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Van de redactie
WAAROM DOE EK DIT NOG?
Heeft U zichzelf deze vraag wel eens eerder gesteld? Ik neem aan, dat
bij de meeste mensen deze vraag opkomt, op die momenten dat het
even tegenzit of de omstandigheden zijn veranderd. Om verschillende
redenen kwam deze vraag ook bij mij op. Zoals U weet bestaat de
redactie van de Vrijbrief uit goedwillende en toegewijde vrijwilligers,
die naast hun normale werkzaamheden (de hoofdsponsor oftewel het
brood op de plank bezigheden) hun schaarse tijd toch nog in dit blad
willen steken. Helaas, door het herzien van hun prioriteiten hebben
twee van onze redactieleden besloten, om het team te verlaten.
We zijn dus naarstig op zoek naar vervangers. Iets voor U?

Aan ideeën ontbreekt het niet, maar ook hier is de factor tijd, of eer-
der het ontbreken daarvan, de oorzaak dat deze niet uitgevoerd kun-
nen worden of geheel in de ijskast verdwijnen. U kunt zich
voorstellen, dat hierdoor toch een bepaalde frustratie ontstaat en dat
daardoor de medewerkers zich de bovengenoemde vraag gesteld
hebben, mede door het feit dat ondanks hun inspanning het aantal
abonnees slechts langzaam stijgt. Dat er een stijging plaatsvindt is
natuurlijk positief, maar staat in geen verhouding met de inspannin-
gen die geleverd worden. We leven zogenaamd in een snelle tijd en
men wordt ongeduldig als er niet snel genoeg resultaten geboekt
worden. Dit is een tendens die we overal om ons heen kunnen waar-
nemen, maar die voor de verspreiding van het Libertarisme funest
kan zijn. De factor tijd is dan van doorslaggevend belang, als je niet
over de financiële middelen beschikt om de verspreiding van de filo-
sofie op een professionele en grootse manier aan te pakken. Een an-
dere doorslaggevende factor is de continuïteit van de verspreiding
van de Libertarische filosofie en daarvoor hebben wij vrijwilligers
(helaas nog onbetaald) nodig, die zich er van bewust zijn dat indien
we op de huidige manier doorgaan, snelle resultaten niet of nauwe-
lijks geboekt zullen worden.

Tenzij....
• U een briljant idee hebt om de verspreiding van de Libertarische

filosofie op een andere manier dan de huidige te realiseren.
• U een briljant idee hebt om een fondswervingcampagne op te

zetten.
• U naast Uw abonnement ook nog donateur van onze stichting

wil worden, zodat we onze medewerkers en auteurs kunnen be-
talen, waardoor hun prioriteiten veranderd kunnen worden.

• U Uw schaarse tijd aan wilt wenden om ideeën uit te voeren en
hierdoor een win-win situatie ontstaat, waardoor nog meer men-
sen zullen inzien dat de Libertarische filosofie leidt tot een betere
leefomgeving.

Een win-win situatie houdt in dat alle partijen die in een samenwer-
kingsverband bepaalde doelstellingen verwezenlijken, er op euc
denkbaar vlak beter van worden.

2



Waarom ben ik nog steeds met het libertarisme bezig?

Omdat ik
• Laatst via de radio hoorde, dat de regelgeving in

Brussel reeds 80.000 bladzijden omvat en waar-
schijnlijk voor het eind van deze eeuw de 100.000
zal overschrijden.

• Denk dat de Euro net zo gemanipuleerd zal worden
als elke andere valuta, waardoor mijn pensioenuit-
betaling in gevaar komt.

• Vind, dat met de socialistische verkiezingsover-
winning in Duitsland de Europese herverdelings-
gedachte hoogtij zal vieren.

• Niet geknecht wil worden.
• Zelf wil beslissen hoe ik mijn leven indeel, zonder

dat van anderen negatief te beïnvloeden.
• Ben wie ik ben en niet zoals ik volgens anderen

zou moeten zijn.

Dit lijstje kan U zelf aanvullen en ik neem aan, dat ook
voor U een of meerdere redenen gelden om de Libertari-
sche filosofie te verbreiden.

Het is al meerdere keren gezegd.
De Vrijbrief is een communicatiekanaal tussen redactie
en lezers. Laten we dan ook dit kanaal gebruiken om
alle mogelijkheden te onderzoeken tot een grotere en
eventueel betere verspreiding van de libertarische filo-
sofie. De wil graag mijn vrijheid herwinnen. U toch ook?

Louis van Gils
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Universele Verklaring van de Rechten
van de Mens 50 jaar

H. Ponssen

Vijftig jaar geleden werd de Universele Verklaring voor
de rechten van de Mens opgesteld. Dat zich sindsdien
grote veranderingen in de wereld hebben voorgedaan,
zoals bijvoorbeeld de totale - nog niet tot stilstand ge-
komen - ineenstorting van de Sovjet Unie, iets wat velen
zich destijds waarschijnlijk niet konden voorstellen -, is
een goede reden voor een nadere beschouwing.

Hoewel men bij Mensenrechten eerder denkt aan recht
op bestaan met vrijheid van misbruik van geweld voor
ieder mens, gaat de Verklaring voor een belangrijk deel
over het recht op zekerheid van bestaan en op welvaart.
Voor een groot deel van de mensen op de wereld is het
niet mogelijk te leven in veiligheid en welvaart. Het
moet voor ons Nederlanders een reden zijn voor grote
dankbaarheid dat dat hier wel zo is. Het is wel belang-
rijk over de Verklaring na te denken om te zien of die
uiteindelijk echt leidt tot een bestaan in vrijheid. Dit
gaat uit boven het belang van Nederland.

Als duidelijk is op welke ideeën de Verklaring berust,
kan de verleiding van de voorspiegeling van recht op
bestaanszekerheid en welvaart worden weerstaan, en de

weg, die echt leidt naar welvaart voor ieder mens, wor-
den ingeslagen.
De artikelen in de Universele Verklaring zijn te verde-
len in vier grote groepen:
-recht op bestaan, leven, vrijheid en eigendom;
-recht op bestaanszekerheid en welvaart;
-plichten;
-recht op vrijheid van folteringen, wrede en onmenselij-
ke bestraffing.

Het recht in de eerste groep is te zien als het fundamen-
tele recht op leven zoals hieronder zal worden bespro-
ken. In de tweede groep heeft het woord recht een
andere betekenis: het is niet het recht op handelen dat
voortkomt uit het feit dat de mens bestaat, maar het
recht dat een plicht oplegt aan anderen, alsof er een
overeenkomst is, echter zonder dat die is gesloten. Dit
'recht' kan eigenlijk niet bestaan. Het is in deze beteke-
nis trouwens strijdig met het fundamentele recht op le-
ven van die anderen. De Verklaring is een kristallisatie
van ideeën over de menselijke samenleving. De macht
van ideeën is zeer groot. Het zijn vooral ideeën die de
toestand van een samenleving bepalen en daarmee het
geluk van de mensen. In het algemeen is inzicht in de
betekenis van een uitspraak te verkrijgen door zich re-
kenschap te geven van de betekenis van de begrippen
die door de woorden in die uitspraak worden aangege-
ven. In het geval van de Verklaring zal doorbestudering
van de betekenis van 'mens', 'samenleving' en 'rech-
ten' onderzocht worden wat de basis ideeën van de
Verklaring zijn.

MENS
De mens onderscheidt zich van de andere organismen
door zijn verstand. Het verstand geeft de mens het ver-
mogen tot productie, waardoor hij de natuur kan aan-
passen aan zijn behoeften. Dat vergroot zijn kans op
voortbestaan enorm.

Het verstand geeft de mens niet automatisch de kennis
van wat goed en niet goed voor hem is. Daarvoor heen
hij een leidraad nodig, een ethiek. De enige ethiek die
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tot geluk kan leiden is de ethiek waarvan de essentie is
dat ieder mens zijn eigen leven als doel heeft en er zelf
verantwoordelijk voor is, en met het logische gevolg dat
het resultaat van zijn inspanningen hemzelf toekomt.

SAMENLEVING
In de Verklaring komt het woord 'gemeenschap' voor.
'Gemeenschap' laat echter niet zien dat het speciaal om
de Rechten van de - individuele - Mens gaat. Het woord
samenleving geeft beter weer dat individuele mensen
samen 'leven'.

De menseüjke samenleving bestaat uit menselijke indi-
viduen, ieder met zijn eigen autonomie. De samenle-
ving, zuiver als samenleving, is geen levend wezen met
een verstand. Een samenleving als zodanig kan geen
doel hebben. Een doel kan alleen gelden voor individu-
ele mensen.

Omdat de mensen verschillend zijn, zal iedereen ook
verschillend willen en moeten handelen om zijn doelen
te bereiken. Door de mogelijkheid allerlei zaken uit te
wisselen met andere mensen geeft de samenleving ieder
mens gelegenheid voor een ongekende verdere ontwik-
keling. In een vrije samenleving kan iedereen profiteren
van de verschillende eigenschappen van alle anderen.
Het is dus zeker van groot belang dat ieder individu
recht doet aan alle mensen. Een samenleving van uni-
forme mensen die alle hetzelfde zijn en willen zal zich
nauwelijks in stand kunnen houden. Als in een samen-
leving meerdere culturen naast elkaar bestaan, is het in
het kader van mensenrechten onterecht te spreken van
pluriform of multicultureel. Het gaat niet om de groep
mensen die bij een cultuur horen, maar om ieder indivi-
dueel mens. Daarom is een spanningsveld tussen indi-
vidueel recht en de aanwezigheid van meerdere culturen
niet van toepassing. Ieder individu van iedere cultuur
heeft een individueel fundamenteel recht: het recht op
leven. Er is geen spanningsveld als het recht op leven
wordt gerespecteerd.

RECHTEN
Het feit dat een mens op de wereld is geeft hem het fun-
damentele recht op leven. Er is één fundamenteel recht:
het recht van ieder mens op zijn eigen leven. De keuze
wel of niet te willen leven met alle consequenties van
dien, is voor ieder mens zijn eigen verantwoordelijk-
heid.

'Rechten' is een moreel begrip. Het is de verbinding
tussen enerzijds de principes die het handelen van het
individu moeten leiden, de ethiek — die aangeeft wat
het goede is — en anderzijds de principes die de om-

gang met de andere mensen moeten regelen, de politiek.
'Rechten' is het begrip dat de individuele ethiek be-
schermt in het kader van samenleving met de overmacht
van alle andere mensen tezamen.

Het recht op leven betekent het recht op al het handelen
dat iemand zelf doet en nodig vindt voor zijn leven, dat
wil zeggen de vrijheid om alles te doen wat vereist
wordt door de specifieke aard van de mens, als wezen
met een verstand, voor het ondersteunen, voortzetten,
vervullen, en genieten van zijn eigen leven, volgens zijn
eigen oordeel, volgens zijn eigen niet gedwongen keuze,
voor zijn eigen doel. Of, zoals in de grondwet van de
Verenigde Staten staat: het recht op leven, vrijheid en
het streven naar geluk. Dit recht impliceert het recht op
eigendom en het recht op zich te verdedigen tegen be-
dreiging met geweld.

Het begrip recht is de morele goedkeuring van iets po-
sitiefs: van de vrijheid om te handelen. Het legt aan an-
dere mensen geen enkele verplichting op, behalve een
negatieve: het is verboden de rechten van de medemens
aan te tasten door fraude of door initiëren van geweld.
Dit recht leidt dus niet tot de plicht om voor het bestaan
van een ander mens te zorgen, hoewel een ieder de vrij-
heid heeft dat te doen.

