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Van de redactie
De neutrale staat van het libertarisme

Heeft het libertarisme iets met cultuur? Een nogal merkwaardige en
weinig verhelderende vraag op deze wijze geformuleerd. Wat hier
echter bedoeld wordt is de vraag in hoeverre het libertarisme de uit-
drukking is van een bepaalde cultuur. In de politieke filosofie is de
laatste tijd een tendens dat men zich de vraag stelt of er een samen-
hang is tussen een bepaalde cultuur en de dominantie van een poli-
tiek systeem. In eerste instantie zullen libertariërs de wenkbrauwen
fronzen. Immers, een politieke theorie is waar, ongeacht tijd en
plaats. Wellicht, maar dat neemt niet weg dat sommige culturen
welwillender staan ten opzichte van bepaalde politieke gedachten
dan andere culturen. Het is voor niemand een verassing om te con-
stateren dat het libertarisme een grotere populariteit geniet in het An-
gelsaksische taalgebied. Een goede illustratie is de coalitie tussen
libertariërs en de Conservatieven in Engeland om invoeging van dit
land in de Europese Unie een halt toe te roepen. De continentale tra-
ditie, zo wordt beargumenteerd, staat vijandig ten opzichte van de
Angelsaksische traditie van vrijheid, grondrechten en een beperkte
overheid. Wat moeten wij als continentale libertariërs nu met derge-
lijke bespiegelingen?

Een van de belangrijkste uitgangspunten is dat het libertarisme men-
sen geen conceptie van het goede leven wil opleggen. Zolang mensen
geen geweld, dwang of fraude plegen is elk wijze van leven legitiem.
Het libertarisme is 'neutraal' in deze. Maar stel nu eens dat er be-
halve een samenhang tevens een causaal verband is tussen een be-
paalde manier van leven en de mate waarin mensen geneigd zijn om
voor een extensieve overheid te kiezen. Om een en ander te concreti-
seren, stel dat er een causaal verband is tussen de mate van vrijzin-
nigheid (zoals die sinds de jaren '60 wordt gepropageerd) en de mate
waarin mensen niet in staat zijn om verantwoordelijkheid voor hun
eigen daden te erkennen en deze bij de overheid te leggen. Hoe dient
de principiële libertariër nu te reageren? Het is mogelijk om te stellen
dat dit dan bijzonder jammer is. Het libertarisme verzet zich er niet
tegen dat mensen hun mentaliteit veranderen. Als ze er vervolgens
naar gaan handelen is dit echter zeer vervelend.

Wat het libertarisme zich in ieder geval niet kan permitteren, in te-
genstelling tot het conservatisme, is met dergelijke analyses in de
hand de mentaliteit van de bevolking via staatswege proberen te be-
ïnvloeden. Een nogal curieus concept van de minimale staat zou haar
intrede doen: de meest extensieve staat die te legitimeren is, is de
staat die actief de mentaliteit van haar burgers probeert te beïnvloe-
den met het oogmerk om de legitimiteit van een dergelijke staat zelf
te handhaven. Tot zover de rol van de staat in deze. Maar toch blijft
volgens sommigen, zoals de late Rothbard en andere paleo-
libertariërs, de schoen wringen. Als bij-voorbeeld blijkt dat in gezin-
nen waarin zogenaamde 'bourgeois-values' dominant zijn de kans op
armoede lager is dan in gezinnen waarin zogenaamde 'working class



values' dominant zijn is het voor de stabiliteit van een
libertarische samenleving zeker niet onzinnig dat liber-
tariërs zich ten gunste van de eerste set uitspreken.

De oplettende lezer ziet de bui al hangen. Moet het li-
bertarisme dan ook gaan moraliseren? Nee, een staat
(voor zover deze al noodzakelijk is) moet zich hiervan
verre houden. Is het desalniettemin zinnig om in het pu-
blieke debat anderen voor te houden dat het libertansme
niet uit de lucht komt vallen maar onlosmakelijk ver-
bonden is met een cultuur waarin o.a. eigen verant-
woordelijkheid, productiviteit en innovativiteit een
belangrijke plaats innemen ?

Dit lijkt een niet geheel onzinnige stellingname. Wat
niet is toegestaan aan de staat is niet per definitie een
zonde voor haar burgers. En libertariërs zijn hierop geen
uitzondering. Maar misschien is dit wel te pessimistisch
en is het gedeeltelijk verdwijnen van dergelijke 'deug-
den' volledig toe te rekenen aan staatsinterventie. In ie-
der geval is de discussie omtrent cultuur en politiek niet
een discussie waar libertariërs zich zelfgenoegzaam
buiten kunnen plaatsen. Zij zullen in ieder geval een
deugdelijk antwoord moeten formuleren waarom een
dergelijke discussie niet zinvol en wenselijk is.
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Libertarisme op het Internet

Aschwin de Wolf

Vanwege het 'anarchistische' en decentrale karakter is
het internet vanaf het begin populair geweest bij liberta-
riërs. Dit artikel is een weerslag van een verzameling
zorgvuldig opgebouwde 'bookmarks' en vele uren sur-
fen over het internet. Het ligt in de aard van een derge-
lijk artikel dat de actualiteitswaarde betrekkelijk is. De
locaties van sites kunnen veranderen en initiatieven
kunnen beëindigd zijn. De digitale versie van dit artikel
dat ook op de site van de Vrijbrief te vinden is zal dan
ook worden geupdate voor zover dit mogelijk is. Er is
gepoogd de belangrijkste sites te behandelen hoewel dit
zelfs dit maar in beperkte mate haalbaar is.

ALGEMEEN

In de eerste plaats zijn er de websites die een startpunt
beogen te zijn voor het libertarisme. Deze sites hebben
extensieve lijsten met links en informatie met betrek-
king tot libertarische initiatieven op het internet. Het
belangrijkste initiatief in deze is wellicht Free-Market
Net. Op deze enorme site zijn meer dan 2200 links naar
homepages, libertarische activiteiten en denktanks ver-
zameld. De links zijn gegroepeerd op basis van regio en
onderwerp. Tevens kan men zich abonneren op een
aantal mailinglisten omtrent libertarisme en een dage-
lijkse e-mail service met voor libertariërs relevant
nieuws uit het Angelsaksische taalgebied. Deze site is
wellicht het meest ambitieuze libertarische initiatief op
het internet. Tevens is op deze site een link te vinden
naar Libertarian Org. Op deze site wordt een laagdrem-
pelige inleiding gegeven in het libertarisme. Aan bod
komt de geschiedenis van het libertarisme, de uit-
gangspunten van het libertarisme en de visie van het li-
bertarisme op verschillende maatschappelijke
vraagstukken.

Een Europese variant van de benadering als die van
Free-Market Net is te vinden op de site van LINE. LINE
staat voor Liberty Network en beoogt een (compleet)
overzicht te geven van klassiek liberale en libertarische
initiatieven en organisaties in Europa. Links zijn ge-
rangschikt naar land. Verder kun je je abonneren op een
aantal mailinglisten van LINE. Ook de Nederlandse
'Vrijheidslist' loopt via deze organisatie. Als we nog
verder afdalen naar strikt aan regio gebonden sites is er

in Nederland de Klassiek Liberale Homepage. Deze site
heeft dezelfde doelstelling als LINE maar dan voor Ne-
derland. Als gevolg van het relatief lage bevolkings-
aantal en de geringe populariteit van het libertarisme in
Nederland is deze site uitputtend te noemen in links
naar klassiek liberale en libertarische initiatieven in Ne-
derland. Verder zijn op deze site Nederlandse artikelen,
interviews, recensies en een agenda met betrekking tot
het libertarisme in Nederland te vinden. Deze site is dus
de ideale startplaats voor het libertarisme in Nederland.

