prijs van uw producten
verlagen, u trekt op die manier klanten weg bij uw be-
vooroordeelde concurrenten, en u maakt al snel gigan-
tische winsten. En niet alleen wordt u rijk, u kunt zich
tevens profileren als een bijzonder progressieve, vrouw-
vriendelijke, maatschappelijk betrokken werkgever die
hard bezig is de maatschappelijke achterstand van
vrouwen weg te werken. Het enige waar u zich nog zor-

gen over hoeft te maken is de vraag of bemoeiallen als
Wijers en Van Miert - immer op hun hoede wanneer
een bedrijf erin slaagt de consument bijzonder goed van
dienst te zijn - u niet van monopolievorming zullen gaan
betichten.

U waagt zich nu misschien af waarom al die progres-
sieve geesten die de afgelopen decennia hebben verkon-
digd hoezeer vrouwen door de Nederlandse werkgevers
worden achtergesteld, niet zelf op dit nogal voor de
hand liggende idee zijn gekomen? Ik zou het niet weten.
Misschien dat ze zelf nooit in hun discriminatie-
theorieën geloofd hebben? Dat zou wel heel cynisch
zijn...

ADVIES AAN SORGDRAGER'S OPVOLGER

Ze hebben zich jarenlang rustig gehouden, maar de laat-
ste tijd beginnen ze zich weer te roeren: de zedenmees-
ters. Er is sinds de opmars van de commerciële
omroepen steeds meer sex op de televisie te zien - het

Voor krachtige erecties die zich energiek in
prachtige vrouwelijke openingen boren,
moeten we nog steeds naar de videotheek.

zoveelste bewijs van de superioriteit van de vrije markt -
en dat zint weldenkend Nederland niet.

Om misverstanden te voorkomen: ook ik heb het nodige
aan te merken op de televisieseks die ons wordt voor-
geschoteld. Mijn belangrijkste bezwaar: steeds wanneer
het interessant dreigt te worden, wendt de camera zich
preuts af. Voor krachtige erecties die zich energiek in
prachtige vrouwelijke openingen boren, moeten we nog
steeds naar de videotheek. Dat is niet eerlijk. Iedereen
wordt door de omroepen op z'n wenken bediend: van
horrorfilms tot actiefilms, van oorlogsfilms tot kome-
dies, van thrillers tot drama's, alles is te zien; alleen de
eerlijke pornofilm schittert door afwezigheid. Toch be-
talen pomoliefhebbers evengoed kijkgeld als liefhebbers
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van komedies. Kortom, de liefhebber van het pornogen-
re wordt gediscrimineerd, en desondanks is er geen en-
kel anti-discriminatiebureautje dat aan de bel trekt.
Integendeel, in plaats van te onderzoeken of deze flag-
rante vorm van discriminatie niet strafbaar kan worden
gesteld, onderzoekt justitie nu zelfs de mogelijkheid of
de reeds bestaande, slappe televisieseks niet verboden
kan worden - de wereld op z'n kop.

Wat zal men gaan beslissen? Minister Van Agt, die in
de jaren zeventig moest beslissen of pornofilms moch-
ten worden getoond in de bioscopen, werd bekend door
de volgende regeling: het was legaal om in bioscopen
pornofilms te consumeren, maar alleen in zaaltjes met
minder dan vijftig stoelen; schoof bezoeker numero 51
een stoeltje bij, dan veranderden de vreedzame porno-
kijkers op slag in criminelen. Een zeer redelijke en in-
telligente oplossing van deze befaamde staatsman, die
misschien door de nieuwe minister van justitie ook op
de televisieseks kan worden toegepast; het aantal stoe-
len in de huiskamer zou in zo'n regeling de 50 niet mo-
gen overschrijden. Het blijft natuurlijk een compromis,
maar ik denk dat de meeste tegenstanders van censuur
zich met een dergelijke wet wel kunnen verzoenen. Ik
zou er in ieder geval wel vrede mee hebben.

niet gemaakt, maar zal waarschijnlijk niet lang op zich
laten wachten.

De theorie achter Barbie's nieuwe maten luidt dat
meisjes zich door Barbie minderwaardig gaan voelen
omdat ze niet Barbie's perfecte figuur bezitten. Een on-
zinnig bezwaar: lelijke mensen zijn nu eenmaal, wat
uiterlijk schoon betreft, minderwaardig aan mooie men-
sen; daar kan geen vette Barbiepop wat aan veranderen.
Eventuele minderwaardigheidsgevoelens duiden op een
dosis gezonde realiteitszin, en hebben bovendien een
sociaal nuttige functie. Door een ideaal van vrouwelijke
schoonheid te verbeelden waar meisjes zich aan kunnen
spiegelen, spoort Barbie meisjes aan hun lichaam goed
in vorm te houden en zich goed te verzorgen, en zo de
alomtegenwoordige menselijke lelijkheid terug te drin-
gen. Het is dat overheidsinterventie principieel verwer-
pelijk is, anders zou ik ervoor pleiten om van staatswe-
ge op de scholen gratis Barbie-poppen uit te delen - de
oude Barbie-poppen wel te verstaan.

Gelukkig leert een kleine steekproef in een paar buurt-
winkels dat de Nederlandse meisjes een reactionaire in-
borst hebben, en zich niets aantrekken van de
voorkeuren van feministische zeurpieten: ze kiezen
massaal voor de ouderwetse Barbie. Ruby laten ze in
haar vet gaarkoken.

LEVE BARBIE!