DE UNIVERSELE VERKLARING
Omdat rechten alleen kunnen worden aangetast door fy-
siek geweld moet initiëren van geweld uit de samenle-
ving worden gebannen. Maar omdat een mens zich
eventueel - met geweld - moet kunnen verdedigen tegen
het initiëren van geweld kan gebruik van geweld toch
nodig zijn. Geweld kan het beste gedelegeerd worden
aan een instelling die onder strenge controle van objec-
tieve regels staat en de functie heeft van bescherming
van ieder individu. Dat zou een taak van de overheid
kunnen zijn.

Het verbod op folteringen en dergelijke, zoals in de
Verklaring staat, gaat niet ver genoeg: het initiëren van
alle fysiek geweld moet verboden zijn. Dat geweld al-
leen gebruikt mag worden voor verdediging ontbreekt.
En juist dit laatste is de essentie. Als die essentie niet
duidelijk is bestaat er geen duidelijk beletsel voor de
persoon of instelling die over geweld beschikt het ook te
gebruiken in andere gevallen, bijvoorbeeld voor het af-
dwingen van de plicht bestaanszekerheid van anderen te
verzorgen.

Als een ieder — niet nader genoemde — plichten heeft
jegens de gemeenschap...' (artikel 29) staat het de ge-
meenschap vrij te bepalen welke die plichten zijn, zeker
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als de wil van het volk ten grondslag zal liggen aan het
gezag van de Regering' (artikel 21). Als de Regering de
wil van het volk vertegenwoordigt en de overheid, die
geweld kan toepassen, het orgaan is dat de besluiten
van de regering uitvoert, kunnen de plichten worden af-
gedwongen. De overheid initieert dan geweld, wat in
een samenleving van vrije mensen is verboden. Omdat
de gemeenschap geen individu is waarmee een overeen-
komst kan worden gesloten is het logisch niet mogelijk
een plicht jegens de gemeenschap te hebben. Omdat
recht op welvaart plichten - voor anderen - impliceert,
loopt de betekenis van recht en plicht door elkaar. Het
individuele recht is hierbij niet zeker.

De Verklaring stelt dat 'Het onderwijs moet gericht zijn
... op de versterking van de eerbied voor de rechten van
de mens' (artikel 26). Dus geen onderwijs in de beteke-
nis van recht, noch waarvoor recht nodig is, maar wel in
eerbied voor iets met een onduidelijke betekenis. De
mensen zijn dan klaar om gemanipuleerd te worden.

Als we nu het idee, waarop de Verklaring is gebaseerd
is, bekijken dan blijkt dat dit niet consistent is. Ener-
zijds heeft een mens recht op welvaart, waarmee hij

moet bestaan in afhankelijkheid van anderen die kunnen
worden gedwongen - dat wil zeggen met gebruik van
geweld - zich voor hem in te spannen. (Misschien ont-
breekt daarom dat ieder initiëren van geweld verboden
moet zijn.) Maar anderzijds moet hij gelukkig wel vrij
zijn van de bemoeienis door anderen —wat voor een
mens als een wezen met verstand en het vermogen tot
productie noodzakelijk is. Het recht op leven wordt dus
tegelijk wel en niet gerespecteerd. Een samenleving ge-
baseerd op dit idee kan helaas niet vrij zijn van onder-
drukking, en kan daardoor ook niet welvarend zijn. De
weg naar vrijheid en geluk, en dientengevolge welvaart,
loopt alleen via het absolute respect voor het funda-
mentele recht op leven van ieder mens. In de vijftig jaar
sinds het opstellen van de Verklaring is gebleken dat
het zogenaamde recht op welvaart niet vanzelf welvaart
tot gevolg heeft. De hoop hierboven duideüjk te hebben
gemaakt waarom. Als men echt wil streven naar we-
reldwijde welvaart is het aan te bevelen dat in de Uni-
versele Verklaring van de Rechten van de Mens het
fundamentele recht op leven voor ieder individueel
mens expliciet en éénduidig wordt genoemd en de arti-
kelen daar logisch en consistent van worden afgeleid.
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DE GRONDWET
Op 3 november 1998 was het 150 jaar geleden dat de Nederlandse grondwet van 1948 in werking
trad. Naar aanleiding daarvan heeft de overheid een "grondwedstrijd" uitgeschreven om dit feit te
herdenken, en om mensen te stimuleren over de grondwet na te denken. Zij zijn immers van plan
om de bestaande grondwet te vervangen door een nieuwe, meer "aangepast aan deze tijd".

Theo Comeüssen, die samen met een vriendin aan deze wedstrijd meedeed, attendeerde ons
hierop. Theo heeft er op de Kring Roosendaal een discussie over gehouden. Dit bracht enkele
andere deelnemers, Harm Heuvelman, Hub en Riet Jongen, op het idee om ook mee te doen. Maar
dan met een grondwet die teruggebracht wordt tot de essentiële principes. Al het andere moeten
aanvullende of specifieke wetten zijn die op deze principes berusten. En uiteraard niet mee in strijd
mogen zijnl

Dit heeft geleid tot het hier volgende resultaat. Het is op tijd ingeleverd. Echter op het moment dat
we dit schrijven, is de uitslag nog niet bekend. De prijs die er aan verbonden is, is "een kunstwerk
met een geldbedrag van 7500 gulden."

Hub Jongen

DE GRONDWET

Artikel 1

leder mens heeft recht op zijn eigen leven, vrijheid en rechtmatig verkregen eigendom.
Zijn vrijheid stopt daar waar de vrijheid van anderen begint. Met andere woorden: geen enkele
persoon, of organisatie, mag geweld, dwang of fraude initiëren tegen een ander persoon, of
organisatie.

Artikel 2

Een ieder is verplicht om datgene te doen wat hij met een ander heeft afgesproken.

Artikel 3

Op artikel 1 en 2 zijn geen uitzonderingen.
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MEMORIE VAN TOELICHTING
OP DE GRONDWET

Deze GRONDWET geeft de essentie waaraan alle andere wetten moeten voldoen, Na onze
uitgebreide studie is gebleken dat alles wat er meer over gezegd wordt, de waarde en de essentie
alleen maar verzwakt

Deze GRONDWET geeft de fundamentele wetten weer van praktisch alle wereldreligies.

Deze GRONDWET zal door praktisch iedereen worden begrepen en aanvaard, en zeer zeker
"aansluiting vinden bij een belangrijk deel van de beide Kamers der Staten Generaal."

Deze GRONDWET is zodanig dat het voor ieder mens begrijpelijk is. De uitdrukking: "Een ieder
wordt geacht de wet te kennen!", krijgt hierdoor voor het eerst in de geschiedenis een zinvolle
betekenis.

Deze GRONDWET geeft een kompas aan de samenleving voor de richting waaraan het beleid voor
de toekomst moet worden getoetst Omdat dit beleid meer betrekking heeft op het afschaffen dan
op het creëren van wetten, zal verwezenlijking steeds eenvoudiger worden.

Deze GRONDWET vereist niet het afbakenen van het grondgebied. In tegendeel, het streven moet
er, uiteraard, op gericht zijn om deze GRONDWET acceptabel te maken in de gehele Europese
Unie, ja zelfs over de gehele wereld. Nederland kan er gewoon mee beginnen en een
voortrekkersrol vervullen.

Deze GRONDWET zorgt er voor dat overheden alleen dan jegens een persoon of organisatie
kunnen optreden als deze de artikelen van de GRONDWET overtreedt. Slachtofferloze misdaden of
overtredingen bestaan dan ook niet meer. Dit zal een enorme verlichting voor justitie en
gevangenissen betekenen. Justitie en politie krijgen daardoor veel meer gelegenheid zich bezig te
houden met de echte misdaden.

Deze GRONDWET geeft de basis voor het creëren van welvaart, welzijn en vrede.
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De Inner-Openbaring
Lao Zarathoestra

Met het ledenverlies van de kerken, en de terugval van
het Christendom, is het de vraag waarmee het ontstane
vacuüm kan worden opgevuld. Het socialisme, het ge-
loof in de groep, heeft deze rol voor velen kunnen spe-
len, maar ook het geloof in de groep heeft ingeboet aan
geloofwaardigheid. Het geloof in een Persoon die ons
heeft gemaakt en ons vanuit een andere dimensie stuurt,
is ongeloofwaardig geworden, evenals het idee dat de
groep of een volk kan worden gezien als een zich als
persoon voelende en denkende eenheid. Omdat de groep
slechts een verzameling losse individuen is, is er geen
gemeenschappelijk denken, voelen, begrijpen en is er
geen gemeenschappelijk doel. Zij die zich met elkaar
verbonden voelen kunnen zich wel groeperen, maar het
blijft ook dan duidelijk dat geen van de individuen pre-
cies dezelfde koers wil varen als een ander. Ieder mens
blijkt uniek te zijn.

Terug geworpen op zichzelf kijkt het individu jaloers
naar de ouderwets gelovende medemens. Zijn geloof in
de Herder en in Zijn liefde, in Zijn scheppende kracht
en het vertrouwen in de door Hem te scheppen toekomst
zijn een bron van geluk, rust en optimisme. Het mooie
van een geloof is het rotsvaste vertrouwen. Bekend zijn
de wonderbaarlijke genezingen van ongeneselijk ziek
verklaarde patiënten, die begonnen te genezen op het
moment dat zij zich tot het Christendom bekeerden. Om
deze redenen zijn nogal wat mensen dolende, zoekend
naar een geloof dat anders is dan het geloof in de Here
en het geloof in de groep.

Velen zoeken hun heil in een geloof, dat ontdaan is van
het concept van de Here. Dit kan het aloude boeddhisme
zijn, maar bijvoorbeeld ook New Age en aanverwante
stromingen. De boeddhistische ontkenning van het be-
lang van het individu, is voor de meeste mensen echter
storend, omdat ze, juist nu ze op zichzelf zijn terugge-
worpen, het belang inzien van dat wat ze overhouden:
zichzelf. Het boeddhistische wegcijferen van het indivi-
du doet teveel denken aan Christendom en socialisme.
De populariteit van New Age is te verklaren uit het in-
dividualistisch karakter van deze stroming, die overi-
gens wel nogal zweverig is.

Veel zuiverder is het geloof zoals dat wordt uitgedragen
door Emile Ratelband: het geloof in jezelf. Doordat je

gelooft in je eigen succes, en in je eigen mogelijkheden,
kun je ook de dingen bereiken die je wilt (zolang dit
natuurlijk mogelijk is binnen de werkelijke realiteit).
Door je vrije interpretatie van de werkelijkheid, dat wil
zeggen je vrije waardering, en je vrije inschatting van
wat voor jou zelf mogelijk is, kun je je eigen lot uiterst
positief beïnvloeden. Het geloof in jezelf is eigenlijk een
rationeel geloof. Door te geloven in je eigen succes, heb
je al bijna succes. Het heeft al het positieve van een ge-
loof, alleen zonder de Here, en zonder jezelf weg te hoe-
ven cijferen. Integendeel, door juist te geloven in het
eigen potentieel, maar evenzeer in dezelfde mogelijkhe-
den in andere individuen. Door zonder toneel te spelen
open communicatie aan te gaan met andere individuen,
is WERKELIJK contact met je medemensen mogelijk.
Dit is kort gezegd een geloof in het individu. In jezelf,
en in anderen.

Geloof in het individu! God is liefde, is scheppende
kracht. God is dus in ieder mens, want in ieder individu
is liefde en scheppende kracht. De mensen hebben zo-
veel scheppende kracht dat ze zelfs kunnen vliegen, of
als een mol door de aarde kunnen gaan. God is in ieder
mens, en ieder mens is God. Dit verklaart ook waarom
sommige mensen menen met de Here in contact te
staan. Men staat in contact met zichzelf, met het eigen
onderbewuste, met het eigen gevoel, de eigen intuïtie.
Deze mensen noemen dat soms terecht God, maar deze
God komt niet van buitenaf, maar uit het eigen denk-
raam. De romans van Ayn Rand laten uiterst duidelijk
het Goddelijke potentieel van het individu zien. De
mens die kan liefhebben en kan haten, die kan vernieti-
gen en kan scheppen.