Hoewel het theoretisch mogelijk is dat bijvoorbeeld een
Nederlandse site via een Amerikaanse provider loopt
zijn de volgende sites gerangschikt naar land en regio.

DE VERENIGDE STATEN

De Verenigde Staten is op dit moment wellicht het land
waar het libertarisme het meest populair is. Dit resul-
teert in een enorme hoeveelheid sites die gewijd zijn aan
het libertarisme. Het is dan ook alleen mogelijk om
hiervan slechts een fractie te behandelen. In de eerste
plaats is er de site van de Libertarian Party. De Ameri-
kaanse 'party of principal' is goed vertegenwoordigd op
het net. Op de site zijn de uitgangspunten van de partij
te vinden, interessante statistieken omtrent de verkie-
zingsresultaten, een overzicht van de presidentskandi-
daten van de LP, links naar lokale afdelingen en een
nieuws-sectie met recente persverklaringen. Natuurlijk
kun je ook een formulier voor het lidmaatschap uitprin-
ten via de site. En organisatie die zich richt op het op
een laagdrempelige manier verkondigen van het liberta-
risme zijn de Advocates of Self-Government. Deze
sympathieke catch-all site brengt de bekende Nolan-
Quiz, een overzicht van (veronderstelde) libertarische
"beroemdheden" en algemene informatie over het li-
bertarisme. De extensieve lijst met links, artikelen uit de
'Freeman' en de nieuwsbrief, de 'Liberator', zijn ook
voor doorgewinterde libertariërs relevant. De libertan-
sche erfenis van de zogenaamde 'Oostenrijkse School'
is te vinden op de site van het Ludwig von Mises Insti-
tute. Op deze rustige en beknopte site is een schat aan
informatie te vinden. In de eerste plaats zijn er de perio-
dieken die het instituut voor haar leden verzorgd. Oude
jaargangen hiervan zijn on-line te bekijken. In de twee-
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de plaats zijn boeken te koop van prominente economen
en denkers van de Oostenrijkse School zoals von Mises,
Rothbard en Hermann Hoppe te koop via de site. Verder
een extensieve lijst met artikelen en informatie omtrent
de onderwijs programma's van het instituut.

De 'hottest' libertarische denktank van de Verenigde
Staten, het CATO Institute is ook op het internet te vin-
den. Dit instituut doet onderzoek naar het overheidsbe-
leid en formuleert alternatieven op basis van
libertarische uitgangspunten. Deze site is werkelijk
enorm in omvang en blijft gestaag groeien. Publicaties,
speeches en aankondigingen van aankondigingen zijn te
raadplegen. De belangrijkste verdienste is dat zij ook
serieus wordt genomen door de 'mainstream'. 's We-
relds grootste boekhandel op het gebied van het liberta-
risme, Laissez Faire Books , floreert welig op het
internet. Bestellingen en betalingen worden vanzelf-
sprekend via het internet aangenomen. Tevens staat hun
gehele aanbod op de site, vergezeld van uit gebreide re-
censies. Sinds Laissez Faire Books een site op het inter-
net heeft schijnt de verkoop van boeken enorm gestegen
te zijn.

Een aantal andere site die een positieve vermelding ver-
dient is die van de anarchistische libertariër David
Freedman. Op zijn persoonlijke homepage is behalve
een aantal biografische gegevens een overzicht te vinden
van zijn academische en libertarische werk. David
Freedman is altijd bereid om op kritiek in te gaan en te
discussiëren over zijn denkbeelden. Zo deinst hij er niet
voor terug om het manuscript van zijn volgende boek op
het net te zetten voor commentaar en suggesties. Een
andere belangrijke persoon in de geschiedenis van het
libertarisme is natuurlijk Ayn Rand. Op de site van het
Ayn Rand Institute is informatie te vinden over haar
werk en leven. Als laatste wordt hier vermeld, een site
getiteld Freedom's Nest. Op deze site zijn talloze citaten
te vinden omtrent vrijheid. De citaten zijn te raadplegen
op onderwerp of auteur. Zo zijn er citaten te vinden van
Ayn Rand, Hayek, Mencken en andere voor het liberta-
risme relevante denkers. De citaten kunnen goed dienen
als motto boven een artikel of als 'signature' onder een
e-mail bericht. In de VS is het gelukkig onmogelijk
recht te doen aan de vele sites die gewijd zijn aan het li-
bertarisme. Daarom wordt voor een extensievere lijst
verwezen naar het bovengenoemde Free-Market Net.

EUROPA EN DE REST VAN DE WERELD

Een ander land waar het libertarisme een relatief grotere
populariteit geniet is Engeland. In de eerste plaats is
hier de site Libertarian Alliance. Deze libertarische

denktank heeft sinds 1968 meer dan 600 publicaties
doen laten verschijnen, waarvan een deel op het internet
is te lezen. De publicaties zijn op onderwerp gerang-
schikt en worden niet zelden gekenmerkt door een hoog
niveau. Het is in Engeland niet ongebruikelijk dat deze
libertariërs uitgenodigd worden om voor de radio of te-
levisie hun opinie op het nieuws te geven. Een andere
denktand die ook onverdroten doorgaat met beleidsad-
viezen op basis van een positieve stellingname ten op-
zichte van de vrije markt is het Adam Smith Institute.
Op deze mooie site is informatie te vinden omtrent de
doelstellingen van deze organisatie, hun activiteiten en
publicaties.

Een belangrijke site in Duitsland is Der Markt. Deze
site staat in het teken van het radicale liberalisme in
Duitsland. Artikelen, opinie en een discussieforum zijn
hier te vinden. Duitstalige libertarische boeken kunnen
ook worden besteld op deze site. Dissonant is echter dat
men het blijkbaar ook zinvol vindt om communistisch
anarchistische boeken te verhandelen onder het motto
'het is ook anarchistisch'. Tevens is deze site de thuis-
haven van het recente opgerichte en veelbelovende anar-
chistisch-libertarisch initiatief 'Eigentumlich frei'. Zeer
bijzonder en tot optimisme stemmend is de Russische
site Moscow Libertarium. Deze site bestaat als sinds
1994 en poogt de Russische politiek te beoordelen op
basis van libertarische uitgangspunten. Ook wordt ge-
probeerd een libertarische politieke partij van de grond
te krijgen. Verder zijn hier te vinden de gebruikelijke
artikelen, commentaren en links naar andere libertari-
sche organisaties. Deze redelijk grote site oogt als de
weerslag van een actieve libertarische beweging in dit
land. The Free Radical is een 'objectivistisch' liberta-
risch initiatief uit Nieuw Zeeland. Net als de Neder-
landse Vrijbrief brengt deze site een on-line versie van
het tijdschrift. Een selectie van artikelen uit de twee-
maandelijks verschijnende papieren editie zijn hier te
vinden. De objectivistische invloed is prominent aanwe-
zig getuige merkwaardige artikelen als de 'irrationali-
teit' van moderne kunst.