Voor Barbie heb ik altijd een zwak gehad. Barbie is de
ideale vrouw: ze is altijd prachtig gekleed, gekapt en
opgemaakt, en heeft een perfect gevormd lichaam. Bo-
vendien praat ze niet. Kortom, een lichtend voorbeeld
voor miljoenen meisjes.

De laatste jaren is Barbie aangepast aan de eisen van
het feminisme: naast jurken heeft Barbie nu ook zake-
lijker kledij - Barbie is namelijk geen'dom huissloofje
meer, maar een heuse carrièrevrouw. Hier valt nog mee
te leven: Ken zal er naar alle waarschijnlijkheid niet
echt veel bezwaar tegen maken dat Barbie niet meer op
zijn zakken teert. Maar de jongste aanslag op Barbie is

Gelukkig hebben Nederlandse meisjes
een reactionaire inborst

ernstiger van aard: de nieuwe Barbie zal dikker zijn. Er
is zelfs al een variant op Barbie in de handel gebracht,
Ruby geheten, die slechts kan worden omschreven als
een vet monster. De nieuwe variant op Ken - kalend,
met bierbuik, en afstandsbediening in de hand - is nog
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Privatisering:
De Eindsituaties Die Mogelijk Zijn
Het scheppen van randvoorwaarden als enig overgebleven overheidstaak

Othon Librecourt

NIET ALLE VORMEN VAN 'DE VRIJE MARKT' HEBBEN

EEN GELDELIJK KARAKTER

In de voorgaande afleveringen in de Privatisering-serie
is zonder nadere toelichting vaak de term "Markt" ge-
bruikt, wat de schijn kon wekken dat de betekenis van
dit woord steeds vanzelfsprekend is. In het Van Dale's
Handwoordenboek worden er echter al 4 betekenissen
genoemd, en voor het Engelse woord "market" zelfs 6 in
de Webster's Dictionary, zoals 'de plaats waar goederen
worden verhandeld'; 'een winkel'; maar ook: 'de toestand
van de handel zoals deze gekenmerkt wordt door vraag,
aanbod en prijzen'; en zelfs: 'waarde in 't algemeen'. Dit
laatste lijkt op een minder gebruikelijke toepassing te
wijzen, want hoewel het Nederlandse "Markt" en het
Engelse "Market" als begrip niet exact hetzelfde beteke-
nen, hebben de meeste betekenissen in het woordenboek
genoemd toch met elkaar gemeen dat zij op de aanwe-
zigheid van een geldelijk aspect wijzen.

Zoals vorige keer al aangekondigd, zouden dit keer de
laatste drie van de tien genoemde "marktvormen" aan de
orde komen. Bij twee van deze drie vindt er geen over-
dracht in geld plaats als tegenprestatie. Omdat kennelijk
'geld' over 't algemeen als kenmerkend onderdeel van
het begrip Markt wordt gezien, zou er twijfel over kun-
nen zijn of ze in het privatiseringsplaatje passen. Toch
rekent Savas ze als relevant voor het onderwerp Privati-
sering. Het gaat om de vormen "Vrijwilligersdiensten"
en "Zelfbediening"(hier verder gebruikt als een soort af-
korting voor de dienstverlening die de overheid of een
marktpartij aan zichzelf verleent; het is een vertaling
van het begrip "Self-service'). Bij Vrijwilligersdiensten
kan nog een vorm van genoegdoening verondersteld
worden: de vrijwilliger ervaart vaak een zekere betaling
in de vorm van het plezier of de dankbaarheid van ande-
ren ten behoeve van wie bepaalde werkzaamheden zijn
uitgevoerd, maar ook het iets tot stand brengen met an-
deren, in een prettige sfeer van saamhorigheid, of pro-
za<scher, in de vorm van het opdoen van ervaring. Bij
Zelfbediening is 'betaling' , al is het slechts in de fi-
guurlijke vorm van het iets tot stand gebracht hebben of

het ervaring opdoen, al helemaal bijzaak geworden, en
gaat het in de eerste plaats om iets ten eigen nutte voor
elkaar te krijgen.
De derde vorm van deze laatste drie marktvormen is nu
juist de Markt in zijn puurste vorm: een transactie tus-
sen partijen waarbij wel een betaling voor geleverde
diensten plaatsvindt maar waar Overheid in 't geheel
niet tussenzit. 'De Markt' als vorm komt hierna als eer-
ste aan de orde.