Jij bent God, en ik geloof in jouw potentieel. Bc geloof
in mezelf. Ik geloof in het individu. Het geloof in het
potentieel van het individu is rationeel, omdat het het
voordeel heeft van de self-fulfilling prophecy. Wees
trouw aan jezelf, en je hebt de wereld in je hand. Live-
free!
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Tien Leugens Over Het Kapitalisme

Bart Croughs

Dit artikel is eerder verschenen in Maatstaf nr. 1/2
jaargang 44
Behalve over de uitbuiting van de Derde Wereld door
het Westen en over de onderdrukking van zielige min-
derheden in datzelfde verderfelijke Westen, is er geen
onderwerp te bedenken waarover door progressieve in-
tellectuelen met zoveel overgave gejokt wordt als over
het kapitalisme. En niet alleen progressieven, ook men-
sen die als 'rechts', 'conservatief of 'liberaal' worden be-
schouwd maken zich schuldig aan het verkondigen van
onzin over de vrije markt. (Om over extreem rechts
maar te zwijgen: de afkeer van nazi's en fascisten van de
Vrije markt doet niet onder voor die van hun linkse te-
genhangers.)

De houding van progressieve intellectuelen tegenover
het kapitalisme heeft de laatste jaren een duidelijke ver-
andering ondergaan, moest de vrije markt een paar jaar
geleden nog volledig worden uitgeroeid en vervangen
worden door een socialistische/communistische heils-
staat van de communistische experimenten in Nicaragua
had links Nederland nog hoge verwachtingen sinds de
ineenstorting van het communisme in het Oostblok is er
ook in progressieve kringen nauwelijks meer iemand te
vinden die voor een dergelijk programma warm kan lo-
pen. Meer socialisme, daar geloven zelfs de socialisten
niet meer in. Maar het falen van het socialisme heeft er
niet toe geleid dat de progressief ineens warme gevoe-
lens is gaan koesteren jegens het kapitalisme. De huidi-
ge consensus onder vooruitstrevende denkers luidt:
socialisme werkt niet, maar kapitalisme deugt niet; het
beste wat we op aarde kunnen bereiken is een menge-
ling van beide systemen: een systeem dat gedeeltelijk
niet werkt en gedeeltelijk niet deugt. Van het oude pro-
gressieve optimisme is weinig meer over. Van iemand
die grote, soms revolutionaire veranderingen voorstond,
is de progressief veranderd in iemand die de status-quo
verdedigt; hij doet precies datgene waar hij tien jaar
geleden nog zo'n hevige afkeer van toonde. De progres-
sief is conservatief geworden, maar beschouwt zichzelf
vreemd genoeg nog steeds als progressief.

Zij die als 'rechts' of 'liberaal' worden beschouwd, zijn
het in grote trekken met de progressief eens; ook zij
staan een mengeling voor van kapitalisme en socialis-

me; het enige verschil is dat ze een mengsel willen met
een beetje meer kapitalisme en een beetje minder socia-
lisme. We verkeren momenteel in de merkwaardige si-
tuatie dat het marktdenken weliswaar in opmars is,
maar dat echte voorstanders van de vrije markt zich nog
niet hebben geroerd.

Het debat over de voor- en nadelen van de vrije markt
dat het afgelopen jaar in de Volkskrant werd gevoerd,
kan dit illustreren: de meeste stukken werden geschre-
ven door verdedigers van de status-quo, en in de drie
stukken waarin voor meer markt werd gepleit (F. Bol-
kestein, 9-11-I 994; A. Rinnooy Kan, 17-1-1995; Riek
van der Ploeg & Marjet van Zuylen, 28-4-1 995) werd
verkondigd dat de vrije markt heel wat defecten bezat
die slechts door staatsingrijpen konden worden verhol-
pen.

Zo stelde Riek van der Ploeg dat de vrije markt zelfs te-
kortschiet op gebieden als vervoer, gezondheidszorg, en
tecbnologieontwikkeling. Ook was volgens hem anti-
kartelwetgeving noodzakelijk, en in een interview in
HP/De Tijd (1-9-1995) stelde hij bovendien dat ook be-
roepen als notaris, apotheker e.d. niet op de vrije markt
kunnen worden uitgeoefend; deze beroepsbeoefenaars
moesten maar tot ambtenaar worden gemaakt. Tevens
vindt hij dat de overheid moet zorgen voor zaken als
'een wet op de loopbaanonderbreking'. - Tot zover de
meest actieve propagandist voor de vrije markt.

Werkgeversvoorzitter Rinnooy Kan meende dat de
overheid moet 'bijsturen' 'om de nationale zaak bij el-
kaar te houden' en 'dreigende versplintering' tegen te
gaan die zou optreden wanneer de Nederlandse burger
de vrijheid zou krijgen zelf te beslissen wat bij met zijn
leven en zijn eigendommen doet, in plaats van dat dit
voor hem beslist wordt door een kleine elite van politici
en bureaucraten. Helaas liet Rinnooy Kan na uit te leg-
gen waarom 'de nationale zaak' uit elkaar zou spatten
bij invoering van een vrije markt: dat dit zou gebeuren
beschouwde hij kennelijk als zo vanzelfsprekend dat hij
nadere uitieg overbodig achtte. (Een van de overheids-
ingrepen die Rinnooy Kan ongetwijfeld noodzakelijk
acht is het van staatswege instellen van import-
belemmeringen, zodat Nederlandse ondernemers onge-
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stoord de consumenten het geld uit de zak kunnen blij-
ven kloppen met hun veel te dure producten. Een andere
ingreep in de vrije markt die Rinnooy Kan niet zal af-
wijzen is de enorme subsidiestroom in de richting van
het Nederlandse bedrijfsleven.)

Frits Bolkestein tenslotte vond zelfs de Verenigde Sta-
ten, waar veertig procent van het nationaal inkomen
door de staat wordt opgeslokt, al veel te kapitalistisch. -
Over Hongkong, dat veel kapitalistischer is dan de VS,
en waar geen 'Amerikaanse toestanden' (getto's, hoge
criminaliteit, rassenrellen e.d.) heersen, hield hij wijse-
lijk zijn mond.

De heb wat kranten en tijdschriften van het afgelopen
jaar doorplozen om erachter te komen wat er nu eigen-
lijk zo verschrikkelijk is aan de vrije markt dat zelfs
'rechtse' lieden als Rinnooy Kan en Frits Bolkestein er
geen vertrouwen in hebben. De vond slechts onzin. Een
uitgebreide behandeling van alle onzin zou een volledig
boek beslaan; ik zal me hier beperken tot het beknopt
behandelen van een tiental stellingen:

I KAPITALISME LEIDT TOT DWANGARBEID EN
MASSAMOORD IN DOOR DE STAAT OPGERICHTE
CONCENTRATIEKAMPEN.
Sommige stellingen zijn zo absurd dat je je al snel bela-
chelijk maakt als je ze serieus gaat bestrijden. Omdat
deze stelling, hoe absurd ook, opmerkelijk vaak wordt
verkondigd, zal ik dit risico toch maar nemen.

Dr. Salemink van de Katholieke Theologische Univer-
siteit te Utrecht omschreef in Trouw (2-7- 1994) de jo-
denvernietigmg in Auschwitz als 'het brutale gezicht
van de vrije markt'. De nazi's gingen volgens dr. Sale-
mink hun gang zonder dat de ondernemingsgewijze
productie vervangen werd door een vorm van staatseco-
nomie'.

Dat de meeste ondernemingen onder de nationaal-
socialisten officieel niet werden genationaliseerd, is
juist. In naam waren de ondernemingen in privé han-
den, maar de ondernemers hadden niets te zeggen over
hun eigen onderneming; in feite werd de gehele econo-
mie in nazi-Duitsland, net als in de communistische
Soyjet-Unie, door de staat bestuurd. De Duitse staat
schreef de ondernemingen dwingend voor wat ze
moesten produceren, in welke hoeveelheden, tegen wel-
ke prijzen, aan wie ze moesten leveren, enzovoorts, en-
zovoorts. De ondernemers in nazi-Duitsland waren

slechts zetbazen van de staat.1 Kortom, waar dr. Sale-
mink het brutale gezicht van de vrije markt ontwaart, is
niets anders te zien dan het brutale gezicht van de staat.

Wie meent dat dit soort absurditeiten alleen door pro-
gressieve katholieken wordt verkondigd, vergist zich.
Frits Bolkestein kwam in HP/De Tijd (21-4-1995) met
soortgelijke kritiek op de Vrije markt. Het kapitalisti-
sche model zoals Ayn Rand dat voorstond een bijna
volledig vrije markt, waar de rol van de staat beperkt is
tot politie, justitie en nationale defensie - zou volgens
Bolkestein weliswaar niet leiden tot 'Auschwitz1, maar
wel tot 'de Gulag' (de concentratiekampen in de com-
munistische Soyjet-Unie). Op welke manier een vrije-
marktsysteem tot dergelijke door de staat opgerichte
concentratiekampen leidt, en wat het communistische
regime in de Soyjet-Unie eigenlijk met de vrije markt te
maken heeft, dat vertelde Bolkestein er helaas niet bij.

Het is vermakelijk om te zien dat wanneer critici van de
Vrije markt voorbeelden geven van moorddadige uit-
wassen van de Vrije markt, ze onveranderlijk met regi-
mes komen aanzetten waar de Vrije markt was
vervangen door een door de staat geleide economie.

2 DE MARKT GAAT GEPAARD MET 'HET
VOOROPSTELLEN VAN HET EIGENBELANG, ZELFS MET
EGOÏSME'.
Een eenvoudig te ontkrachten steDing. In een vrije
markt kan iedereen zelf bepalen hoe hij zijn inkomen
besteedt. In onze verzorgingsstaat berooft de staat de
burger van meer dan de helft van zijn inkomen, en be-
steedt dit voor een flink deel aan 'goede doelen' (liefda-
digheid aan dictators in de Derde Wereld, aan
onleesbare schrijvers en literaire tijdschriften, aan ta-
lentloze regisseurs, aan boeren, aan studenten, aan poli-
tieke partijen, aan de jongerenvakbond FNV, aan Veilig
Verkeer Nederland, aan het coc, aan anti-discri-
minatiebureautjes, aan mensen met kindertjes, aan om-
roepverenigingen, aan ondernemers, aan zieken, zwak-
ken en luien, aan de koningin, enzovoorts. Als iemand
onder dwang een groot deel van zijn inkomen aan goede
doelen moet afstaan, hoeveel zin zal hij dan nog hebben
om een deel van zijn resterende inkomen vrijwillig aan
dergelijke goede doelen te besteden? Zo iemand zal
zeggen: 'Die goede doelen, daar zorgt de staat al voor
met mijn belastingcenten; de rest geef ik voor mezelf
uit.' Het is duidelijk dat zo iemand zich heel wat egoïs-
tischer zal gedragen dan wanneer hij zijn volledige in-
komen zelf zou mogen besteden, en de staat alle vormen

1 Ze vooreen beschrijving van de nazi-economie: Ludwig vcrr
Mises, Omnipotent Government
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van liefdadigheid aan het privé-initiatief zou overlaten.
Kortom, niet de vrije markt leidt tot egoïstisch gedrag,
maar overheidsinterventie.

Progressieve geesten zullen nu zeggen: 'Dat kan wel
zijn, maar wanneer de staat geld van de burgers afpakt
en aan goede doelen besteedt, zal het totale percentage
van het inkomen van de bevolking dat aan goede doelen
wordt besteedt groter zijn dan wanneer de burgers op
vrijwillige basis geld aan goede doelen geven; en dus
zal de solidariteit groter zijn.' Het begrip 'solidariteit'
wordt hier wel op een heel merkwaardige manier ge-
bruikt. Solidariteit veronderstelt vrijwilligheid. Iemand
die zijn geld aan goede doelen afstaat omdat er anders
een paar potige, gewapende mannen in uniform bij hem
aan de deur komen, kan je moeilijk solidair noemen; zo
iemand is eerder het slachtoffer van afpersing.