NEDERLAND

Als eerste dient hier natuurlijk genoemd te worden de
site van de Vrijbrief. Net als andere on-line versies van
libertarische tijdschriften is op deze site een aantal arti-
kelen van de papieren versie te lezen plus een overzicht
van de inhoudsopgave van de meest recente jaargangen.
Behalve de mogelijkheid om een proefnummer aan te
vragen kan hier ook de Nolan-Quiz worden gedaan.
Wie zich verder wil verdiepen of geheel onwetend is
met betrekking tot het libertarisme kan de Libertarische
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FAQ lezen. Deze Frequently Asked Questions zijn een
poging om de meest relevante en kritische vragen om-
trent het libertansme te beantwoorden in de Nederland-
se taal. Behalve vragen zijn hier natuurlijk ook
literatuursuggesties en links naar andere Nederlandsta-
lige libertarische initiatieven te vinden . Ook Nederland
heeft een eigen Libertarische Partij. Op de nog beknopte
site van deze partij is informatie te vinden omtrent de
doelstelling van de partij en standpunten met betrekking
tot maatschappelijke vraagstukken. Uit welingelichte
kringen is vernomen dat deze site binnen niet al te lang
tijd zal bruizen van de activiteit. Een ander libertarisch
initiatief is het Meldpunt Politieke Correctheid. Op deze
site worden de dubieuze onlibertarische praktijken van
de politiek correcte elite in Nederland in de gaten ge-
houden. Behalve artikelen zijn er links te vinden naar
sites met een gelijksoortige doelstelling. Een auteur die
zelf de grenzen van het politiek incorrecte denken aftast
is Bart Croughs, bepaald geen onbekende in het Neder-
landse libertarisme. Van zijn hand verschenen in diver-
se gerenommeerde tijdschriften bijdragen met een
libertarische strekking. Een aantal van zijn artikelen zijn
ook te vinden op de Klassiek Liberale Homepage. Op
deze site zijn tevens links te vinden naar een aantal an-
dere (persoonlijke) libertarische sites in Nederland. Te-
vens is het via deze site mogelijk om informatie te
krijgen omtrent de Vrijheids-List. De mailinglist is het
communicatie- en discussie medium van klassiek libe-
ralen en libertariërs in Nederland. Al enige tijd worden
hier levendige discussies gevoerd met gelijkgezinden en
critici.

Dit waren een aantal van de 2000+ libertarische links
die op het internet te vinden zijn. Als u denkt de bomen
door het bos niet meer te zien probeer dan te zoeken via
een van de zogenaamde 'startpunten' op het internet zo-
als deze in het eerste gedeelte van dit artikel beschreven
staan.

De Links:

Free Market Net: http://www.free-market.com/
Libertarian Org: http://www.libertarian.org/
LINE: http://www.line.dk/
De Klassiek Liberale Homepage:
http://people.a2000.nl/awoltf
Libertarian Party: http://www.lp.org/
Advocates of Self-Government: http://www.self-
gov.org/
Ludwig von Mises Institute: http://www.mises.org/
CATO Institute: http://www.cato.org/
Laissez Faire Books: http://laissezfaire.org/
David Freedman: http://www.best.com/~ddfr/
Ayn Rand Institute: http://www.aynrand.org/
Freedom's Nest: http://www.freedomsnest.com/
Libertarian Alliance:
http://www.digiweb.com/igeldard/LA/
Adam Smith Institute: http://www.adamsmith.org.uk/
Der Markt: http://www.der-markt.com/liberal/
Eigentumlich Frei: http://www.der-markt.com/ef/
Moscow Libertarium:
http://www.ice.ru/libertarium/eng/
The Free Radical: http://freeradical.co.nz/
De Vrijbrief: http://home.wxs.nl/~vrijbriefi'
De Libertarische FAQ: http://huizen.dds.nl/~vstruis/
Libertarische Partij: http:// www.xs4all.nl/~hattum/lp/
Meldpunt Politieke Correctheid:
http://huizen.dds .nl/~mosely/
Bart Croughs: http://www.euronet.nl/users/bc/welkom/
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Onrechtvaardige Belastingen

Stefan van Glabbeek

Is het U ook opgevallen? Onze samenleving is steeds
duidelijker aan het verworden tot een prestatiemaat-
schappij. De mensen hebben geen idealen meer; het
gaat alleen nog maar om het vullen van de eigen zak-
ken, om het stinkende geld. En waar gaat het heen met
deze kapitalistische wereld? Er is constant maar voor-
uitgang en economische groei. Steeds nieuwe uitvindin-
gen, groter en beter en sneller.

Naarmate we meer in een prestatiemaatschappij terecht
komen worden de verschillen tussen de mensen steeds
duidelijker. Mensen kunnen er niets aan doen hoe ze
worden geboren, maar toch worden sommige mensen
geboren met veel talent, en anderen met weinig talent.
De mensen die toevallig veel talent hebben worden rijk,
en de mensen die toevallig weinig talent hebben worden
arm. Om deze oneerlijkheid tegen te gaan zorgt de
overheid voor inkomensnivellering.

In de eerste stap probeert de overheid de inkomens ge-
lijk te trekken bij de inkomstenbelastingen. Wie meer
verdient betaalt een hoger percentage. Een volgende
stap in de nivellering is bij de uitgaven. Over de luxe
artikelen, die vooral door de rijken worden gekocht,
wordt meer omzetbelasting geheven dan over de con-
sumptie artikelen. Maar ook wanneer mensen sparen,
wat vooral de rijken doen, wordt belasting geheven op
het vermogen. Maar ook dat is niet genoeg. Op talrijke
andere manieren wordt steeds opnieuw een poging ge-
daan om de inkomens nog meer gelijk te trekken. De
gemeente Den Haag wil bijvoorbeeld graag de randge-
meenten inlijven. De mensen in de randgemeenten pro-
testeren natuurlijk heftig, voorlopig met succes. En het
belangrijkste argument dat wordt gegeven is dat de ge-
meente Den Haag armer is dan de randgemeenten, om-
dat de Hagenezen armer zijn dan de bewoners van de
randgemeenten. Door er één grote gemeente van de ma-
ken zou deze verschrikkelijke ongelijkheid kunnen wor-
den tegen gegaan.

Dit geheel is een typisch voorbeeld van onrechtvaardige
belastingheffing. De ongelijkheid dat sommige mensen
meer talent hebben dan andere mensen, is natuurlijk een
misdaad tegen de mensheid. Maar door iedere keer op-
nieuw te nivelleren worden de mensen met veel talent

steeds opnieuw gestraft voor dezelfde misdaad. Je bent
een keer ongelijk, maar iedere keer opnieuw word je
hier voor aangepakt. En dat is ook oneerlijk, want je
mag maar een keer bestraft worden voor dezelfde mis-
daad. Bovendien is het ook inefficiënt. Doe het dan in
een keer goed, zou ik zeggen.

Maar dat is wel een probleem, want als de ongelijkheid
op zich onrechtvaardig is, dan kan deze misdaad alleen
worden opgeheven door de ongelijkheid geheel op te
heffen. Alleen totale nivellering is dus rechtvaardig,
want anders is er toch nog altijd ongelijkheid. Dit is in
communistische landen ook wel geprobeerd, maar he-
laas zonder succes. Want door middel van de zwarte
markt, en corruptie, was het toch mogelijk dat er onge-
lijkheid ontstond. Sterker nog, er ontstond door deze il-
legale vormen van marktwerking nog veel meer
ongelijkheid dan in een vrije markt economie ooit mo-
gelijk was geweest.

Het probleem van het communisme is ook dat het een
vorm van symptoombestrijding is. Het streeft naar ge-
lijkheid van uitkomsten, maar het probleem zou eigen-
lijk moeten worden aangepakt bij de wortel. De mensen
hebben namelijk om te beginnen al verschillen in talen-
ten.