DE MARKTVORM 'DE MARKT'; IN EEN WARE MARKT

is DE OVERHEID AFWEZIG

Er wordt vaak gedaan of de Overheid in een ware
marktsituatie toch ook nog een plaats kan hebben. Er
wordt dan gesproken over de samenleving waarin de
Overheid een van de vele 'marktpartijen' is waar reke-
ning mee moet worden gehouden. Een voorbeeld van
een situatie waarin dit zo wordt voorgesteld is die van
de handel via internet. De Overheid heft doorgaans geen
belasting op handel via dit medium maar is wel duide-
lijk aanwezig op andere plaatsen waar het fysieke as-
pect van een via internet tot stand gekomen transactie
plaatsvindt, zoals het transport via landsgrenzen. Of de
Overheid er in slaagt het gestelde doel aan belastingin-
komsten te halen, hangt dan af van de handigheid
waarmee marktpartijen de Overheid daar ook weten te
vermijden. Waarom is de Overheid echter nooit een
'marktpartij' in de ware zin van het woord? De 'markt'
kan worden voorgesteld als een spel waar de deelne-
mers zonder dwang aan deelnemen. De Overheid kan
echter eenzijdig in dit spel ingrijpen, en de regels zonder
toestemming van de overige deelnemers veranderen of
interpreteren. De Overheid treedt op als een onbenoem-
de scheidsrechter. Dat de ware marktpartijen vaak te
werk gaan alsof de Overheid een gewone medespeler is,
betekent nog niet dat deze daarmee een 'marktpartij' is
geworden. Maar ook als de Overheid niet meer als
pseudo-marktpartij aanwezig is, is er nog niet noodza-
kelijk een einde aan de bemoeienis van de Overheid met
een markttransactie.In de marktvorm 'De Markt' zoals
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Savas die definieert, is het mogelijk dat de Overheid
nog steeds nadrukkelijk aanwezig is, hoewel niet als
Aanbieder, Organisator/Arrangeur, of Producent. De in-
vloed van de Overheid kan indirect zijn, namelijk als
kaderscheppend voor de transactie, bijvoorbeeld door
een marktplaats ter beschikking te stellen, maar ook
rechtstreeks, zoals door het verlenen van vergunningen.
Dit heeft zijn weerslag op de transactie zoals het hoger
worden van de prijs tegen welke een transactie plaats-
vindtEen concreet voorbeeld van 'De Markt' als privati-
seringsvorm is het ophalen van vuilnis in een aantal
kleinere Amerikaanse steden. De oorspronkelijke pure
overheidsdienst van de vuilophaal door de gemeentelij-
ke reinigingsdienst is dan per decreet vervangen door de
verplichting, aan alle afzonderlijke huishoudingen op-
gelegd, om het vuilnis een per week te laten ophalen,
maar het wordt aan elke huishouding zelf overgelaten
om een vuilophaaldienst te selecteren en daaraan te be-
talen. De Consument Arrangeert, en deelt de taak van
Organisator met die van de Producent, de vuilophaal-
dienst. De Overheid zit hier nergens meer tussen, maar
heeft toch nog een belangrijke betekenis.

VERDERGAANDE PRIVATISERING HIERIN NOODZA-
KELIJK IN LIBERTARISCHE OPTIEK

Vanuit libertarische visie is hier dus geen sprake van
een pure marktsituatie. Dan zou de privatisering verder
hebben moeten gaan. Voorstelbaar is dat de Overheid
eerst de verplichting laat vallen dat het vuil een keer per
week wordt opgehaald, en dit vervangt door de ver-
plichting dat elk huishouden moet aantonen een contract
voor het ophalen van vuil te hebben, en zich voorts ver-
plicht geen vuil onbeheerd achter te laten. Een volgende
stap zou kunnen zijn dat men alleen hoeft aan te tonen
dat men een oplossing voor het vuilprobleem heeft, on-
geacht of dat nu door het zelf wegbrengen van vuil
plaatsvindt, of in samenwerking met een aantal buren,
of anderszins. Weer een stap verder zou kunnen zijn dat
als een buurt met zijn inwoners aantoont dat men zelf
het vuilophaalprobleem wil behartigen en dat de ge-
meente het verder aan de buurt overlaat maar nog wel
controleert of de buurt het ook daadwerkelijk doet. De
laatste stap zou zijn dat de Overheid ook deze controle-
taak overdraagt aan de betreffende buurt. Pas dan zou
een puur-vrije marktsituatie zijn ontstaan, in overeen-
stemming met libertarische principes.
Het onzichtbaar zijn van de Overheid in een marktvorm
betekent dus nog niet dat er niet meer sprake is van
overheidsinvloed. Dit was al duidelijk in de behande-
ling van de Concessie-marktvorm die vorige keer aan de
orde kwam. Daarbij de Overheid verleent aan de Produ-

cent een Concessie om te leveren/diensten te verlenen
aan de Consument, en is daardoor niet meer zichtbaar
aanwezig voor de Consument of buitenstaanders, maar
is nog steeds als organiserende partij een onderdeel van
deze marktvorm.

HET VRIJWILLIGERSWERK, EEN ONDERSCHATTE
VORM VAN DIENSTVERLENING

Bij Vrijwilligerswerk komt veelal de associatie op met
opruimklusjes die door enthousiastelingen met veel vrije
tijd worden gedaan, en met het rondbrengen van bejaar-
den-maaltijden door huisvrouwen, en dergelijke zaken
meer; taken die beschouwd worden als kleinigheden die
eventueel ook zouden kunnen blijven liggen. Vrijwilli-
gerswerk blijkt echter een zeer grote verscheidenheid
van nuttige en essentiële taken te omvatten. Zo wordt
een groot deel van de brandweerdiensten wordt uitge-
voerd door vrijwilligers. Andere voorbeelden van dien-
sten die traditioneel als die van de Overheid gezien
worden, zijn die van recreatieprogramma's, het schoon-
houden van straten en buurtwachtdiensten. Bij dit type
arrangement treedt veelal een onderlinge of coöperatieve
samenwerkingsvorm op die als diensten-arrangeur
dienst doet en de geleverde dienst of rechtstreeks levert
of een privé firma inhuurt. Als zodanig is deze vorm
van vrijwilligerswerk niet verschillend van een bedrijf
opererend zonder winstoogmerk.
Veel liefdadige instellingen houden zich met gemeen-
schapstaken bezig die traditioneel ook als overheids-
diensten worden gezien.
Hoewel van oudsher al vrijwilligers zich aanboden, en
de Overheid zich met hen verstond om bepaalde taken
over te nemen, is er een sterke toename van belangstel-
ling bij beleidsambtenaren gekomen om overheidsdien-
sten in deze sfeer over te dragen aan
vrijwilligersorganisaties. Het was vroeger moeilijk
denkbaar geweest dat Olympische Spelen op deze wijze
zouden worden georganiseerd, maar die van 1984 in
Los Angeles bewezen dat het zeker mogelijk was. Het is
een van de weinige keren dat Olympische Spelen geen
verlies opleverden voor het organiserende land.
Zelfs de $265 miljoen kostende restoratie van het natio-
naal symbool van de VS bij uitstek, het Vrijheidsbeeld,
bleek niet noodzakelijk het vrijmaken van overheids-
middelen te betekenen. Het bedrag werd door vrijwilli-
gersorganisaties bijeengebracht.
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IS 'VRIJWILLIGERSWERK' ALTIJD VRIJWILLIG,
ZONDER BEMOEIENIS VAN DE OVERHEID?