3 DE VRIJE MARKT LEIDT TOT WERKLOOSHEID. 2'3'4

Hoe precies die vrije markt tot werkloosheid leidt, wordt
door geen van de klagers uitgelegd. Het enige wat men
doet is verwijzen naar de hoge werkloosheid die in het
'kapitalistische' Westen heerst. Dat uitleg achterwege
blijft is niet verwonderlijk, want niet de vrije markt,
maar overheidsinterventie is verantwoordelijk voor de
werkloosheid in het Westen.

Welke socialistische overheidsmaatregelen leiden, tot
werkloosheid? In de eerste plaats zijn dat de uitkerin-
gen. Nogal wat mensen hebben geen zin veertig uur per
week te werken als ze een redelijk bestaan hebben van
een uitkering van ƒ1300,- netto plus huursubsidie
(eventueel aangevuld met wat zwart bijwerken).

In de tweede plaats is dat het wettelijke minimumloon.
In Nederland is een werkgever ƒ2700,- per maand kwijt
als hij iemand tegen het minimumloon in dienst neemt.
Je moet als werknemer dus meer dan ƒ2700,- per
maand opbrengen om een baan te kunnen bemachtigen.
Werknemers die deze productiviteit niet halen - bijvoor-
beeld omdat ze laaggeschoold zijn en nog geen werker-
varing hebben - maar die bijvoorbeeld wel ƒ2500,- per
maand zouden kunnen verdienen, ƒ2000,-, of ƒ1600,-,
en die dus uitstekend in staat zijn om door arbeid in hun
eigen onderhoud te voorzien, worden door de staat ver-
boden te werken en worden gedwongen om permanent

2 F. Crone en J. LJemburg in de Volkskrant, 5-5-1995

3 Wouter van Dieren, directeur van het Instituut voor Milieu en
Systeemanalyse en lid van de Club van Rome in de

in de bijstand te parasiteren op de werkkracht van de
belastingbetaler. De term 'minimumloon' zou dan ook
beter vervangen kunnen worden door de term 'arbeids-
verbod voor laaggeschoolden'.

In de derde plaats is dat het van overheidswege opge-
legde algemeen verbindend verklaren van CAO'S. In de
CAO'S wordt onder andere een minimumloon voor de
gehele bedrijfstak afgesloten dat meestal flink boven het
wettelijke minimumloon ligt. Dit leidt, op dezelfde ma-
nier als het wettelijke minimumloon, tot werkloosheid.
(Dit kunstmatig hoog houden van de brutolonen van
mensen met werk, ten koste van de mensen die hierdoor
geen werk kunnen vinden, wordt door progressieve
geesten aangeprezen als 'sociaal beleid').

4 HET KAPITALISME MAAKT 'CONSUMPTIE TOT DE

ARMOEDIGE MAAT VAN HET LEVEN1.4

Het is waar dat er in een vrije markt veel meer gecon-
sumeerd zal worden dan in de huidige gemengde eco-
nomie, omdat er ook veel meer geproduceerd wordt.
Maar daarmee wordt consumptie nog niet tot 'de maat
van het leven' gemaakt. Het is precies omgekeerd: hoe
meer het verlangen naar geld wordt bevredigd, hoe
minder belang men aan extra geld zal hechten, en hoe
meer belang men aan vrije tijd en andere immateriële
zaken zal hechten. Dit is een gevolg van wat economen
het 'afnemend grensnut van geld' noemen.

5 DE VRUE MARKT IS SLECHT VOOR HET MHJEU;
ALLEEN STAATSINTERVENTDj: IN DE VRUE MARKT KAN

HET MILIEU REDDEN.3'4

Een merkwaardige stelling. Wie de wereld bekijkt ziet
gebieden waar het milieu relatief zwaar vervuild is (het
oostblok) en gebieden waar het milieu een stuk minder
vervuild is (het Westen). Tevens is bekend dat in het
oostblok de vrije markt bijna volledig was afgeschaft,
terwijl in het Westen, naast een flinke dosis overheids-
interventie, ook gedeeltelijk de vrije markt kon functio-
neren. Iemand die tot twee kan tellen zou concluderen
dat het de overheidsinterventie in de markt is die tot
vervuiling leidt, maar de progressief concludeert vreemd
genoeg precies het omgekeerde.

, .3

4 Dorien pessers in de Volkskrant24-1-1995
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6 'DE VRIJE MARKT HEEFT GEZORGD VOOR
VERNIETIGING VAN DE AARDSE HULPBRONNEN.'

Het is waar dat in een vrije markt meer aardse hulp-
bronnen worden verbruikt dan in een door de overheid
verstikte markt. Dit komt omdat er in een vrije markt
meer geproduceerd wordt. Maar wie denkt dat de aardse
hulpbronnen nu vernietigd zijn, of zelfs maar schaars
aan het worden zijn, begrijpt niet hoe het prijsmecha-
nisme werkt. Als een product schaarser wordt terwijl de



vraag gelijk blijft (of groeit), dan zal de prijs van het
product stijgen. De prijs stijgt zelfs al voordat het pro-
duct schaars wordt: het stijgt al op het moment dat
venwacht wordt dat het product in de toekomst schaars
zal worden. Als we naar de prijzen van de aardse hulp-
bronnen kijken, dan zien we dat die de laatste eeuwen
en ook de laatste decennia over de gehele linie flink ge-
daald zijn - een bewijs dat de aardse hulpbronnen steeds
overvloediger voorradig worden, en niet steeds schaar-
ser, zoals vooruitstrevende denkers menen. Dit is niet
verwonderlijk, aangezien door nieuwe technologieën
steeds betere methoden worden gevonden om aardse
hulpbronnen aan te boren, steeds betere methoden wor-
den gevonden om aardse hulpbronnen te benutten, en
steeds nieuwe aardse hulpbronnen kunnen worden aan-
geboord.

Maar goed, stel je bent een intellectueel, je begrijpt niets
van het prijs-mechanisme, en je begrijpt ook niets van
de rol van technologie. Je bent iets minder pessimistisch
dan Wouter van Dieren van de Club van Rome; je denkt
niet dat de aardse hulpbronnen nu al vernietigd zijn,
maar je denkt dat dit over laten we zeggen tweehonderd
jaar het geval zal zijn wanneer we doorgaan in het hui-
dige tempo te consumeren. Dan kun je de consumptie
halveren door heel armoedig te gaan leven. Op die ma-
nier kan de mensheid nog vierhonderd jaar armoedig le-
ven in plaats van tweehonderd jaar prettig leven. Wie
dit een vooruitgang vindt, moet vooral zelf beginnen
met armoedig te leven iets wat vreemd genoeg maar bij-
zonder weinig milieuactivisten doen. Wat ze wel doen is
een dergelijk armoedig leven opdringen aan de minder
bedeelde medemens.

(Ook Freek de Jonge, die tegen de uitbreiding van
Schiphol demonstreerde, piekert er niet over het vlieg-
tuig voortaan te laten staan; hij meent dat het voldoende
is om met een pakje boter op z'n hoofd te demonstreren,
Voor Freek is het niet erg als het aanbod van vluchten
laag blijft, en de vliegprijzen dus hoog blijven: Freek is,
in tegenstelling tot de meeste van zijn medeburgers, rijk
genoeg om zonder problemen een duur ticket te kunnen
betalen. - Overigens is Freeks optreden wel een vooruit-
gang te noemen in vergelijking met het optreden van
Boudewijn Buch. Deze milieuactivist roept in postbus-
si-spotjes met huilerige stem zijn medeburgers op de
kachel lager te zetten en de auto te laten staan, terwijl
hij zelf zo'n vijftig keer per jaar op Schiphol is te vin-
den. Misschien een idee om Buch in een volgend mili-
euspotje zijn idealistische boodschap te laten
verkondigen vanaf de Europese boterberg?)

7 DE VRIJE MARKT HEEFT GELEID TOT DE ENORME
SCHULDENLAST VAN DE DERDE WERELD3

Gedeeltelijk is dit waar: zonder de (half)vrije markt in
het Westen hadden we hier nooit genoeg welvaart ge-
produceerd om de Derde Wereld zoveel geld te kunnen
lenen. Maar ook de gigantische schuldenlast van de
Derde Wereld kon alleen ontstaan door overheidsingrij-
pen in de vrije markt: het schuldenprobleem van de
Derde Wereld betreft schulden die gemaakt zijn door de
overheden van de Derde-Wereldlanden.

Het onbeperkte vertrouwen dat de progressieve intel-
lectueel in de Derde-Wereldregenten had, werd wreed
beschaamd: het leeuwendeel van de westerse leningen
(en ontwikkelingshulp) werd ofwel direct doorgesluisd
naar Zwitserse privé-rekeningen, ofwel het werd ge-
bruikt voor zinloze prestigeprojecten die weliswaar het
ego van de politici streelden, maar die bij de gemiddel-
de Derde-Wereldbewoner - die geacht wordt de lenin-
gen af te betalen - geen brood op de plank brachten.
Onnodig te vermelden dat deze gang van zaken door
progressieve geesten zolang mogelijk werd verzwegen.
Als gevolg hiervan is de schuldenlast die op de bewo-
ners van de Derde Wereld drukt inmiddels opgelopen
tot zo' n zeventienhonderd miljard dollar - met dank aan
de westerse intellectuelen en politici.

8 DE VRUE MARKT IS VERANTWOORDELIJK VOOR 'DE

LEEGGEVISTE OCEANEN'.

Ook het leegvissen van de oceanen is een voorbeeld van
de ellende die het gevolg is van het ontbreken van een
vrije markt. Immers, de oceanen zijn geen privé-bezit,
maar, heel socialistisch, 'gemeenschappelijk bezit'. De
oceaan is van iedereen en dus van niemand, en het lot
van de Oceaan is het lot van al het gemeenschappelijke
bezit: het wordt leeggeroofd. De oplossing? Laat je so-
cialistische principes los, privatiseer de oceanen, en je
bent van deze ellende af.5

9 DE VRUE MARKT LEIDT TOT KINDERARBEID,
WAARDOOR HET LOT VAN DE KINDEREN STERK
VERSLECHTERT. 3'6

Ook Bolkenstein toonde zich onlangs in h het pro-
gramma Zomergasten nog een heftig bestrijder van kin-
derarbeid. Hij suggereerde zelfs dat hij, indien hij wat
eerder geboren zou zijn, als een echte socialist de barri-
cades was opgegaan om te strijden tegen de vuige ka-

s Voor nadere voorstellen omtrent het privatiseren van oceanen
leze men o.a. Gordon Tullook, The flsheries, some radical
proposals, 1962; Douglas C. North& Roger Leroy Miller, The
economlcs ofpuW/c Issues, 1971

0 Dorien Pessers in de Volkskrant 14-2-1995
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pitalistische fabrieksdirecteuren die zo immoreel waren
om kinderen werk te verschaffen. Nu is het waar dat in
een vrije markt kinderen het recht hebben door arbeid in
hun eigen onderhoud te voorzien. Op die manier worden
kinderen in staat gesteld ook in een onderontwikkelde
economie, waar een groot deel van de ouders niet in
staat is in het onderhoud van het kroost te voorzien, te
overleven. Eind achttiende, begin negentiende eeuw
leidde invoering van het 'rauwe', 'harde' kapitalisme be-
halve tot hogere lonen en een hogere levensverwachting
van de bevolking ook tot een enorme bevolkingsexplo-
sie als gevolg van de sterk afnemende kindersterfte.
(Het percentage kinderen in Londen dat voor het vijfde
jaar stierf nam af van 74,5 procent in de periode 1730-
1749 tot 31,8 procent in de periode 1810-1829.) Was de
bevolking door Staatsinterventie eeuwenlang stationair
gebleven, de industriële revolutie zorgde in Engeland
voor een verdubbeling van de bevolking in zeventig jaar
tijd (van 1750-1829); de kinderen die voordien crepeer-
den, konden overleven door arbeid te verrichten in fa-
brieken.7 Dat het lot van de kinderen hierdoor
verslechterde, zoals door progressieve geesten wordt
verondersteld, is moeilijk in te zien.