Daarom stel ik een heel ander stelsel voor, dat veel
rechtvaardiger is. We zoeken van elke beroepsgroep een
persoon uit die het minste talent heeft. Iemand die zich
misschien helemaal in het zweet werkt, 80 uur per week
werkt, maar die desondanks niets van zijn werk bakt.
Iemand die totaal niet functioneert, die geen enkel talent
heeft voor het werk dat hij doet. Voor elke beroepsgroep
wordt zo'n persoon uitgeroepen tot nationale held. Ver-
volgens wordt het aan iedereen in die beroepsgroep ver-
boden, om beter te presteren dan de nationale held van
zijn beroepsgroep. Iedereen die toch meer blijkt te pres-
teren dan de nationale held van zijn beroepsgroep, krijgt
een enorme boete. Wanneer dit een tweede keer voor-
komt volgt een hogere boete. Bij een derde keer wordt
iemands vergunning om te werken ingetrokken. Bij ille-
gaal blijven doorpresteren volgt uiteindelijk gevange-
nisstraf, en misschien wel lijfstraffen. Dat klinkt hard,
maar zo kan de economie wel gered worden. Zo kan
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namelijk een eerlijke welvaart worden gecreëerd voor
iedereen.

Natuurlijk moet ook de gelijkheid tussen de beroeps-
groepen gelijk worden gehouden. Als een bepaalde be-
roepsgroep een grotere toegevoegde waarde aan onze
economie heeft dan een andere beroepsgroep, dan is dat
natuurlijk ook oneerlijk. De meer aan waarde toevoe-
gende beroepsgroep presteert dan namelijk per definitie
meer. Dat ligt dan duidelijk aan de nationale held van
die beroepsgroep, want die presteert gewoon te goed in
vergelijking met nationale helden van andere beroeps-
groepen. Ook hierop moeten weer hoge boetes en stren-
ge sancties staan.

Op deze manier kunnen we de ongelijkheid aanpakken
bij de wortel. Er is geen nivellering meer nodig. Geen
kortingen, subsidies, belastingschijven etc. Iedereen kan
door de overheid dan gelijk worden behandeld, onge-
acht zijn inkomen. Deze enige voorwaarde is dat je niet
meer presteert dan de minst talentvolle medemens. Dan
kan iedereen in geüjke mate genieten van de welvaart.
En dat is niet het enige voordeel. Er komt tevens een
definitief einde aan de alsmaar doorgaande economische
groei. Het consumentisme neemt af, en dat is goed voor
het milieu. Eindelijk komt er voorgoed een einde aan
die alsmaar doorhollende vooruitgang. We kunnen stil-
stand, en zelfs achteruitgang bereiken! De voordelen
zijn gewoon niet op te noemen.

Uiteindelijk kunnen we ook andere vormen van onge-
lijkheid bij de wortel aanpakken. Dat sommige mensen
langer zijn dan anderen, moet ook maar eens met harde
hand worden aangepakt. En ook verschillen in gewicht,
in leeftijd, in huidskleur, geslacht en in de mate van ge-
handicaptheid moeten op radicale wijze gelijk getrok-
ken worden. Zo kunnen we een wereld bereiken met
werkelijke gelijkheid, waar niemand gelukkiger is dan
een ander.

Ondernemen Zonder Startkapitaal

Een eigen bedrijf beginnen kan op twee manie-
ren. De meeste starters kiezen voor de gebrui-
kelijke sprong in het duister en riskeren
daarmee onnodig hun familiekapitaal en soms
meer.

De andere manier is minder spectaculair maar
heeft vele voordelen. Uitgangspunt is hier niet
het geld verdienen, maar aangenaam bezig zijn
met zaken die u interessant vindt. Het is niet
moeilijk om daar wat tijd voor te vinden. Tijd is
ook niet de belangrijkste factor. Het waarnemen
van kansen is veel belangrijker.

Dit boek beschrijft hoe u aan uw huidige be-
staan iets toe kunt voegen door uw onderne-
men in uw dagelijkse routine in te passen. De
methode wijkt volledig af van de normale start.
De automatisch daarop volgende gigantische
inspanning met onzekere hoop op snel resultaat
wordt vermeden. Wanneer u het doel van het
ondernemen anders definieert dan uitsluitend in
keihard klinkende munt, geniet u van meet af
aan.

Een praktisch naslagwerk van a tot z met tallo-
ze tips en ideeën en antwoorden op alle moge-
lijke vragen voor de startende ondernemer.

Organisatie-adviseur en schrijver Louis van
Stekelenburg heeft de beschreven aanpak zelf
uitvoerig en met succes in de praktijk gebracht.

Ondernemen zonder startkapitaal
door Louis van Stekelenburg
Uitgeverij Elmar B.V.
Prijs: f,29.95
ISBN 90389 07877
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Gemengde Berichten

Bart Croughs

DE STAAT MAAKT MEER KAPOT DAN JE LIEF IS.

In het recente rapport van het Sociaal en Cultureel Plan-
bureau staat een opmerkelijke passage over de gevolgen
van de heersende gelijkheidsideologie. 'Burgers zoeken
het beste voor zichzelf: ruime woningen in een aan-
gename omgeving, technisch geavanceerde medische
behandelingen zonder wachtlijst, kwaliteitsonderwijs
voor hun kinderen, en filevrije recreatie.' De aanbieders
van zulke diensten staan al klaar, 'maar deze markt
wordt door de overheid, overigens op respectabele gron-
den, aan banden gelegd.'

Wat zouden die 'respectabele gronden' kunnen zijn?
Wat is er respectabel aan om te verhinderen dat mensen
geavanceerde medische behandelingen zonder wacht-
lijst kunnen krijgen? Wat is er zo prachtig aan files dat
recreatie zonder files taboe wordt verklaard? Wat is er
zo verwerpelijk aan kwaliteitsonderwijs dat het tegen-
gewerkt moet worden?

Neem de privé-klinieken die het lef hebben geavanceer-
de medische behandelingen zonder wachtlijst aan te
bieden, en die door de staat fanatiek worden tegenge-
werkt. De reden van de tegenwerking: 'er moet worden
voorkomen dat er een tweedeling in de zorg ontstaat'.
Ook als anderen daarvan geen directe hinder hebben, is
behandeling zonder wachtlijst voor mensen die zich dat
kunnen permitteren niet toegestaan, aldus liet minister
Borst vorig jaar weten.

Kortom: als niet iedereen het geld heeft om een goede
medische behandeling zonder wachtlijst te kunnen be-
talen, dan maar liever niemand. "Dan maar liever alle-
maal arm", aldus een gevleugelde uitspraak van
Mulisch uit zijn Cuba-tijd. Dan maar liever allemaal op
de wachtlijst, aldus zegt de staat het Mulisch na. Dan
maar liever allemaal in de file. Dan maar liever allemaal
naar middelmatige scholen.

Het is de mentaliteit van het pruilende kind dat, omdat
hij zelf geen fiets heeft, ook de fiets van zijn broertje
kapot maakt zodat die tenminste ook niet kan fietsen.
Het grote verschil: het kind is nog te onschuldig om te
pretenderen dat dit een daad van rechtvaardigheid is; de
gedachte dat hij de wereld een dienst bewijst met z'n
destructieve afgunst, dat zijn daad gerechtvaardigd is

'om te voorkomen dat er een tweedeling in het fietsen
ontstaat', komt niet bij 'm op. Om zoiets te verzinnen,
daarvoor moetje eerst volwassen en progressief worden.

Hoeveel onnodig patiëntenleed veroorzaakt de staat
door het tegenwerken van privé-klinieken? Dat is on-
bekend: het is het soort onderzoek dat niet snel door de
staat gefinancierd zal worden.

Kinderen worden op scholen voortdurend voorgelicht
over alle reële en vooral denkbeeldige gevaren die hun
welzijn bedreigen, van aids tot en met drugs. Het zou
een goed idee zijn om ook eens een voorlichtingscam-
pagne te beginnen over de gevaren van de gelijkheids-
ideologie en daaruit voortvloeiende staatsinterventies in
de vrije markt, onder het motto 'de staat maakt meer ka-
pot dan je lief is'.

Gezien de inspanningen van de staat om kwaliteitson-
derwijs tegen te gaan ('op respectabele gronden', dat
wel), zal dat nog wel even duren.