Hoewel de term 'vrijwilligerswerk' per definitie de af-
wezigheid van overheidsbemoeienis en -dwang lijkt te
impliceren, is het vaak in allerlei vormen aanwezig. Dit
loopt uiteen van regels omtrent collectes voor liefdadig-
heidsdoeleinden, voorschriften voor werklozen ten aan-
zien van deelname aan vrijwilligerswerk, tot het
opleggen van 'gemeenschapswerk' bij vrijwilligersorga-
nisaties als alternatieve strarvorm. Maar ook binnen het
overheidsapparaat komt vrijwilligerswerk voor, waar-
aan deelname vaak 'op prijs wordt gesteld', een subtiele
hint dat het beter voor de carrière is om 'spontaan' zijn
diensten aan te bieden. Een exponent van deze vorm van
onbetaald werk was de 'enthousiast aangeboden' vrije
zaterdag of scholieren-vakantiedagen, in de communis-
tische landen. Maar ook in westerse landen komt het
idee van het verplichte 'vrijwillige werk' geregeld naar
boven, zoals bij de afschaffing van de dienstplicht, of in
de VS, om 'het gemeenschapsgevoel bij scholieren te
sterken' als reactie op het toegenomen geweld op scho-
len.
Vrijwilligerswerk wat aan libertarische normen voldoet,
is ook werkelijk vrijwillig, en wordt niet gedaan om
strafvermindering te krijgen, en is in de vorm waarin het
gebeurt, niet afhankelijk van overheidsvoorschriften.
Hoewel de Overheid veel mensen de lust tot het ver-
richten van vrijwilligerswerk ontnomen heeft, verricht
een aanzienlijk deel van de bevolking nog steeds vrij-
willigersdiensten, al of niet incidenteel. Het kan echter
verwacht worden dat als de Overheid minder beperken-
de eisen aan vrijwilligerswerk stelt, en anderzijds taken
aan gaat bieden aan vrijwilligersorganisaties, het vrij-
willigerswerk nog meer mensen zal aantrekken. De be-
treffende diensten zullen efficiënter en door
gemotiveerde mensen verricht worden, terwijl er veel
belastinggelden worden uitgespaard.
Het is echter moeilijk aan te geven wat de omvang nu al
is van het vrijwilligerswerk is, omdat het veelal in te-
genstelling tot de eerder aan de orde gekomen arrange-
menten, op onkostenvergoedingen na, een 'geldloos'
arrangement is.

DE EENVOUDIGSTE VORM VAN DIENSTENLEVERING:

"ZELFBEDIENING"

Savas geeft hier als voorbeeld het gezin dat hij "het oor-
spronkelijke en efficiëntste departement van Volkshuis-
vesting, Bouwnijverheid, Cultuur en Onderwijs". 'Self-
service' of zelfhulp lijkt een zo vanzelfsprekende vorm
van dienstverlening te zijn dat er weinig over te zeggen

valt, maar bij nadere beschouwing is het toch niet zo
simpel als het lijkt. Savas gooit twee vormen van dit ar-
rangement op een hoop: de dienstverlening aan anderen
en die strikt aan de eigen persoon, zoals het zichzelf
naar het werk rijden. Vanuit een strikt-libertarische vi-
sie klopt dit niet. Het is niet vanzelfsprekend dat wij aan
anderen - wie dan ook - diensten verlenen. Met betrek-
king tot bovenstaand voorbeeld van het gezin is er de al
langer lopende discussie in hoeverre ouders 'natuurlijke'
verplichtingen hebben tegenover hun kinderen. Maar
ook tussen kinderen uit een gezin onderling is het niet
zonder meer duidelijk wat de verplichtingen zijn, zo die
er al zijn. Vanuit het libertarisch standpunt geredeneerd
is bij dienstverlening aan anderen, als deze niet vanzelf-
sprekend is is, sprake van de vorm van Vrijwilligers-
werk.

De Overheid maakt nog maar bescheiden gebruik van
het "Zelfbedienings'-arrangement om privatisering mee
tot stand te brengen. Op sluipende wijze vindt er toch
een overdracht van overheidsdiensten aan deze tiende
vorm van dienstverlening plaats. De toenemende inge-
wikkeldheid van wetgeving dwingt de burger tot een
grotere mate van zelfwerkzaamheid waar hij het vroeger
aan 'ambtenaar' kon overlaten. Voorbeelden zijn de mi-
lieu-wetgeving die in de plaats van de veel eenvoudiger
hinderwetgeving is gekomen, of de belastingwetgeving,
waarbij de belastingbetaler, vooral de zakelijke, in de
vorm van een bedrijf, veel meer te doen heeft gekregen
voordat hij zijn geld 'mag' afstaan terwijl hij het admi-
nistratieve werk vroeger grotendeels aan de Belasting-
dienst kon overlaten.
Een voorbeeld waarbij zelfhulp doelbewust door de
Overheid is ingeschakeld, is de vuilnisverwerking. Ter-
wijl vroeger de gemeentereiniging zelf of met behulp
van andere diensten voor een zekere scheiding van af-
valstromen zorg droeg, is nu met de toenemende verfij-
ning hiervan de taak hiervoor aan de vervuiler c.q.
burger overgedragen.