10 DE VRIJE MARKT LEIDT TOT EEN
IMMIGRATIEPROBLEEM.4

Dit klopt gedeeltelijk. Was het Westen even socialis-
tisch als de Derde-Wereldianden, dan zou er geen im-
migratieprobleem zijn, eenvoudig omdat de Derde-
Wereldbewoners geen enkele reden meer zouden heb-
ben naar het Westen te emigreren; het Westen zou dan
zelf onderdeel uitmaken van de Derde Wereld. Maar
uiteindelijk is het immigratieprobleem (dat wil zeggen
het probleem hoeveel immigranten er jaarlijks tot Ne-
derland moeten worden toegelaten, en welke criteria
voor toelating er gesteld moeten worden) een gevolg van
overheids-interventie in de vrije markt. Als de staat de
immigratie regelt, is er sprake van een permanent en
onoplosbaar conflict tussen voorstanders van immigratie
en tegenstanders van immigratie. Beide groepen probe-
ren de staat te gebruiken om de andere groep de eigen
voorkeur op te leggen. De staat sluit vervolgens een
compromis, en de uitkomst is voor beide groepen teleur-
stellend. Dit is in Nederland duidelijk merkbaar: de in-
tellectuelen kankeren dagelijks in de media over het
schandelijk restrictieve immigratiebeleid, en de arbei-
ders kankeren dagelijks op straat over het schandelijk
ruimhartige immigratiebeleid. In een volledig vrije

markt zou het Nederlandse grondgebied volledig gepri-
vatiseerd zijn, en zouden het de afzonderlijke grondbe-
zitters zijn die voor hun grondgebied bepalen wie er
wordt toegelaten. Is dit niet bijzonder verwerpelijk, om-
dat het immigratiebeleid dan gevoerd zou worden door
het verwerpelijke, reactionaire en uitbuitende Grootka-
pitaal? Wie dat denkt, begrijpt niet hoe de markt werkt.
In de markt is de klant koning; de grondbezitter die niet
luistert naar de wensen van zijn klanten (de bewoners
van zijn grond), zou al snel klandizie verliezen, verlies
maken, en uiteindelijk failliet gaan - zoals dat met iede-
re ondernemer gebeurt die de wensen van zijn klanten
negeert. De grondbezitter op wiens grond veel intellec-
tuelen wonen, zal er verstandig aan doen een volledig
vrij immigratiebeleid te voeren, om op die manier te
voorkomen dat zijn klanten naar elders verhuizen. De
grondbezitter daarentegen op wiens grond veel arbeiders
wonen zal er om dezelfde redenen verstandig aan doen
een zeer restrictief immigratiebeleid te voeren. We zien
dan een perfect beeld ontstaan: mensen die immigranten
een verrijking vinden en die graag in een multi-culturele
samenleving willen wonen, genieten ook zelf het voor-
recht te wonen in buurten met veel immigranten; en te-
genstanders van immigratie genieten het voorrecht te
wonen in wijken met weinig of geen immigranten. Zo is
iedereen tevreden. Dit in tegenstelling tot de huidige
situatie waarin de staat de immigratie regelt, en waarin
je de tegenstanders van immigratie kunt horen moppe-
ren dat er in hun buurt zoveel immigranten wonen, ter-
wijl je tegelijkertijd de voorstanders van immigratie
kunt horen mopperen dat er in hun buurt zo weinig im-
migranten wonen (al hoor je dit laatste vreemd genoeg
wat minder vaak - zelf heb ik het eigenlijk nog nooit
gehoord). In plaats van een permanent en onoplosbaar
conflict, zoals dat door het huidige overheidsingrijpen
wordt gecreëerd, is er in een vrije markt sprake van een
harmonieuze situatie waarbij iedereen zelf direct kan
profiteren van het beleid dat hij voorstaat, en waarbij
geen enkele groep de andere groep zijn voorkeuren kan
opleggen.

7 Ze o.a. Mabel C. Buer, Health, welfare and populaüon in the
eaity yeais of the Industrial revolutiorr, FA Hayek ed.,.
CapHallsm and the historians, C. Nardinelli, Child labor and
the Industrial revolution
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Privatisering:
De meer indirecte overdracht aan de markt van "collectieve goederen"

Aarzeling van overheden om algemeen toegankelijke goederen en diensten volledig te pri-
vatiseren

Othon Librecourt

WAT ZIJN 'COLLECTIEVE GOEDEREN' EIGENLIJK?

Van een aantal diensten en goederen die voortgebracht
worden, zegt men dat zij niet afgezonderd kunnen wor-
den voor een bepaalde groep mensen. In het voorgaande
artikel in deze reeks werd de vuurtoren genoemd in zijn
hoedanigheid als lichtbaken. Bescherming tegen water-
overlast door dijken is er een die in Nederland vaak
wordt aangevoerd. "Regulering van luchtvervuiling" is
een ander voorbeeld dat graag genoemd wordt omdat
lucht iedereen omspoelt. Andere zaken zijn de nationale
verdediging, politie en brandweer-diensten.

Vanwege deze karakteristiek van 'collectiviteit' aarzelt
de overheid meer dan bij andere soorten diensten en
goederen om een directe overdracht aan de private sec-
tor te bewerkstelligen. Twee belangrijke overwegingen
die de overheid daarbij maakt zijn dat de private sector
door de overheid onbedoelde restricties zou kunnen
gaan invoeren met betrekking tot degenen die toegang
krijgen of vallen onder de geprivatiseerde collectieve
activiteit. Een andere overweging is dat het essentiële
karakter van een .'collectieve' activiteit niet gehandhaafd
zou kunnen worden als de betrekkende activiteit gepri-
vatiseerd zou worden. Het overlaten van de nationale
verdediging aan huurleger-organisaties bijvoorbeeld,
zou het noodzakelijke geachte patriottische karakter van
een nationaal leger, doen verdwijnen. In feite komt het
er op neer dat de overheid bij privatisering van 'collec-
tieve' activiteiten, die als het meest typerend voor de
overheid-in-actie worden gezien, zoals de nationale en
locale hulpdiensten, zich in haar identiteit rechtstreeks
bedreigd voelt door de private sector.

De term 'collectief is hiervoor echter bijna steeds tussen
aanhalingstekens gezet. Bij nadere beschouwing blijkt
het collectieve aspect van 'collectieve goederen en dien-
sten' niet zo absoluut en onontbeerlijk te zijn als de
overheid het doet voorkomen. Zelfs Savas geeft in "Pri-
vatization" van alle door hem genoemde 'collectieve'
goederen en diensten voorbeelden van situaties of prak-

tijkgevallen waarom bij het als zuiver 'collectief gepre-
senteerde karakter van genoemde diensten nadrukkelijk
vraagtekens geplaatst kunnen worden. Hoe 'collectief
als dienst bijvoorbeeld is een politiekorps waarvan re-
gelmatig geen lid op oproepen voor hulp kan reageren
omdat het hele korps al ingezet is voor de bestaande ge-
vallen? Nu zou gesteld kunnen worden dat in elk geval
het principe is gehandhaafd van 'collectiviteit'. "Door
overmacht kan hier wel eens niet aan tegemoet gekomen
kunnen worden". Maar de praktijk gaat verder. De mate
waarin zaken als politie-bescherming en stratenreini-
ging beschikbaar zijn voor de burger is veelal sterk af-
hankelijk van de economische welstand van de buurt, de
wijk of regio waarin hij woont. Zelfs nationale verdedi-
ging blijkt niet aan een dergelijke differentiëring te ont-
komen. Hoe dichter men bij overheidscentra woont hoe
betere verdediging men kan verwachten zowel in mili-
taire zin als die van civiele bescherming.

BRANDWEER PUUR-COLLECTIEVE DIENST?

Ook het "essentieel collectieve" karakter van veel dien-
sten is bij nadere beschouwing nu al aanvechtbaar. Een
belangrijk deel van de brandweerkorpsen bestaat uit
vrijwilligers. Dit ondergraaft het gegarandeerd-
collectieve karakter van de brandweer: wat heeft de toe-
zegging dat de brandweer voor iedereen klaar staat nu
voor zin als meer dan de helft van de mensen die voor
dit doel klaar staan, bij wijze van spreken op elk mo-
ment dat hen dit uitkomt, kan opstappen? In de 19-eeuw
was het in streken in de VS gebruikelijk om een brand-
weer-schildje op je woning te hebben. Alleen bij brand
in die woningen rukte de brandweer uit. Daarmee was
de brandweer een voorbeeld van een Omdat bij de
sindsdien op veel grotere schaal aanwezige dichte be-
bouwing een dergelijke wijze van brandbestrijding te
riskant is, heeft men besloten iedereen de bescherming
door de brandweer toe te kennen.
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Parken, in het bijzonder, stadsparken, worden ook aan-
gevoerd als 'Collectief goed1: de 'Groene Longen" van
een stad. Wel, Central Park in New York begon als be-
taalde dienstverlening. Wie Central Park binnengaat
door een van de ingangen komt langs de resten van wat
eens tolhekken waren.

VOORDELEN VAN PRIVATISERING VVEGEN ZELFS BIJ DE
OVERHEID OOK IN HET GEVAL VAN'TYPISCH- .
COLLECTIEVE1 GOEDEREN OP TEGEN DE NADELEN.

Er zijn weinig 'heilige-huisjes' meer bij de Overheid, al-
hoewel letterlijk genoemen, er weinig Nationale Pan-
theons en - Begraafplaatsen zijn waarvan het overdoen
aan de private sector wordt overwogen. Niet ondenkbaar
is echter dat als de (economische) nood maar hoog ge-
noeg stijgt hier ook genuanceerd over gedacht gaat wor-
den: een Russische overheid die de tombe van Lenin
gaat uitbesteden of zelfs verkopen aan bedrijf uit de pri-
vate sector, om in elk geval verder verval te voorkomen,
zou binnenkort wel eens tot de realiteit kunnen gaan be-
horen. Het zou meteen een voorbeeld zijn van "het ka-
pitalisme dat verdient aan het communisme". Het meest
opmerkelijke daarbij is dat het, zeker in het Westen, be-
halve enig gegniffel weinig reactie laat staan opschud-
ding zou verwekken.

Toch is de Overheid in 't algemeen beducht voor een pu-
re overdracht aan het bedrijfsleven van collectief ge-
achte activiteiten. Als er privatisering hiervan
plaatsvindt is dit doorgaans via de 'gemengde-vormen'
van uitbesteding en 'tegoedbonnen' (het 'voucher-
mechanisme'). Ook wordt een beroep gedaan op het
systeem van vrijwillige medewerking en vrijwilligers
maar dan als aanvullende of gedeeltelijk de overheid
vervangende activiteit. Hoe dan ook, de Overheid gaat in
elk geval bij steeds meer verschillende van oudsher collec-
tief-geachte activiteiten over tot het inschakelen van de
markt. Dit is een geleidelijke ontwikkeling geweest die ge-
deeltelijke op ideologische gronden plaatsvond: "De Over-
heid Faalt en moet plaatsmaken voor de Vrije Markt" en
gedeeltelijk op basis van gunstige ervaringen bij de pri-
vatisering en uitverkoop van tolgoederen en -diensten
zoals het openbaar vervoer. De Overheid leerde daarbij
de kracht in de praktijk van het fundamenteel beginsel
van het eigenbelang kennen, gedeeltelijk zelfs recht-
streeks, via de succesvolle verkoop van overheidsacti-
viteiten als de telecommunicatie die heel wat geld in 't
laatje van de diverse schatkisten heeft gebracht. In de
praktijk blijkt tevens dat de gevreesde verschijnselen als
minder aandacht voor een fundamentele kwaliteits-

handhaving en het belemmeren van de toegang tot 'col-
lectieve goederen' als gevolg van privatisering, veel
minder op te treden dan van tevoren vermoed. Het blijkt
mogelijk goede afspraken te maken en voorts blijkt de
markt zodanig zelfregulerend te zijn dat een blijvend
onaanvaardbaar kwaliteitsverlies niet optreedt.