(Red: eerder verschenen in Intermediair)

PAPA, EEN RACIST IS EEN SCHOFT

Wie in navolging van Flaubert nog eens een 'dictionnai-
re des idees recues' gaat schrijven over de ideeën die de
laatste decennia in zwang zijn geweest, zal in 'Papa, wat
is racisme?' van de Franse schrijver Tahar Ben Jelloun
een rijke inspiratiebron vinden. Het boekje is geschre-
ven in de vorm van een dialoog van de schrijver met
zijn tienjarige dochtertje, en bedoeld om kinderen de
correcte ideeën over ras en racisme bij te brengen.

Zoals: alle culturen zijn gelijkwaardig (dat het in veel
landen zo onaangenaam toeven is dat de bevolking niets
liever doet dan naar het Westen vluchten, heeft dus niets
met de daar heersende culturen te maken); uitdrukkin-
gen die 'generaliserend' zijn, zijn bijzonder verwerpelijk
(behalve de generalisaties waarin Jelloun zelf grossiert,
zoals 'kolonialisten zijn racisten'); racisme is niet aan-
geboren, maar aangeleerd (hoe dat te rijmen valt met
Jelloun's stelling dat racisme 'universeel' is en 'zo oud
als de mens zelf, wordt helaas niet uitgelegd).
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Uiteraard spelen volgens Jelloun 'vooroordelen' een be-
langrijke rol bij het ontstaan van een afkeer van vreem-
delingen. 'De mens oordeelt over anderen zonder ze te
kennen. Hij denkt bij voorbaat te weten hoe ze zijn en
wat ze waard zijn'. Maar als dat zo is, hoe is het dan te
verklaren dat juist de mensen die zij aan zij met buiten-
landers wonen, het meest klagen, en dat de mensen die
in wijken wonen waar allochtonen schaars zijn, het
hardst roepen dat er sprake is van schandelijke vooroor-
delen? Als de 'vooroordelen-theorie' klopt, zou je juist
verwachten dat het andersom is: dat Janmaat zijn
stemmen niet zozeer uit de oude volkswijken zou weg-
halen, maar uit Amsterdam Zuid.

'Bij de mensen is er één ras en niet meer', een stelling
die een paar jaar geleden ook al door professor Galjaard
met veel vuur verdedigd werd in de als 'taboedoorbre-
kend' gepresenteerde VARA-serie 'Alle mensen zijn
ongelijk'. Volgens Galjaard bestonden er geen verschil-
lende rassen omdat bijvoorbeeld negers en blanken die
met elkaar geslachtsgemeenschap hebben, vruchtbare
kinderen kunnen voortbrengen. Helaas haalde de pro-
fessor in zijn anti-racistische ijver de begrippen 'soort'
en 'ras' door elkaar.

Jelloun heeft een nieuw argument verzonnen: er zijn wel
allerlei verschillende 'groepen', maar al die groepen
hebben 'dezelfde kleur bloed in hun aders', en dus is er
geen sprake van verschillende rassen. Toch heeft Jel-
loun er geen moeite mee te erkennen dat er verschillen-
de hondenrassen zijn. Zou hij werkelijk geloven dat er,
anders dan bij mensen, bij honden wél allemaal ver-
schillende kleuren bloed door de aderen stroomt?

Racisten zouden zich volgens Jelloun dingen moeten af-
vragen als: 'houdt een lichamelijk verschil een geestelijk
verschil in? Met andere woorden, ben je intelligenter
omdat je een witte huid hebt?'. Als je de vraag zo stelt is
het antwoord nee. Maar je kan de vraag ook anders
stellen. Bijvoorbeeld: 'Zijn blanken gemiddeld intelli-
genter dan zwarten omdat hun i.q. gemiddeld 15 punten
hoger ligt?' Op die vraag is een heel wat minder politiek
correct antwoord mogelijk, en het is dan ook een vraag
die racisten zich van Jelloun niet hoeven te stellen.

Uiteraard wordt Janmaat opgevoerd als politicus met
racistische principes, en dat valt te verdedigen: zoals
bekend vindt Janmaat dat de staat beleid moet voeren
waarbij groepen mensen worden gediscrimineerd op
grond van hun ras. Maar vreemd genoeg noemt Jelloun,
afgezien van Le Pen en De Winter, geen enkele andere
politicus die dat ook vindt. Toch bestaat er een vrij bre-
de instemming met Janmaat's principes; het enige punt
waar strijd over wordt gevoerd is welke groepen precies
moeten worden bevoordeeld door de staat, en welke

groepen moeten worden benadeeld. De meeste politici
staan een beleid van positieve discriminatie van alloch-
tonen voor, terwijl Janmaat een beleid van positieve
discriminatie van autochtonen voorstaat. Is discrimina-
tie op grond van ras alleen racistisch wanneer het tegen
mensen met een gekleurde huid is gericht, en niet wan-
neer het tegen blanken is gericht? Of bestaat er naast
slecht racisme ook goed racisme? Op dit soort interes-
sante vragen gaat Jelloun helaas niet in.

Het is jammer dat er geen voorlichtingsboekjes voor
kinderen bestaan die dit onderwerp eens vanuit een al-
ternatieve invalshoek belichten. Of het nu de voorlich-
tingsboekjes van de Anne Frank Stichting betreft, het
pamflet van Leon de Winter en Chris van der Heijden,
of het boekje van Jelloun - de wind waait steeds uit de-
zelfde richting. En toch zou er een aardig boekje te ma-
ken zijn, waar bovendien de zo veelgeprezen en tegelijk
zo weinig in de praktijk gebrachte 'pluriformiteit van de
pers' mee gediend zou zijn.

"Papa, is het waar dat racisme zo'n groot probleem is als
ze op de televisie en op school zeggen?"

"Welnee, racisme is geen serieus probleem - in het
Westen althans. In andere delen van de wereld kan het
nog wel vrij ernstig zijn. Kijk bijvoorbeeld naar de re-
cente rellen in Indonesië, waarbij de Chinezen werden
geterroriseerd door de Indonesiërs. Maar dat vinden de
meeste opiniemakers niet zo erg, want de racisten daar
zijn niet blank. Bovendien zijn die Chinezen welvarende
ondernemers weet je, en dat werkt op de progressieve
onderbuikgevoelens."

"Maar papa, ik heb een paar programma's gezien over
Amerika, en toen bleek iedere keer dat zwarte mannen
geen taxi konden krijgen! Dat is toch racistisch!"

"Je kan het racistisch noemen, maar je kan het ook ver-
standig noemen. Die taxichauffeurs kennen de misdaad-
statistieken beter dan de intellectuelen, en ze hebben
geen zin om hun leven in de waagschaal te zetten alleen
om aan het heilige anti-discriminatie-principe te vol-
doen. Geef ze eens ongelijk..."

Enzovoorts.

Gezien de recente reacties op de alternatieve voorlich-
ting over ras op de Rudolf Steiner scholen, kan het nog
wel even duren voordat er een uitgever is te vinden die
brood ziet in een dergelijk voorlichtingsboekje.

Intussen is het boek van Jelloun verplichte kost voor
alle ouders die willen dat hun kinderen zichzelf op
school en later in de maatschappij niet onnodig in
moeilijkheden brengen.
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(Red: eerder verschenen in HP/de Tijd)

DE HYPOCRISIE VAN AMNESTY INTERNATIONAL

In theorie is Amnesty International een prachtige instel-
ling. De organisatie is opgericht om te werken voor de
vrijlating van 'gewetensgevangenen', door Amnesty ge-
definieerd als mensen die worden vastgehouden 'van-
wege hun politieke, godsdienstige of andere
overtuiging, etnische afkomst, geslacht, kleur of taal',
mits zij 'geen geweld hebben gebruikt of gepropageerd'.
Voorts is Amnesty 'onafhankelijk van elke politieke
partij of ideologie'. Mensenrechtenschendingen worden
aan de kaak gesteld 'of ze nu plaatsvinden in democra-
tieën of dictaturen, of de regeringen zich rechts noemen
of links'.