COMBINATIES VERGROTEN HET AANTAL MOGE-
LIJKHEDEN OP CONSTRUCTIEVE WIJZE

Met de bespreking van het "Zelfbedienings"- of Zelf-
hulp-arrangement is de lijst van tien institutionele ar-
rangementen afgehandeld. Toch is daarmee nog niet
alles gezegd over de vormen waarin privatisering kan
plaatsvinden. Varianten op de tien genoemde vormen
zijn al eerder aan de orde gekomen. Samenstellingen
kunnen ook as variant aangeduid worden maar verdien-
den een aparte behandeling.
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Combinaties blijken in vier groepen te verdelen te zijn:
de meervoudige, de hybride, de gedeeltelijke en de ge-
combineerde arrangementen.

MEERVOUDIGE OF MULTIPELE VORMEN VAN
DIENSTVERLENING KUNNEN DE CONCURRENTIE
VERHOGEN

In Indianapolis in de VS placht men ter zelfder tijd vijf
verschillende diensten-arrangementen te gebruiken voor
het ophalen van huisvuil: de gemeente-reiniging, het
contract-arrangement, vrijwilligerswerk, de 'Markt'-
vorm, en "Zelfbediening". Oppervlakkig gezien lijkt dit
alles nogal tegenstrijdig, waarom zou je vijf verschil-
lende vormen gebruiken, als een of twee de beste zijn?
Bij nader inzien blijkt echter dat het in veel gevallen
niet zo eenvoudig is om een vorm als de beste te selecte-
ren. In feite concurreren ze alle met elkaar waardoor er
een grotere motivatie ontstaat bij elk van deze vormen
om met een betere prestatie voor de dag te komen, het-
geen blijkt te kunnen resulteren in een hoger resultaat
dan als willekeurig welk van de vormen ook als enige
was uitgekozen.

HET OP MAAT SNIJDEN VAN DIENSTVERLENINGS-

ARRANGEMENTEN: DE HYBRIDE VORM

Bij het hybride arrangement wordt een bepaalde taak
van dienstverlening uitgevoerd met gebruikmaking van
meerdere privatiseringsvormen. Een voorbeeld is de
busmaatschappij die een concessie krijgt om bepaalde
trajecten te rijden en een vervoerssubsidie ('grant')
krijgt. Een ander voorbeeld is als de Overheid tegen
betaling bewakingspersoneel (Overheid als Producent)
beschikbaar stelt dat samen met een particulier bewa-
kingsbedrijf werkzaam is bij een evenement.
De kritiek die vanuit de libertarische visie gegeven kan
worden op de hybride vorm is dat het een mate van effi-
ciëntie suggereert die die van de vrije markt concurren-
tie kan aandoen. Dit is natuurlijk niet het geval. Toch
kan de hybride vorm nuttig zijn om het privatiserings-
proces soepeler te laten verlopen.

ordineerde activiteiten die elk afzonderlijk aangeboden
kunnen worden. Dan kunnen ook diverse arrangements-
vormen gebruikt worden. Savas geeft als voorbeeld de
diensten die in en door een gevangenis verricht worden.
Terwijl het aantal gevangenissen dat in zijn geheel door
de private sector gerund wordt door middel van uitbe-
steding (contract-arrangement) in Engeland en de VS
sterk toeneemt, kunnen ook de afzonderlijke diensten
stuk voor stuk worden uitbesteed, zoals de catering, de
medische dienst, opleidingsprogramma's en het onder-
houd, terwijl de basisdiensten van het huisvesten en
bewaken van de gevangenen door de Overheid plaats-
vindt.
De gevangenis als 'dienst' is een geheel, terwijl de uit-
voering van deze 'dienst' opgesplitst kan zijn over ver-
scheidene arrangementsvormen.

DE VOLGENDE KEER ENKELE ANDERE ASPECTEN VAN

HET 'GEDEELTELIJKE' ARRANGEMENT; ALSMEDE EEN

SAMENVATTING VAN WAT TOT NU TOE AAN DE ORDE IS

GEKOMEN

Het partiële arrangement omvat nog enkele andere as-
pecten die in de volgende aflevering behandeld zullen
worden. Tevens zal alles wat tot nu toe is behandeld,
nog eens op een rijtje gezet worden, en wat de libertari-
sche visie hierop is.
Daarna komt aan de orde een analyse en vergelijking
van de diverse arrangementen.

HET GEDEELTELIJKE DIENSTVERLENINGSAR-

RANGEMENT LEENT ZICH GOED VOOR AANVUL-

LINGSDOELEINDEN

Deze dienstverleningsvorm verschilt met die van de
meervoudige in het feit dat de partiële vorm (*l)binnen
een vorm van dienstverlening tot stand komt. Diensten
vormen veelal een bundel van afzonderlijke maar geco-
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TERRA LIBERA

LIBERTARISCHE WERELDCONVENTIES.

BERLIJN 1998
De nieuwe brochure hebt u bij de vorige VRIJBRIEF
ontvangen. Daarin hebt u kunnen zien dat ook het pro-
gramma nu praktisch rond is. We hebben daar al en-
thousiaste reacties op gehad.
Als u nog brochures zou kunnen / willen uitdelen, dan
kunnen we u die toesturen.

COSTA RICA 1999
Na alle bijzonder positieve berichten in voorgaande
VRIJBRIEVEN is er op dit moment te melden dat er al
een begin gemaakt is met een site op het web.
U kunt al vast kijken naar: <www.liberty-crl999.org>

NEW YORK 2000
Na onze vorige gegevens zijn er geen bijzondere mede-
delingen te doen. We zullen u op de hoogte houden.