Vooral de vorm van uitbesteding of contractering blijkt
aan te sluiten bij de behoeften die er binnen de over-
heids-cultuur leven: een overzichtelijke en goed-
controleerbare relatie. De contractant heeft er belang bij
om zijn "broodheer' te vriend te houden: veel uitbeste-
dingscontracten worden (steeds) voor een jaar aange-
gaan, en als iets de overheid binnen dat jaar niet bevalt,
dan wordt de contractant ingewisseld voor een concur-
rent die al gretig stond te dingen om de gunsten van de
contracterende overheidsdienst.

UITBESTEDING LEIDT VAAK TOT HEFTIGE DEBATTEN
OVER VOOR- EN NADELEN

Ondanks bovengenoemde voordelen zijn er veel mensen
binnen en buiten de overheid die om ideologische of
praktische redenen niets moeten hebben van contracte-
ring aan de private sector. Dit leidt dan vaak tot een ste-
vig robbertje (bek)vechten met de voorstanders. Dat dit
vaak voorkomt en een sterk zichtbaar aspect van het
privatiseringsdebat is, komt omdat uitbesteding een zeer
veel toegepaste privatiseringsvorm is.

In de luwte van de studeerkamer heeft Savas de argu-
menten eens op een rijtje gezet. 'Uitbesteding ' is een
diertje dat vele vormen kan aannemen en dit kameleon-
tische leidt tot veel wantrouwen bij diegenen die het
liefst met een voorspelbare overzichtelijkheid te maken
hebben. Uitbesteding is echter niet mateloos verander-
baar en werkt volgens Savas het beste als (1) het werk
dat gedaan moet worden zo gespecificeerd kan worden
dat het niet voor tweeërlei uitleg vatbaar is, (2) ver-
scheidene potentiële producenten beschikbaar zijn, (3)
de overheid in staat is het overzicht over de verrichtin-
gen van het gecontracteerde bedrijf te houden, (4) pas-
sende bedingen in het contracts-document zijn
opgenomen en ook worden afgedwongen.

De argumenten die advocaten van uitbesteding volgens
Savas noemen, zoals dat uitbesteden tot meer efficiëntie
leidt omdat concurrerende krachten in 't geding worden
gebracht, liggen tamelijk voor de hand maar belangrij-
ker is dat een aantal ervan niet exclusief zijn voor de
situatie van uitbesteding maar ook zo goed als volko-
men opgaan voor een volledig overdragen aan de private
sector van de betreffende activiteit „Waarom", zo
vraagt de 'oplettende libertariër' nu hoopvol, ,gaat de

16 de Vrijbrief



Overheid dan ook niet daadwerkelijk tot overdracht aan
de Markt over, als er toch zo weinig verschil is?" De
Overheid is echter beducht dat men helemaal de greep
op het gebeuren kwijtraakt, als men van de betreffende
dienst afstand zou doen. De vrees bestaat dat er een
prijsvorming gaat ontstaan na de overdracht aan de
Markt, waarvan de structuur een voor de Overheid on-
doorzichtig beeld oplevert en die tot 'maatschappelijk
onaanvaardbare hoge prijzen' leidt die eventuele subsi-
dies of andere steunverleningen erg kostbaar zouden
maken. En de ondoorzichtige wijze van totstandkoming
ervan zou de Overheid dan verhinderen om het argu-
ment van 'prijsopdrijving' te gebruiken om op die wijze
een lagere prijs af te dwingen. Een voorbeeld zou kun-
nen zijn de briefbezorging die aan een DHL toever-
trouwd zou worden die ook geacht wordt de brieven af
te leveren in dunbevolkte streken.

Van veel tolgoederen (diensten/goederen die massaal
worden afgenomen zoals de nutsdiensten, maar waar
wel een individuele afrekening plaatsvindt) en collectie-
ve voorzieningen (eveneens massaal afgenomen, zoals
wegen, maar waar de afrekening via collectieve weg
plaatsvindt) vindt de Overheid de toegankelijkheid voor
'alle lagen van de bevolking' zó belangrijk dat men de
prijs en de prijsvorming in eigen hand wil houden, en
niet het risico wil lopen dat deze buiten de Overheid om
onbetaalbaar wordt om te subsidiëren. Ja, als het onder
de vleugels van de Overheid-zelf niet meer te betalen
wordt, dan geeft het niet! 'Dan moeten we er allemaal
maar onder lijden'. Een voorbeeld daarvan is de ge-
zondheidszorg.

Het zou zelfs zo kunnen zijn - volgens de Overheid al-
thans - dat bepaalde dienstverlening die volledig aan de
Markt is toevertrouwd, in 't geheel niet meer wordt aan-
geboden, ook niet tegen hoge prijs, zoals treinvervoer in
Noord-Groningen. Veel economen hadden al langer een
vaag gevoel dat hier iets niet klopte, en recentelijk is
ook gebleken dat deze redenering niet door de praktijk
gedekt wordt. Lovers, de concurrent van de NS, is wel
degelijk bereid op 'onrendabele trajecten' te rijden, dat
wil zeggen, trajecten die de NS onrendabel vindt. Toch
vertrouwt de Kamer de Markt wat railvervoer betreft,
nog niet, en heeft besloten dat het interlokale verkeer
maar beter een monopolie van de NS kan blijven, nota
bene een private onderneming, althans op weg daar naar
toe, die een positie krijgt die elders te-vuur-en-te-
zwaard wordt bestreden, namelijk die van een privaat
monopolie!

Er zijn echter ook argumenten die voorstanders van uit-
besteding aandragen, die niet passen in een situatie van
volledig aan de Markt toevertrouwen van een activiteit.
Uitbesteden laat toe dat er meer flexibiliteit kan worden
geschapen dan bij de Overheid mogelijk is als het er om
gaat een overheidsprogramma in omvang te wijzigen, in
reactie op wijzigingen in de vraag en de veranderingen
in de beschikbaarheid van fondsen om zo'n programma
te financieren. Ook maakt uitbesteden de noodzaak van
het aantrekken van kapitaal door de Overheid overbo-
dig; de ermee gepaard gaande kosten kunnen in de tijd
worden gespreid op een tamelijk constant en voorspel-
baar niveau. Uitbesteding maakt het profiteren van
schaalvoordelen beter bereikbaar omdat de omvang van
de betrokken overheidsdienst er nu minder toe doet. Te-
vens maakt uitbesteding een goede vergelijking moge-
lijk tussen de kosten die de betrokken overheidsdienst
maakte en die welke de contractant heeft bij het uitvoe-
ren van de gecontracteerde taak.

Het aandragen van die voordelen van uitbesteding die
typerend zijn voor deze privatiseringsvorm, is vooral
nuttig in het debat met die tegenstanders van uitbeste-
ding die liever de taken waarover het uitbestedingsdebat
woedt, door de Overheid zelf uitgevoerd willen blijven
zien. Op libertariërs maken deze voordelen weinig in-
druk; ze zouden veel liever een volledige afstoting wil-
len zien. Maar zolang de Overheid nog de touwtjes in
handen heeft is het beter dat er zoveel mogelijk wordt
uitbesteed als het alternatief is dat de betreffende taken
verricht worden door ambtenaren. Deze leveren vaak als
vertegenwoordigers van het middenkader in overheids-
diensten, samen met representanten van de ambtenaren-
vakbonden, de argumenten tegen uitbesteding. Savas
noemt er negen waarvan voor die welke het uitbesteden
als uiteindelijk prijziger noemt dan wanneer de Over-
heid de taak zou verrichten, maar liefst negen redenen
kent: de contractant zou smeergelden betalen om het
contract in handen te krijgen hetgeen verhaalt wordt op
de klant; de vakbonden in de particuliere sector zouden
voor hun leden belachelijke werkbedingen hebben afge-
sproken; de gecontracteerde bedrijven zouden in tegen-
stelling tot de Overheid op -kostbaar- winstbejag uit
zijn; ambtenaren zouden brodeloos raken en kostbare
afvloeiingsregelingen vereisen; de gespecialiseerdheid
van overheidstaken zou vaak een tekort aan gekwalifi-
ceerde aanbieders met zich brengen die van dit gebrek
aan concurrentie zouden profiteren. Voorts zouden bij
de kosten die al voor de uitbesteding gemaakt werden,
nog eens stijgen als gevolg van de controle-
werkzaamheden die de Overheid moet verrichten. Ook
zou het uitbreiden van overheidsdiensten in plaats van
uitbesteding als gevolg van bijvoorbeeld een snel in
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omvang gegroeide vraag naar deze diensten, lage mar-
ginale kosten met zich brengen. Een vaste prijs bedon-
gen in een contract tussen Overheid en Contractant zou
betekenen dat er een geringe prikkel bij de Contractant
is om efficiënter te gaan werken. Ook zou de prijs rela-
tief hoog blijven als de Overheid besluit na een tijdje
zich maar helemaal terug te trekken uit de uitbestede
dienstverleningstaak en dan aan de genade van de Con-
tractant is overgeleverd. Dit is een fenomeen dat zich
tamelijk frequent in de laatste jaren in Nederland heeft
voorgedaan.

De andere argumenten hebben het gemeenschappelijk
kenmerk dat zij een grondig wantrouwen van de wer-
king van de Markt illustreren. In het volgende artikel in
deze reeks komen we apart op deze argumenten terug
omdat zij zo typerend zijn voor de manier van denken
van tegenstanders van de Vrije Markt.

Toch moeten deze argumenten alle serieus worden ge-
nomen. Vaak berusten zij op jarenlange observaties van
iemand die bepaalde overheidstaken door en door kent,
en die de negatieve ervaringen op dat gebied met de
vrije markt heeft verzameld.

HET VOUCHER-SYSTEEM MOET AAN NOGAL WAT

VOORWAARDEN VOLDOEN VOORDAT HET

BEVREDIGEND KAN WERKEN ALS
PRIVATISERINGSVORM

Een andere privatiseringsvorm die populair is bij Over-
heden als tussenvorm naar een volledige overdracht aan
de markt, is die van de voucher of "tegoedbon" (hetgeen
zowel letterlijk als figuurlijk bedoeld kan zijn).

Savas noemt het Amerikaanse voedselbonnen-systeem
als goed voorbeeld van de toepassing van deze privati-
seringsvorm. Bijstand wordt verstrekt in de vorm van
voedselbonnen. Dit voorkomt - althans dat is de bedoe-
ling - dat mensen hun ondersteuning aan andere doelen
uitgeven dan aan een eerste levensbehoefte dan voedsel
maar voorkomt de noodzaak van overheidswinkels of
andere overheidsbemoeienis bij voedselverstrekking. In
Nederland wordt de 'voucher' in de sfeer van sociale on-
dersteuning in beperkte mate ingevoerd als onderdeel
van de Bijzondere Bijstand die een aanvullende taak
heeft. Gebruikers kunnen dan kiezen aan welke extra
zaken ze het meest behoefte hebben.