Tot zover de theorie. Nu de praktijk.

Wat had Amnesty te zeggen over de toenemende men-
senrechtenschendingen in West-Europa van de afgelo-
pen jaren? In Duitsland heeft Amnesty actie gevoerd
voor een aantal actievoerders die voor de rechter werden
gesleept omdat ze de Duitse overheid van racistische
praktijken beschuldigden. De actievoerders in kwestie
werden niet opgesloten, en wie op de rapporten van
Amnesty afgaat, zal tot de conclusie komen dat er in
Duitsland geen gewetensgevangen bestaan. Toch zijn er
in Duitsland de laatste jaren verschillende mensen tot
jarenlange celstraffen veroordeeld vanwege hun over-
tuigingen. Van het propageren van geweld was daarbij
geen sprake; het enige misdrijf van de betrokkenen was
het kenbaar maken van afwijkende opvattingen over de
aard en omvang van de jodenvervolging in de Tweede
Wereldoorlog.

Het zwijgen van Amnesty International over deze ge-
wetensgevangenen is oorverdovend.

Voor Oostenrijk geldt hetzelfde. Wel aandacht van Am-
nesty International voor gewetensbezwaarden die mili-
taire dienst weigerden en die daarom voor de rechter
werden gesleept; geen aandacht voor holocaust-
revisionisten die voor hun overtuigingen tot anderhalf
jaar cel werden veroordeeld.

Tot slot Nederland. Vorig jaar werd Hans Janmaat ver-
oordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf
vanwege zijn uitspraak dat hij de multiculturele sa-
menleving zou afschaffen als hij het voor het zeggen

had. Er was geen oproep tot geweld van de kant van
Janmaat; desondanks geen woord van Amnesty over
deze zaak.

Het zwijgen van Amnesty over de schendingen van de
mensenrechten door 'democratische', 'progressieve' rege-
ringen heeft ertoe geleid dat deze mensen-
rechtenschendingen tegenwoordig heel gewoon worden
gevonden. Zolang de gewetens gevangen in kwestie
maar in de extreem-rechtse hoek kunnen worden ge-
plaatst, of holocaust-revisionisten zijn, is er geen sprake
van noemenswaardige protesten.

Als ze bij Amnesty International hun eigen uitgangs-
punten serieus nemen, staan ze voor de keus: ofwel actie
gaan voeren voor de holocaust-revisionisten en voor de
tegenstanders van de multiculturele samenleving; ofwel
de uitgangspunten aanpassen, en openlijk uitkomen
voor wat de laatste jaren in de praktijk al het beleid is
geweest. In dat geval moeten de mooie woorden over
politieke en ideologische neutraliteit worden geschrapt,
en de passage 'mits er geen geweld wordt gebruikt of
gepropageerd' moet worden uitgebreid, bijvoorbeeld tot
'mits er geen geweld wordt gebruikt of gepropageerd, en
mits men er de juiste opvattingen over de holocaust en
de wenselijkheid van de multiculturele samenleving op
na houdt'. Of, wat korter en algemener geformuleerd:
'mits er geen enge rechtse meningen worden gepropa-
geerd'.

Deze laatste formulering heeft als voordeel dat wanneer
straks de eerste christelijke politicus wegens homovij-
andige overtuigingen wordt opgesloten, Amnesty niet in
verlegenheid zal worden gebracht.

(Red: eerder geweigerd door Intermediair, later als
nog door Theo van Gogh geplaatst op zijn
Website)
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Charles Murray:
What it Means to be a Libertarian?

Een recensie van Aschwin de Wolf

Is het mogelijk het libertarisme te populariseren zonder
afbreuk te doen aan de radicale uitgangspunten van het
libertarisme? In principe is er geen reden waarom dit
niet het geval zou kunnen zijn. Immers, ingewikkelde
doortimmerde politiek-filosofische betogen kunnen
worden vertaald in gewone mensentaal, gelardeerd met
een aantal aansprekende praktische voorbeelden om de
juistheid van het libertarische standpunt te illustreren.
Een goed voorbeeld hiervan is Rothfaard's populaire
verdediging van het staatloze libertarisme 'For a new li-
berty'. Aan de andere kant is er de tegenwerping dat
dergelijke boeken alleen succesvol zijn bij personen die
al (latent) het libertarisme toegedaan zijn. Hoeveel hier-
van ook waar moge zijn, er is in ieder geval een prak-
tisch argument om een populaire libertarische
verhandeling zo te schrijven dat mensen aanknopings-
punten kunnen vinden in hun dagelijks bestaan.

Een ander probleem met (radicale) politieke stromingen
is dat iedereen vrij is om zichzelf een representant van
een dergelijke stroming te noemen. Gelukkig maar, an-
ders zou niemand anders zich libertariër mogen noemen
dan de degene die als eerste deze naam geadopteerd
heeft. Maar wat nu als iemand het predikaat libertariër
claimt maar fors afwijkt van de libertarische uitgangs-
punten ? Hiervoor kunnen verschillende redenenen zijn.
Iemand denkt dat het uit strategische overwegingen zin-
vol is om een gematigde variant van het libertarisme
aan te hangen om anderen makkelijker te kunnen over-
tuigen. Verder is het denkbaar dat iemand van alle poli-
tieke stromingen het dichtst bij het libertarisme staat,
zodat het voor de hand ligt om deze politieke stroming
als de zijne te claimen. Zo iemand is Charles Murray
volgens mij.

Charles Murray is een niet onbekende figuur uit de Ve-
renigde Staten. Hij is auteur van het controversiële werk
'Losing ground' over de negatieve effecten van sociale
zekerheid en het nog veel controversiëlere werk 'The
Bell Curve', waarin hij stellingname neemt in het debat
over ras en IQ. Het is in eerste instantie dan ook ver-
heugend dat een relatief populaire intellectueel in een

boek zich publiekelijk bekent tot het libertarisme. Wat
verstaat Murray onder libertarisme? Weinig verassends,
en dat is niet per definitie negatief. In het eerste gedeelte
van het boek somt hij de fundamentele uitgangspunten
van het libertarisme op, waar geen enkele libertariër
over zal vallen. Problematischer wordt het echter wan-
neer hij toekomt aan de praktische implicaties van het
libertarisme. Zo ziet Murray een taak voor de overheid
weggelegd op het gebied van de collectieve goederen.
Op zich is dat een positie die op respectabele gronden
kan worden beargumenteerd. Zo niet door Murray.

In de eerste plaats somt Murray de klassieke argumen-
ten op voor de verstrekking van collectieve goederen
door de overheid met als slotsom dat het legitiem is in
een libertarische samenleving dat de overheid deze ver-
strekt. Vreemd genoeg heeft Murray niet de neiging om
de argumenten voor verstrekking van collectieve goede-
ren te confronteren met de libertarische uitgangspunten
die hij eerder in het boek naar voren bracht. Als een be-
hendige koordanser laveert Murray tussen principiële en
utilitaristische argumenten zonder de contradicties in
een dergelijke positie te onderkennen. In de tweede
plaats geeft Murray wel toe dat de erkenning van deze
collectieve goederen tot gevolg kan hebben om nog
meer collectieve goederen te erkennen. Om deze 'slip-
pery slope' situatie te voorkomen formuleert hij een
aantal vragen welke tot doel hebben om 'echte' van po-
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litieke collectieve goederen te onderscheiden. Als men
echter met deze vragen in het achterhoofd een aantal
bladzijden terugslaat om te beoordelen of de publieke
goederen van Murray deze toets kunnen doorstaan blijkt
het antwoord negatief. Tot zover de legitimatie van pu-
blieke goederen door Murray.