EUROPESE (REP) MEETING in KOPENHAGEN 27 -
29 MAART
gecombineerd met SEMINAR.
Dit was één van de beste Europese Rep Meetings die
we gehad hebben. Goede lezingen op het seminar, en
goede actiebesprekingen in de vergadering. Om nog niet
te praten over de gezellige avondbijeenkomsten in de
Kopenhaagse uitgaanswereld!
Enkele punten:

DAVID FRIEDMAN sprak, en discussieerde via Inter-
net. Het was zo duidelijk dat het net was alsof hij bij
ons in de zaal zat. Hij toonde aan hoe de overheid steeds
verder in ons privéleven tracht binnen te dringen en gaf
een aantal aanwijzingen over hoe we ons daar tegen
kunnen beschermen. Onder andere door het gebruik van
codering van onze correspondentie. PGP is daar de aan-
gewezen weg voor. Zelf als overheden trachten om ons
dit te verbieden. Heel interessant is ook de in gang zijn-
de "rechtspraak en rechtshandhaving in cyberspace".
Dit staat nog in de kinderschoenen, maar is wel een
noodzaak om ons te beschermen tegen "cyber-
criminelen".

Hub Jongen

CHARLES EVANS (van de Atlas Foundation) lichtte
toe welke mogelijkheden er nu al zijn op het gebied van
financiële transacties via cyberspace. Vooral E-GOLD,
die werkt met 100 % door goud / zilver gedekte trans-
acties, is een eenvoudige, goedkope en verantwoorde
"bank". U kunt al met een heel klein deposito uw reke-
ning openen. Ook interessant en belangrijk om er van te
Ieren. Stel eens dat we binnenkort zo ver zijn dat we net
zoveel vertrouwen in E-GOLD, of een ander, kunnen
hebben als in een gewone Nederlandse / Belgische
bank, en dat alles bovendien 100 % gegarandeerd ge-
heim is, wat dacht u dat er dan met de overheid gaat ge-
beuren. Zij zal in ieder geval veel minder geld
binnenkrijgen!

Vooral de lezingen van STEFAN BLANKERTZ, (over
Thomas van Acquino) en CHRISTIAN MICHEL
(betreffende de nog niet geëindigde klassenstrijd) waren
van hoog niveau en uitdagend,

Een (schriftelijk) rapport van OTTO VRIJHOF over wat
er in dictatoriaal geregeerde landen 'met libertariërs ge-
beurt, maakte diepe indruk. Velen willen wel helpen,
maar echt praktische hulpverlening werd niet gevonden.
Weggaan van de bedreigde personen uit dit soort landen
lijkt nog het beste.

Het ontstaan van NIEUWE LIBERTARISCHE
GROEPEN op diverse plaatsen in Europa en in de we-
reld is een frappante en positieve werkelijkheid. Er wa-
ren, tot nu toe onbekende, deelnemers of rapporten uit
Polen, Kroatië, Bulgarije, Estland, Litouwen, IJsland,
Portugal, Padania.
Over de groei van het libertarisme wereldwijd kunnen
we niet ontevreden zijn. Ook al zouden we wensen dat
de groei in Nederland en België sneller en meer specta-
culair was.

VOLGENDE EUROPESE LIBERTARISCHE
BIJEENKOMST waarschijnlijk weer in Kopenhagen en
weer in het laatste weekend in MAART.
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STEM NIET

Deze actie mag als zeer geslaagd beschouwd worden,
(zie EVALUATIE)
De Internet Website <www.stemniet.com> maar nog
meer <www.richel.org/stemniet> geven duidelijk de
praktische en morele gronden om niet te stemmen. De
ontvangen waarderingen, en suggesties, daarvoor wer-
den in dank ontvangen.
U kunt nog schrijven naar Postadres: Postbus 2122,
4460 MC, GOES.

Publikatie van een interview met foto (!) in Brabants
Nieuwsblad, en in De STEM (in kleur op voorpagina)
en op BRABANT TV, moeten enige invloed gehad
hebben. West Brabant behoorde bij de laagste opkomst
cijfers.
Over het hele land kwamen weer 5 % minder mensen
dan bij de vorige parlementsverkiezingen naar de stem-
bus!

Wij zoeken wegen en activisten die kunnen helpen om
deze gedachten in stand te houden en verder te verbrei-
den in de periode van NU to de volgende verkiezingen.
We willen het bereikte en de opgedane ervaring liever
niet verloren laten gaan. Meld u bij de redactie.

Er is overigens niets nieuws onder de zon. Satiricus J.
Decker Zimmerman (1785 - 1867) schreef al in een ge-
dicht:

KAMERONTBINDING
Ge ontbindt, jaagt weg Jan, Piet, Klaas en Kees
't zal weinig baten, naar ik vrees.
Gij maakt rondom rumoer, geraas,
en krijgt terug Piet, Jan, Kees, Klaas.

Het POLITIEKE VLAK
De "LONDON TIMES" heeft een artikel gepubliceerd
gebaseerd op een nieuwe studie door het "Institute of
Economie Affairs". Uit deze studie blijkt dat de oude
indeling "Links - Rechts" geheel is achterhaald. Zij
komen tot een verdeling van:
Conservatief 36%
Libertarisch 19%
Socialist 18%
Centrist 15%
Autoritair 13%

Interessant is dat in America een enquête door "USA
TODAY" bleek dat daar de verdeling was:
Conservatief 35 %

Libertarisch
Socialist
Centrist
Autoritair

20%
13%

20%
12%

Vooral interessant is te zien dat het (groeiende) liberta-
risme een belangrijke rol speelt, en de overeenkomst
tussen Engeland en de USA.
Een dergelijke studie zou ook interessant zijn voor Ne-
derland en België.