Ook de voorwaarden waaraan een succesvol 'voucher-
systeem' moet voldoen, zullen de volgende keer aan de
orde komen.

DE VRIJWILLIGE PRIVATISERINGSVORM HEEFT VELE

GESTALTEN

Als er een voldoende gemeenschappelijkheid in interes-
sen of belangen is in een gemeenschap, dan is de be-
reidheid om op vrijwillige basis tijd en geld te
spenderen aan een bepaalde gemeenschapstaak meestal
voldoende om een taak die van belang is voor deze ge-
meenschap, geheel of gedeeltelijk uit de handen van de
overheid te nemen. Voorbeelden zijn het in het weekend
opruimen van rommel in parken, of het meehelpen aan
het snoeien van onkruid of struiken van ongewenste
planten uit bossen. Veel religieuze organisaties vullen al
eeuwenlang de overheid aan of nemen de taak van de
Overheid over als het gaat om het opvangen van be-
hoeftigen of slachtoffers van rampen. Het aantal vrij-
willigers in de Nederlandse samenleving wordt op zo'n
drie miljoen geschat; het gaat dus om een aanzienlijk
deel van de bevolking dat zonder geldelijke beloning en
uit persoonlijke voldoening allerlei maatschappelijke
taken verricht.

Op deze wijze kan de Overheid een duidelijk keuzemo-
ment uit de weg gaan wat betreft het al of niet geheel
afstoten van een taak: als om wat voor reden dan ook,
een meer teruggetrokken opstelling van de Overheid
wenselijk wordt geacht, dan wordt er navenant een
groter beroep gedaan op vrijwilligers, terwijl van de/e
wordt gevraagd wat terug te treden zodra de Overheid
een actievere bemoeienis gewenst acht met de taak die
gedeeltelijk door vrijwilligers wordt verricht.

Volgende keer een nader beschouwing van de 'voucher-
voorwaarden' en van die voor het vrijwilligerswerk.
Voorts een samenvattend oordeel over de diverse priva-
tiseringsvormen in samenhang met voor- en nadelen

Eerder kwam al een opsomming en vergelijking van de
diverse vormen aan de orde. De volgende keer worden
zij nog eens bekeken wat betreft voor- en nadelen, en
worden zij op een rijtje gezet. Tevens komen aan de or-
de de voorwaarden die uitmaken of een 'voucher-
arrangement en het inschakelen van vrijwilligers tot
succes of falen leidt.
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TERRA LIBERA

Hub Jongen

LIBERTARISCHE WERELDCONVENTIES.

COSTA RICA 1999
Bij het organiseren van deze conventie treedt een nieuw
fenomeen op. Br zijn nu al minstens twee andere liberta-
risch getinte organisaties die belangstelling hebben om
met ISIL, (libertarian Society for Individual Liberty), in
Costa Rica gelijktijdig een bijeenkomst te houden. Een
vraag daarbij is, hoe dit alles in elkaar te passen, zodat
iedereen aan zijn trekken komt. De deelnemers krijgen
meer keus en meer waar voor hun geld. Maar het kan
ook zoveel worden dat het allemaal te veel is.

De organisaties waarmee op dit moment de mogelijkhe-
den worden onderzocht, zijn de SOVEREIGN
SOCIETY en het MACKINAN CENTRE. De Sove-
reign Society is een wereldwijde organisatie die vooral
aan leden wil leren hoe ze het best hun privacy, in de
meest algemene zin, kunnen behouden en vergroten. Het
Mackinac Centre is een hoog gekwalificeerd oplei-
dingsinstituut dat vooral instructie wil geven aan perso-
nen die in het libertarisme leiding willen geven. Zij zijn
zo goed, en zo goed gefinancierd, dat ze dat kunnen le-
veren als de deelnemers alleen maar hun eigen reis- en
verblijfkosten betalen.

Wij vernamen van de organisatoren dat er ruime moge-
lijkheden zijn voor goedkopere logies. Al vanaf $ 10 per
dag, maar betere voor $ 20 - $ 40 per dag. Als iemand
daar belangstelling voor heeft, zijn zij graag bereid om
te helpen.

In deze fase van voorbereiding is dit ongetwijfeld tot nu
toe de best georganiseerde conventie!
Bezoek de "web site": www.liberty-cr1999.org

NEW YORK 2000
Het is nog steeds het plan om deze conventie in NEW
YORK te houden, al is dat nog niet helemaal zeker.
Nieuws is er niet.

FRANKRIJK 2001
Een Franse groep is nog steeds actief aan het proberen
om in 2001 de wereldconventie in Frankrijk, in Les
Landes, te houden. Eén van de belangrijkste argumen-

ten die daarvoor aangevoerd worden, is dat dan de 200
ste geboortedag is van Frederic Bastiat. De voorzitter
van de Franse groep is Jaques de Guenin. Net als Basti-
at is hij afkomstig uit Les Landes en was burgemeester
van Saint-Loubouer, een stadje ongeveer 100 km ten
zuiden van Bordeau. Hij is de oprichter van de "Cercle
Bastiat" die als doel heeft de werken van Bastiat verder
te verbreiden. Het bekendste werk van Bastiat is "De
Wet".

EUROPESE LIBERTARISCHE BIJEENKOMST
KOPENHAGEN EINDE MAART 1999.
De definitieve datum moet nog worden bevestigd; waar-
schijnlijk 26 - 29 maart. We kunnen u echter wel al
aanraden om nu al in uw agenda tijd voor deze happe-
ning te reserveren. Ook als u wensen en/of ideeën hebt
voor deze bijeenkomst zouden we dat graag van u ver-
nemen. (Opgeven aan Hub Jongen)

HARRY BROWNE OVER "HOLLYWOOD"
In het tijdschrift "Liberty " (sept.98) laat Harry Browne
zien dat er ook in de filmproducties heel veel veranderd
is in de houding ten opzichte van de filosofie. Het was
zo, dat er in de geproduceerde films eigenlijk alleen
maar "linkse", socialistische ideeën werden uitgedra-
gen. Nu echter zien we dat niet alleen collectivistische
ideeën zeldzaam worden, maar dat ook libertarische
ideeën positief geponeerd worden. Steeds meer betrok-
ken personen zeggen van zichzelf dat zij libertariër zijn.
Browne noemt onder andere: de acteurs Clint Eastwood,
Kurt Russell en John Larroquette; de best-selling schrij-
vers Dean Koontz en Camille Paglia. Maar de grootste
vooruitgang blijkt uit de groeiende trend van anti-
politici, anti-overheid inhoud in veel films. Een ruime
hoeveelheid films laat politici zien als alleen in zichzelf
geïnteresseerde personen die helemaal niets geven om
het belang van hun kiezers of over wat ze met de mond
preken. Overheid wordt getoond als hebzuchtig, corrup-
tie en cynisme, met iedere politicus alleen maar uit op
zijn eigen belang en beurs. Als voorbeelden noemt
Browne "Dave" met Kevin Kline, "The Honorable
Gentleman" met Eddie Murphy en "Absolute Power"
met Clint Eastwood. We zijn nog niet zover dat we al
over een "revolutie" kunnen spreken. Het is nog steeds
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gemakkelijk om te raden wie de .moordenaar is in een
TV mysterie: Let alleen maar op de "zakenman"!

Maar we zijn op de goede weg. En, zoals Browne be-
sluit: "Als de Hollywoodmensen begrijpen dat
"Government does not work", dan zal de pers ook wel
snel volgen."

WAR ON DRUGS WAANZIN
(bijna ongelofelijk, maar waar)
Peter McWilliams, schrijver die al vijf boeken op de the
New York Times Bestseller List heeft gehad bleek in
maart 1996 aids en kanker te hebben. Met succes ge-
bruikte hij, onder toezicht van zijn arts, medische mari-
huana om de nare bijverschijnselen van de medicijnen
te bestrijden. Dat ging goed tot 23 juli 1998 toen hij ge-
arresteerd werd wegens drugs gebruik en bezit. Sinds-
dien wordt hem medische marihuana onthouden en
moet hij drugs testen ondergaan. Voor zover na te gaan,
valt alles wat McWilliams gedaan heeft, ruimschoots
binnen de door de wet toegestane handelingen. Maar
toch moet hij nu nodeloos lijden, en is er een vergroot
gevaar voor zijn leven. Hij loopt het gevaar dat hij mi-
nimaal 10 jaar wordt opgesloten. Een doodvonnis voor
iemand met aids. Bovendien kan hij nu zijn medicijnen
niet binnen houden, waardoor er van de therapie niets
terechtkomt! McWilliams heeft nu bij het Hoge Califor-
nische Gerechtshof gewaagd Attorney General Dan
Lungren te vervolgen en te dwingen de wet aan te hou-
den. Hij vraagt niet om financiële schadevergoeding,
alleen maar toepassen van de wet. Lungren trotseert niet
alleen de wet, (Proposition 215), maar hij dringt ook
aan bij de autoriteiten om de wet naast zich neer te leg-
gen en gebruikers van medische marihuana te arreste-
ren. McWilliams is slechts één van hen.

HYPOCRIET
Dominee Visser van de Pauluskerk in Rotterdam stelt
dat de wetgeving moet worden aangepast zodat drugs-
handelaren belasting kunnen betalen zonder dat ze hoe-
ven te vrezen dat de fiscus naar justitie stapt. (BN
981015)

RECHT?
Wat kunnen we doen om de absurde toestand op het ge-
bied van zelfverdediging te veranderen? Als er een in-
breker, verkrachter of dergelijke je huis binnendringen,
mag je deze personen geen pijn doen, want dan gaan zij
naar de rechter, en jij gaat de bak in. Men noemt dit
"recht in eigen hand nemen":, en dat mag niet. Mocht u
ooit in een dergelijke situatie komen, dan mag u 1-1-2
bellen. Als u daar nog de kans voor krijgt!
ADVOCATES FOR SELF-GOVERNMENT

Deze succesvolle organisatie heeft als één van haar
hoofddoelstellingen om libertariërs te helpen om effec-
tief, overtuigend, te communiceren en libertarische
ideeën over te brengen. Een nieuw project, "Operation
Persuation". (Project Overtuiging), heeft tot doel de
communicatie effectiviteit van de hele libertarische be-
weging te vergroten.

Een manier om dit te doen, is het aanbod om de beken-
de 3-delige tape communicatie set: "The Essence of Po-
litical Persuation" aan te bieden tegen "weggeefprijs":
alle drie de tapes, die normaal verkocht worden voor $
27.50 plus $ 3.50 verzendkosten, worden nu aangebo-
den voor slechts $ 5. -. (In de USA zelfs inclusief ver-
zendkosten).

WOORDEN EN POLITICI
Mensensmokkel is het helpen van mensen om een
grens over te komen als dat politici niet welgevallig is.
Als je nu een asielzoeker illegaal een grens over helpt,
ben je een mensensmokkelaar en strafbaar. Als je in de
oorlog Joden hielp vluchten naar Engeland/Zwitserland,
ben je een held. *)
Mensenhandel is geld verdienen door iemand te helpen
aan een baan die niet past in het beleid van politici. Een
voetballer voor miljoenen verkopen is een
"TRANFER"! *)
*) Beide gevallen uiteraard in gevallen waar geen ge-
weld gebruikt is en er sprake is van "consent" tussen
alle betrokkenen.

PlNOCHET
Deze man is geen vriend van me! Het is terecht dat hij
vervolgd wordt als hij verantwoordelijk is voor moorden
en/of andere misdaden. Behalve dit, is het interessant
eens te beschouwen hoe de wereld reageert op bepaalde
facetten. Pinochet kunnen we klasseren onder "rechtse"
dictators. En die categorie kan ervan verzekerd zijn, dat
ze in het westen vervolg zullen worden. Edoch, als er
"linkse" dictators komen, die een veelvoud van moor-
den e.d. op hun geweten hebben, worden die met veel
eer ontvangen. Bij voorbeeld Fidel Gastro in Spanje. De
westerse wereld, en de pers, maken nog altijd dit ver-
keerde' onderscheid. ledere misdadiger dient gestraft te
worden, de rechtse net als de linkse.