Een andere passage waar libertariërs met de wenkbrau-
wen zullen fronzen is zijn visie op de rol van de staat
met betrekking tot onderwijs. Wie verwacht dat Murray
hoogstens van mening kan zijn dat de staat een aantal
kwalitatieve randvoorwaarden mag stellen aan het on-
derwijs en zich verder terug dient te trekken om de
markt haar werk te laten doen komt wederom bedrogen
uit. Volgens Murray is onderwijs ook een collectief
goed omdat zij de gehele gemeenschap ten goede komt
en essentieel is voor het goed functioneren van de de-
mocratie. Om met het laatste te beginnen, wat is de rol
van een goed opgeleide bevolking in een staat waar de
rol van de democratie hoogstens beperkt is tot bescher-
men van de burger en het voorzien in collectieve goede-
ren? Het lijkt of Murray hier het 'republikeins' ideaal
voor ogen heeft waarin burgers hun levensvervulling
vinden in het participeren in de democratie. Het hoeft
geen betoog dat een dergelijke activistische democratie
door libertariërs wordt afgewezen. En de stelling dat
onderwijs een collectief goed is vanwege de positieve
externe effecten die bij de samenleving als geheel te-
rechtkomen wordt al evenmin beargumenteerd.

Vreemd genoeg had het boek van Murray wellicht een
stuk aan geloofwaardigheid gewonnen als hij de princi-
piële uitgangspunten in het begin van het boek achter-
wege had gelaten. Dit had hem zowel een aantal
contradicties bespaard gebleven als meer ruimte gege-
ven voor hetgeen waar Murray wel goed in is, namelijk
laten zien dat de overheid niet werkt. In zijn huidige
vorm neigt het boek naar een vorm van knip- en plak-
werk zonder enige samenhang.

Is dit boek in staat om mensen te overtuigen, of in ieder
geval te interesseren voor het libertarisme? Dat denk ik

wel. Het is tenslotte een verbetering ten opzichte van de
pro 'big government' verhandelingen van de meeste
spraakmakende intellectuelen. Maar ik zie geen reden
om dit boek aan te bevelen aan mensen in het geval bo-
vengenoemd werk van Rothbard of cle betere inleiding
in het libertarisme 'Libertarianism, a primer' van David
Boaz binnen handbereik is. In het beste geval slaat
Murray een brug naar de rest van de wereld, in het
slechtste geval vestigt Murray de reputatie een niet con-
sistente versie van het libertarisme aan te hangen.

Charles Murray- What it means to be a libertarian
Broadway Books, 1997
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Privatisering:
Het 'Vrijkaart'-systeem en de Vrijwillige Actie als Alternatieven voor Uit-
besteding

Samen vormen zij de drie meest prominente systemen voor de privatisering van collectieve
goederen

HET VERSCHIL TOSSEN 'GOED' EN 'DIENST'.

In dit artikel in de reeks komen frequent de termen 'goe-
d' en 'dienst' aan de orde zonder dat de opzet is om een
wezenlijk verschil in betekenis aan te duiden. Om ver-
warring te voorkomen, wordt hierna een nadere uitleg
gegeven van de betekenis van beide termen in de eco-
nomie.

In de voorgaande afleveringen zijn de termen 'goed' en
'dienst' vaak gebruikt in hun economische betekenis,
zonder daarbij aan te geven wat precies het verschil is.
Meestal kon dat wel uit de context worden opgemaakt
maar in een aantal gevallen is er geen relevant verschil
aan te geven. Het gaat dan vooral om die situaties
waarin 'goed' en 'dienst' hetzelfde betekenen, namelijk
wanneer het om het kenmerk van een betaalde levering
gaat. In de economische wetenschap wordt zoiets wel
een 'economisch goed' genoemd waarbij bedoeld wordt
dat het gaat om iets waarvoor betaald wordt ongeacht of
het een dienst of een goed betreft. Er is namelijk geen
term die algemeen ingang heeft gevonden die zowel
'goed' als 'dienst' betekent. Wat de verwarring nog gro-
ter maakt is dat onderdeel van een dienst vaak een goed
is. De levering bestaat dan vaak uit een goed dat gele-
verd wordt aan de koper terwijl de verkoper er een be-
langrijke bewerking op heeft toegepast. Wellicht is het
zelfs zo dat het grootste deel van dienstverlening een
dergelijke mengvorm betreft.

Loodgieters, tandartsen en bakkers zijn goede voorbeel-
den hiervan. Letterlijk gezien lijkt het er op of zij slechts
goederen leveren maar zij worden onder de dienstverle-
ners gerangschikt, omdat zij geacht worden een op maat
gesneden produkt te leveren, waarbij hun op de consu-
ment toegesneden inspanning een grotere waarde heeft
dan het produkt dat onderdeel is van de levering, dit in
tegenstelling tot datgene wat een fabriek produceert. En
hoe zit het dan met de 'warme bakker' die er voor zorgt
dat zijn standaard-type broden altijd hetzelfde zijn? En

Othon Librecourt

de autofabrikant die elke geproduceerde auto met de
hulp van gerobotiseerde en geautomatiseerde produktie
toesnijdt op de wensen van de klant zoals die hem zijn
doorgegeven door de auto-dealer? Toenemende automa-
tisering heeft de vaak toch al vage grens tussen de situ-
atie die 'de levering van een goed' betreft en die welke
'de levering van een dienst', verder onduidelijk gemaakt.
En dit verschil is in deze aflevering van de Privatise-
ringsreeks ook niet van belang. De beide termen worden
vooral in die strikt-economische zin gebruikt worden
waarbij de betekenis van 'goed' en 'dienst' samenvallen.
De keuze voor het gebruik van een van beide termen in
een zin is gebaseerd op wat men gewoon is in de be-
treffende context.

DE CONSUMENTEN-KANT VERSUS DE PRODUCENTEN-

KANT

Bij 'collectieve' goederen ("die goederen die technisch
niet te splitsen zijn in eenheden die op een markt ver-
kocht kunnen worden.'") is uitbesteding de meest ge-
bruikte vorm van gedeeltelijke overdracht aan de private
sector als het om inschakeling van de producentenkant
gaat. Voor de gedeeltelijke overdracht van 'collectieve'
goederen aan de private sector wordt echter ook de con-
sumentenzijde gebruikt. Het meest prominente mecha-
nisme hier is het 'voucher'-systeem, dat aangeduid zou
kunnen worden als 'vrijkaart'- of 'waardebon'-systeem,
en dat wordt gebruikt om die private goederen te ver-
strekken die ook worden aangeduid als 'collectieve'
goederen omdat er voor hen collectief betaald wordt.
Een derde privatiseringsmethode is die waarbij taken
aan vrijwilligers worden overgedragen Het is veelal een
mengvorm van het inschakelen van de producenten- en
de consumentenkant. Het belangrijkste verschil met de
twee voorgaande vormen is echter het feit dat er geen
betaling aan de deelnemers plaatsvindt.