Bovendien is het interessant om te zien dat deze catego-
rieën dezelfde zijn als die gebruikt worden in de
"Kleinste Politieke Quiz"!
Deze quiz is in vernieuwde vorm ook te vinden op de
website van de
VRIJBPJEF:<http://www. wxs.nl/~vrijbrief>.
En niet alleen zien; u kunt de quiz ook zelf doen, waar-
na u dan de uitslag automatisch krijgt!

LIBERTARISME in DUITSLAND
Nieuw Libertarisch Tijdschrift
Nog maar enkele jaren geleden maakten we grapjes dat
Stefan Blankertz de enige Duitse libertariër was. Nu
wordt de volgende Wereldconventie in Berlijn georgani-
seerd, en is er al een Duits libertarisch tijdschrift ver-
schenen!

Het tijdschrift heet: "eigentuemlich frei", een naam die
moeilijk te vertalen is. De uitgevers zeggen in de intro-
ductie van dit eerste duitstalige libertarisch tijdschrift,
dat het eindelijk eens tijd wordt om de zogenaamde
scheldwoorden liberaal, anarchist, kapitalist, in de juiste
positieve context te plaatsen. De staat is al te lang bezig
met het vernietigen van de welvaart en de moraliteit.
Zouden privé personen hetzelfde doen als de overheid,
dan zouden ze al lang veroordeeld zijn voor vrijheidsbe-
roving, onderdrukking, moord, dwingelandij en bedrog.
Politiek is niet de oplossing, zij is het probleem!
De uitweg is de emancipatie van de burgers met de
staat.
En ons wapen is het "woord".

U kunt voor DM 10.- het eerst (proefnummer bestellen,
en voor DM 28.- de hele jaargang 1998 (4 nummers)
bij:
"eigentuemlich frei"
Lerchenweg 55
41516GREVENBROICH.
Duitsland.
TEL: 02181-2237 en FAX 02182-855205.
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WOORDEN en POLITICI
DUISENBERG, en Kok en .... en
"Duisenberg heeft een contract voor 8 jaar en mag zelf
beslissen wanneer hij weggaat !" Maar hij moet wel
wegwezen na +/- 4 jaar! Wie belazert wie ?

STAATSPLANTAGES voor HENNEP !! Hebt u ook
gelezen dat de regering daar serieus over bezig was ?
Hier geldt zeker dar "moraliteit wordt bepaald door het
aantal !

KOEIENWINDEN zouden voor 15 % verantwoordelijk
zijn voor het broeikaseffect, (al of niet bestaand!) Hoe
dat kan als gewone waterdamp al 98 % voor zijn reke-
ning neemt, is mij een raadsel.

DEMOCRATIE
Er is geen woord dat de laatste tijd zo vaak gebruikt is,
en in de meeste gevallen misbruikt.
Van iedereen wordt verwacht, geëist, dat hij/zij dit "iets
goeds, iets heiligs" vindt. Een van de grootste verwijten
die je kunt krijgen, is datje niet "democratisch" bent.

Van oorsprong is de betekenis ervan: Regering door het
volk, in tegenstelling tot een regering door een almach-
tige vorst, edelen, bisschoppen, rijken, of wat dan ook.
De strijd om tot een algemeen kiesrecht te komen, was
toen dan ook een begrijpelijke stap en een goede strijd.
Men zag dit toen als de enige mogelijkheid, zonder al-
ternatieven.
Edoch, de ontwikkeling naar een parlementaire demo-
cratie heeft geleid tot de situatie waarin nu het volk
wordt bestuurd door een aantal afgevaardigden die de
dienst uitmaken. Welgeteld 150 personen, waarvan
slechts een (klein ?) deel echte invloed heeft.
Om hun doen en laten te rechtvaardigen, laten ze het
volk eens per vier jaar stemmen wie er in dat parlement
een "felbegeerde" zetel krijgen. Verkiezingen zijn er om
dat systeem te sanctioneren.
Vandaar dat deze personen hun uiterste best doen om
via onderwijs, media en reclame u te overtuigen dat
"stemmen moet". En ook dit alles wordt betaald door de
belastingbetaler, het gemene volk, ook wel "stemvee"
genoemd.

Gedurende de actie StemNiet werd aan een aantal per-
sonen gevraagd waarom ze gingen stemmen.
De meeste antwoorden kwamen neer op : "Ja dat heb ik
mezelf ook al vaker afgevraagd".
Het daarop volgend antwoord kwam neer op: " Ik heb
de pest aan
X, en daarom stem ik op een partij die, als ze wint,
hem/haar niet meer wil hebben".

Het zou interessant zijn om naar dat waarom eens een
goed onderzoek te doen.

Het bleek ook dat veel "wel stemmers" maar gaan
stemmen uit sleur, gewoonte, menselijk opzicht en om-
dat ze geen idee hebben hoe het anders zou kunnen.

Wel, "anders" zou kunnen in een maatschappij met
"unaniem consent". Een maatschappij waarin je aan
bepaalde dingen mee mag doen, maar er niet toe ge-
dwongen wordt. Uiteraard krijg je dan ook niet de voor-
delen waarvoor je niet betaalt.

Het is niet de bedoeling van deze rubriek om uitgebreide
studies er in op te nemen. We zullen daarom trachten
over dit belangrijke alternatief een meer gedegen artikel
te plaatsen.
Als u er ondertussen meer over wil weten, zoek dan in
de publikaties van de schrijver Neil L. Smith.