Nadat het bovenstaande was geschreven, zag ik in de
NRC van zaterdag 31 oktober een artikel van Mario
Vargas Llosa met precies dezelfde strekking! Hij gaf
echter veel meer bijzonderheden. Hij beschreef dat de
meeste mensen onderscheid maken tussen slechte en
goede dictators. En Fidel Gastro, die door de pers wordt
aanbeden, is een goede tiran. Zijn misdaden worden
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niet alleen door zijn aanhangers met de mantel der lief-
de bedekt, maar ook door zijn tegenstanders die hun kop
in het zand steken. Niemand stelt hem verantwoordelijk
voor de duizenden gevangen, gemartelde en vermoorde
Cubanen en de anderhalf miljoen ballingen. Durft ie-
mand aan de orde te stellen dat Cuba al vier decennia
geen vrije verkiezingen kent, geen vrijheid van me-
ningsuiting, geen vrijheid om te reizen of te denken?
Zelfs Paus Johannes Paulus n bezocht hem en zegende
de revolutie!

VRIJHEID?
De had een afspraak met een Belgische vriend. Hij belde
dat de afspraak verzet moest worden, want de politie
zou naar hem toekomen. Waarvoor? Wel hij woont in
een ruim huis en zijn vriendin wil nu officieel bij hem
komen wonen. En toen kwam de politie controleren of
het huis wel geschikt was voor twee mensen om in te
wonen! Big Brother cares for you!

LP, LIBERTARISCHE POLITIEKE PARTIJ USA

Uiteraard doet, als u dit leest "deed", de LP mee aan de
tussentijdse verkiezingen op 3 november. En op een
grotere schaal dan ooit tevoren. Ook al blijft het "David
die tegen twee Goliaths strijdt" zoals de politieke direc-
teur Ron Crickenberger dat zegt. Omdat de Republikei-
nen en Democraten een nek aan nek race runnen, kan
een kleine verschuiving van een paar procenten in li-
bertarische richting al een enorme invloed hebben. Deze
keer heeft de LP 166 kandidaten die meedoen aan ver-
kiezingen voor "US House", 20 voor "Governer", 23
voor "US Senate". Met de verkiezingen voor andere
openbare functies runt de LP deze keer in totaal 836
kandidaten. Dit is een record voor een "derde" partij.
We zullen u op de hoogte houden van de uitkomsten.

VERBRANDEN VAN DE NATIONALE VLAG.
Is dit in Nederland / België een misdaad? In de Vere-
nigde Staten wordt er druk over gediscussieerd om dit
tot misdaad te verklaren. 75 tot 83 % van de Amerika-
nen zegt dat ze er voor zijn. De LP is daar duidelijk te-
gen. Het verbranden van de vlag hoort bij de vrijheid
van meningsuiting. Natuurlijk is het ergerlijk, weerzin-
wekkend, beledigend, maar hoe groter de onpopulariteit
van iets is, hoe meer het de bescherming van persoon-
lijke rechten vereist. Populaire zaken hebben geen be-
scherming nodig. De VS moet op dit gebied niet gelijk
worden aan landen als Iran, China en Cuba waar dit al
een misdaad is. Vrijheid is geen populariteits enquête;
bij vrijheid hoort de verantwoordelijkheid om haar te
verdedigen. Daarom moeten vrijheidslievende mensen
tegen deze nieuwe wet stemmen, zolang het nog legaal
is om dat te doen!

MIGRANTEN
Emigrant of immigrant is een gevaarlijk beroep! Als je
in Nederland, Schiphol binnenkomt als vrouw loop je
gevaar verkracht te worden. Als je je in België verzet
tegen uitzetting loop je gevaar dat ze je vermoorden
door je in een kussen te laten stikken. Gelukkig schijnt
thans "het gebruik van het kussen" afgeschaft te zijn.
(Het pleit voor minister Tobback dat hij als verantwoor-
delijke na dit schandaal is afgetreden) Overigens is de
hele migranten situatie een door overheden gecreëerd en
uit de hand gelopen probleem waar ze nu geen kans
voor zien om het op te lossen.

VRUHEID-LIST
Op het internet zijn interessante discussies lopende op
de Nederlandse VRDHEID-LIST. U kunt er aan deel-
nemen, of alleen de discussies volgen. De gegevens
zijn:

VRUHEID-LIST wordt gehost door Liberty Network
Europe: www.line.dk
Het posten van een bericht:vrijheid-list@line.dk
Hulp, commentaar, suggesties:sturman@euronet.nl
List-master: Henry Sturman
Aanmelden als abonnee:
To: list-request@line.dk
subject: [dit vakje leeg laten]
Text: subscribe vrijheid-list
Afmelden als abonnee:
To: list-request@line.dk
subject: [dit vakje leeg laten]
Text: unsubscribe vrijheid-list

POLITIEK
(uit de scheurkalender)
- Politiek, politiek, zei de pachter tegen de baron, ik ken
dat van 's avonds uit mijn kiekenkot.
- Uw kiekenkot?

- Wel ja, 't is een hels gevecht om op de hoogste stok te
geraken. En als ze er dan eindelijk op zitten, dan sch....
Ze op de kop van diegenen die zo hoog niet konden ra-
ken!
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Gedwongen Kapitalisme

Stephan van Glabbeek

In de vorige vrijbrief stond een artikel van Hans-
Hermann Hoppe, met de titel Vrije Migratie of Ge-
dwongen Integratie. De strekking van het artikel is dat
het te verwachten is dat in een vrije maatschappij men-
sen aaneensluitende grondgebieden gaan kopen, zoda-
nig dat de bewoners op deze grondgebieden kunnen
discrimineren. Mensen kunnen dan bijvoorbeeld voor-
komen dat Nazi's, homo's of buitenlanders is hun om-
geving gaan wonen. Omdat de huidige
discriminatiewetten deze gang van zaken zouden tegen-
houden, zou er in de huidige samenleving sprake zijn
van gedwongen integratie. De migratiebeperkingen door
de overheid zijn toe te juichen omdat ze een klein beetje
de gedwongen integratie tegengaan.

Wat mij allereerst opvalt aan de redenatie is het idee dat
het overgrote deel van de bevolking zich op een bepaald
moment eindelijk zo bevrijd en individualistisch gaat
voelen dat het land rijp is voor een libertarische maat-
schappij, en dat er vervolgens een uiterst collectivisti-
sche gettovorming gaat plaats vinden wanneer de
vrijheid eenmaal is bereikt. De bevrijde mens gaat zeker
afhankelijk van ras, cultuur, seksuele voorkeur, politie-
ke overtuiging, etc getto's vormen om maar niet te wor-
den geconfronteerd met individuen die op een bepaalde
manier te afwijkend worden gevonden. Dit is natuurlijk
niet onmogelijk, maar het lijkt mij toch wel onwaar-
schijnlijk. Ik zou zelf verwachten dat wanneer het col-
lectivisme zover is uitgebannen dat we een libertarische
samenleving kunnen verwachten, dat de samenleving
zich dan niet spontaan in collectivistische getto's gaat
opsplitsen.

Migratiebeperking gaat trouwens over het hele land, en
het lijkt me nog veel onwaarschijnlijker dat er een blank
getto zou gaan bestaan ter grootte van een heel land. Er
zijn vast wel mensen die er voordelen in zien om op hun
terrein juist veel buitenlanders toe te laten, of om hun
gebied aan buitenlanders te verkopen. Zelf als de men-
sen in de vrije maatschappij aan verregaande gettovor-
ming gaan doen, dan is dit dus nog geen argument voor
migratie-beperking in het hele land.

Daarnaast gaat het artikel er vanuit dat agressie door de
overheid goedgekeurd kan worden als de overheid

daarmee een situatie veroorzaakt die, ten opzichte van
de huidige wetgeving, weer meer lijkt op onze voor-
spellingen van een vrije maatschappij. Ik kan me voor-
stellen dat je vindt dat de verdeling van subsidies
zodanig zou moeten zijn dat de effecten van de belas-
tingheffing zoveel mogelijk moeten worden tegen ge-
gaan. Maar het goedpraten van agressie door de
overheid, in dit geval migratiebeperking, op grond van
voorspellingen van de vrije maatschappij is wel ver-
gaand.

Om mijn argument te verduidelijken zal ik gedwongen
integratie vergelijken met gedwongen kapitalisme.
Er zijn socialistische anarchisten die voorspellen dat
wanneer de vrije maatschappij uitbreekt, de mensen een
soort van federatie(s) gaan opzetten die op grootschalige
wijze de economie gaan plannen op socialistische wijze.
Dit alles op basis van vrijwilligheid natuurlijk. Omdat
de mensen nu georganiseerd zijn via de overheid, is er
geen ruimte en vooral geen geld om daarnaast een on-
wangmatige, minder hiërarchische, meer democratische
en meer socialistische federatie op te zetten. Door haar
aanwezigheid en kosten zorgt de overheid dat we op
haar zijn aangewezen, zodat een grote mate van vrije
markt economie het gevolg is van het beleid. In een
vrije maatschappij zouden de mensen een socialistische
federatie opzetten, en zou er daarom minder vrije markt
economie zijn (wel een vrije economie, maar beslist
geen markt). De overheid dwingt ons dus tot het kapita-
lisme, terwijl de vrije situatie socialistisch zou zijn.

Met het argument dat agressie door de overheid goed-
gekeurd kan worden als de overheid daarmee een situa-
tie veroorzaakt die, ten opzichte van de huidige
wetgeving, weer meer lijkt op onze voorspellingen van
een vrije maatschappij, zouden socialistische anarchis-
ten een argument hebben voor de afgedwongen verzor-
gingsstaat. Ze zouden kunnen stellen dat de huidige
verzorgingsstaat weliswaar te kapitalistisch is, maar
toch toe te juichen bij vergeleken nog meer vrije markt
economie, omdat de afgedwongen verzorgingsstaat
dichter bij het vrije socialisme staat dan het afgedwon-
gen kapitalisme. De bijgaande agressie kan worden
goedgepraat met het argument van Hoppe.
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Afhankehjk van het inzicht zijn er zo vele voorspellingen mogelijk
van hoe mensen zich in de vrije maatschappij gaan gedragen. Het
idee dat je mensen, binnen de huidige wetgeving, vervolgens met
agressie mag dwingen om die voorspelde vrije maatschappij na te
bootsen, leidt dus tot het argument dat je mensen met agressie mag
dwingen naar ieder verzonnen model. Je hoeft alleen nog maar aan
te tonen waarom de mensen zich zus of zo gaan gedragen in de vrije
maatschappij.

Volgens mij kunnen we onze voorspellingen over de vrije maat-
schappij wel gebruiken als kritiek op de huidige samenleving
(waarmee ik overigens andere kritiek bedoel dan die van Hoppe),
maar kan de overheid daar geen rechten aan ontlenen om agressie te
plegen. In tegendeel, het libertarisme richt zich juist tegen de agres-
sie, onafhankelijk van onze voorspellingen voor de toekomst. Het
libertarisme levert geen blauwdruk op van de samenleving zoals die
zou worden, zoals juist ook de economen van de Oostenrijkse
School verkondigen over de vrije markt economie. Je kunt namelijk
niet weten hoe mensen zich in vrijheid gaan gedragen. Het liberta-
risme kan nooit agressie goedpraten wat het is simpel in haar rede-
nering: THOU SHALT NOT AGGRESS!

Stefan van Glabbeek

P.S. Meer over methodologisch individualisme is te vinden in mijn
boek 'Politiek speelt geen rol', dat gratis te lezen is op internet:
www.euronet.nl/users/~roark