SUBSIDIE
De VVD, bij monde van ene Rijpstra, wil meer subsidie
geven aan "topsporters".
"Die zijn wel 40 uur in de week bezig, en daar mag best
een vergoeding tegenover staan"
(Te betalen door de belastingbetaler).
Werkt u ook 40 uur? Misschien komt u dan ook in
aanmerking!!!

HOE VRIJ BENT U NOG ???

CENSUUR
D66, Dittrich en De Graaf, wil uw vrijheid om te lezen
wat u wil, strenger gecontroleerd zien.
Zij willen het verbod van artikel 137 e Wetboek van
Strafrecht strenger toepassen op het boek Mein Kampf
van Hitler. Zij willen van de regering weten of ze het
"wenselijk" vinden dat de naoorlogse generaties
"kennis nemen van de abjecte denkbeelden van Hitler.
Het doet er niet toe of dit wel / niet wenselijk is, (voor
mij hoeft het niet) maar het gaat er om of wij mogen le-
zen wat we zelf willen !

CENSUUR:
Mede op initiatief van "Nederland" gaat het Europese
Parlement beslissen over een totaal verbod op reclame
voor tabaksartikelen.
De werkgeversvereniging VNO/NCW protesteert hevig
want dit betekent alleen al in Nederland een verlies van
2500 arbeidsplaatsen en honderden miljoenen guldens
minder inkomen voor de bedrijven.
Als bijkomstigheid vermelden de werkgevers dat tevens
gebleken is dat in hun onderhandelingen met de over-
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heid, deze laatste een onbetrouwbare partner bleek. (Nieuws ?)
Het bovenstaande is natuurlijk erg. Ook erg is door een dergelijk
verbod minder mensen zullen leren dat roken help tegen Parkinson.
Maar het allerergste wordt niet genoemd. Dat is, dat dit weer een
versterkte vorm van censuur is. De fabrikanten mogen niet zeggen
wat zij willen! Dat dit in strijd is met de grondwet, deert kennelijk
de politici niet. In tegendeel, het is weer een precedent, weer een
wapen meer in hun handen voor de volgende stap naar meer macht.

CENSUUR:
Franse rechtbanken hebben, (volgens publikatie in NRC 980511),
twee actuele boeken verboden. Voor de uitgevers een effect als een
"atoombom" !! Het gaat om "La maffia des tribunaux de commer-
ce" van Antoine Gaudino, en om "Yann Piat, L'Histoire secrete
d'un assasinat". Zelfs de Franse uitgevers "vrezen" dat de vrijheid
van drukpers in gevaar is! "Vrezen". Hoe bestaat het. Zijn er nog
duidelijker bewijzen mogelijk ?
Nou ja, dat is in Frankrijk, en niet hier. En als we zien hoe
"onafhankelijk" (!) we zijn van Frankrijk in ons drugsbeleid en bij
de benoeming van Duisenberg, dan zal het allemaal wel meevallen.
Gelooft u dat echt ?

PRIVÉ THUISZORG
Het lijkt er sterk op dat tegenwoordig iedereen die een probleem of
wens heeft, naar de overheid holt om het te laten oplossen. Daarom
verdient het aannemersbedrijf Hulsink uit Ootmarsum een compli-
ment. Zij hebben een dienst opgericht, "Thuiszorg Hulsink", die
hoofdzakelijk met vrijwilligers werkt. Zij doen allerlei dingen waar
de "reguliere thuiszorg" (!!) niet aan toekomt. De onkosten worden
door het bedrijf betaald. Over een halfjaar wordt het project geë-
valueerd.

EURO.
De gebleken grote invloed van de politici bij, alleen al, de benoe-
ming van Duisenberg heeft de twijfel aan de onafhankelijkheid van
de Centrale Bank zeker niet verminderd.

WAT KUNT U DOEN ???
MAATSCHAPPIJVERBETERING. Hoe denkt u op de beste en
snelste manier mee te kunnen werken om meer persoonlijke vrij-
heid te krijgen?
Door de StemNiet actie uit te breiden, of door lid te worden van de
Libertarische Partij Nederland?
Wij zijn zeer benieuwd naar uw mening.

Informatie
Stichting Libertarisch Centrum

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

De stichting Libertarisch Centrum is geasso-
cieerd met de International Society for Indivi-
dual Liberty.

Donateurs

Mensen die de libertarische beweging finan-
cieel willen steunen kunnen ƒ 150,- overma-
ken naar Stichting Lifhas (Libertarian
Institute For Human Assistance). Voor die
ƒ 150,- krijgt men dan tevens een jaar lang de
Vrijbrief. Het bankrekeningnummer van
LIFHAS (te Schiedam) is 25. 81. 53. 962 bij
de bank, Postbus 370,3000 AJ Rotterdam.

Secretariaat, Libertarisch Centrum Ne-
derland:
Fazantenkamp 818, 3607 EB Maarssenbroek,
;tel. 0346-56499,4

Bijeenkomsten
• Kring Roosendaal
ledere drie maanden; voor nadere informatie:
de, Vrijbrief. Contactpersoon H. Jongen, tel.
0165-348034
• Kring Zuid-jHolland
Elke eerste vrijdag van de maand vanaf 20
uur
Contactpersoon Toine Manders, tel. 070-
3620954, overdag bereikbaar op het secretari-
aat van de Libertarische Partij, laan van
jyleerdefvodrt 415, 2563 AR 's-Gravenhage,
tel. 0703650109, b. g. g. 0653-484372, fax.
070-3634730 ! <

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