DE VOUCHER: EEN ONDERGEBRUIKT MIDDEL

14 de Vrijbrief



In plaats van diensten rechtstreeks over te dragen aan
producenten, waarbij de uiteindelijke belanghebbende,
de consument, buiten spel staat, is het ook mogelijk om
de verantwoordelijkheid voor het gebruik van die dien-
sten in handen te geven van de consument. Uiteindelijk
is het namelijk zo dat het doel van die diensten is dat ze
gebruikt worden, niet dat ze simpelweg ter beschikking
staan. Het middel om dit te bewerkstelligen is wat in
Angelsaksische landen de 'voucher' wordt genoemd.
Deze is al in enkele vorige afleveringen aan de orde ge-
komen. De 'voucher', in het Nederlands als 'waarden-
bon' of 'vrijkaart' aan te duiden, is een waarde die door
de overheid aan de consument ter beschikking wordt
gesteld om vrij naar eigen inzicht te besteden op het ter-
rein waarvoor de 'bon' of 'kaart' bedoeld is. Hij is het
beste te vergelijken met een 'cadeaubon'. Deze privatise-
ringsvorm geeft een grotere vrijheid aan de consument
dan die van de uitbesteding, waarbij de consument dan
wel niet gebruik hoeft te maken van een door de over-
heid uitgevoerde dienst, maar waarbij hij zich toch wel
moet beperken tot het bedrijf (doorgaans is er niet spra-
ke van meerdere bedrijven) aan welke de overheid de
betreffende dienst heeft uitbesteed.

De tabel in Vrijbrief 1998/5 liet met name de mate van
geschiktheid zien van de 'voucher' in relatie tot andere
privatiseringsvormen in diverse situaties. Wat nog niet
genoemd is zijn de kenmerken van een situatie waarin
de 'voucher' bij uitstek geschikt is om toegepast te wor-
den. Savas noemt er zes:
1. Er zijn diepe verschillen in voorkeuren wat betreft

de kenmerken van een dienst.
2. Er zijn duidelijke prikkels aanwezig om zo scherp

mogelijk in te kopen.
3. De consument is goed geïnformeerd over de markt-

omstandigheden, met inbegrip van de kosten en de
kwaliteit van de dienst en waar hij verkregen kan
worden.

4. Er zijn vele met elkaar concurrerende dienstenaan-
bieders. Of anders zijn de opstart-kosten laag en
daaropvolgende aanbieders hebben makkelijk toe-
gang tot de markt als de vraag er is.

5. De kwaliteit van de dienst wordt makkelijk door de
gebruiker vastgesteld.

6' De dienst is relatief goedkoop en wordt vaak ge-
kocht, waardoor de gebruiker veel van ervaring
leert.2

Uit het voorgaande blijkt al wel dat het goed was om
een verklarende inleiding te geven over de termen 'goed'
en 'dienst'. Hoewel Savas steeds de term 'dienst' noemt
kunnen we ons veel makkelijker voorstellen dat bij een
goed dan bij een dienst genoemde kenmerken aanwezig

zijn, en voorzover er dan sprake is van een 'dienst', veel
eerder met die dienstverlener die een goed verkoopt zo-
als de "warme bakker" dan met een pure dienstverlener
als een advocaat of arts.

EEN VOORBEELD: DE sociAUE-GEZONDHEroszoRG

Savas noemt dan ook als voorbeeld van een goed dat
typisch slecht in aanmerking komt op basis van vijf van
deze zes kenmerken, de sociale-gezondheidszorg, die
hier ten lande door het ziekenfondswezen wordt verte-
genwoordigd. Savas stelt dat de consument weinig
prikkels heeft om 'rond te shoppen'; veelal staan prijzen
namelijk vast; de consument is niet goed geïnformeerd
over de kosten van dienstverlening en over de kwaliteit
ervan; de concurrentie tussen dienstverleners is opval-
lend afwezig omdat regulering door de overheid en door
de beroepsorganisaties openheid en adverteren verbiedt.
In een vrije samenleving zou het gebruikelijk kunnen
zijn dat orthopeed Jansen paginagrote advertenties in de
regionale krant laat opnemen waarin hij zich met andere
regionaal gevestigde orthopeden Pietersen en Klaassen
vergelijkt door middel van staafdiagrammen en andere
statistieken, waaruit moet blijken dat de resultaten van
zijn rugoperaties veel beter zijn terwijl hij ook nog eens
goedkoper werkt, en tevens meldt dat Pietersen al eens
twee keer door het Medisch Tucht College een waar-
schuwing heeft uitgedeeld gekregen terwijl Klaassen
zelf al eens een berisping kreeg opgelegd. Het zou let-
terlijk en figuurlijk zeer gezond zijn als een dergelijke
informatieverschaffing en openheid toegestaan zou zijn
in plaats van het huidige paternalistisch beleid dat ad-
verteren door artsen verbiedt, laat staan vergelijkende
reclame toestaat, en tevens openheid over het verleden
van vrije-beroepsbeoefenaren tegenhoudt.

De kwaliteit van medische dienstverlening (punt 5)
blijft overigens een moeilijke zaak om te beoordelen,
ook al zou er volledige openheid van zaken worden ge-
geven. Daarnaast is het ook zo dat een medische dienst
doorgaans infrequent wordt gekocht waardoor de con-
sument (patiënt) weinig ervaring opbouwt.
Een kenmerk dat wel pleit voor het gebruik van het
systeem van 'waardenbon' in het geval van sociale-
gezondheidszorg is het eerste genoemde kenmerk, het
feit dat er grote verschillen bestaan tussen mensen on-
derling in de mate waarin zij van een medisch goed ge-
bruik willen maken. Hierbij sluit de traditionele vrije-
artsenkeuze aan via welke mensen zelf kunnnen kiezen
naar een andere arts te gaan als de opstelling of behan-
deling van een arts hen niet bevalt.
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ZOU SOCIALE-GEZONDHEEDSZORG TOCH IN

OVERWEGENDE MATE DBE KENMERKEN KUNNEN

KRIJGEN DIE HET VOOR HET 'VOUCHER'-SYSTEEM

GESCHDTT ZOUDEN KUNNEN MAKEN?

Zoals hiervoor al gemeld, het eerste kenmerk, de diepe
verschillen in consumentenvoorkeuren, is aanwezig. Het
tweede kenmerk, de prikkel om zo scherp mogelijk in te
kopen, zou verwezenlijkt kunnen worden als de dokto-
ren en verzekeraars hun premies zelf kunnen vaststellen,
de omvang van het verzekeringspakket door de verzeke-
raar kan worden bepaald, de verzekeraar zelf kan bepa-
len welke verzekeringsaanvrager hij kan toelaten en
welke hij kan afwijzen, en als aspirant-verzekerden zelf
kunnen bepalen welke artsen, ziekenhuizen en verzeke-
raars zij kunnen kiezen. Wat betreft het volgende ken-
merk, prijs-kwaliteitverhouding, zou er geen wettelijke
belemmering meer moeten zijn om gegevens vrij te ge-
ven over artsen, verzekeraars en ziekenhuizen. Het
daarop volgende kenmerk, het vaststellen van de kwa-
liteit, blijft een moeilijke zaak maar het inzicht hierin
wordt wel bevorderd als er meer openheid van zaken
komt. Het laatste, een relatief laaggeprijsde en vaak af-
genomen dienst, dit zal ongewoon blijven in doorsnee-
gevallen, maar als de andere kenmerken in voldoende
mate aanwezig zijn zou de gezondheidszorg toch in
aanmerking voor het 'voucher'-systeem kunnen komen.
Gelukkig is het zo dat de overheid en de samenleving in
het algemeen, steeds meer beseffen dat het beter zou
zijn als de sociale-gezondheidszorg aan bovengenoemde
kenmerken voldoet die het geschikt maken voor een
'waardenbon'-systeem. Er was altijd al de vrije keuze
van artsen hoewel dit in de praktijk wat betreft specia-
listen nog problemen geeft. Een aantal jaren geleden is
de vrije keuze van ziekenfonds doorgevoerd, en deze
kunnen nu zelf ook een deel van het pakket voorzienin-
gen dat zij aanbieden zelf bepalen. Tevens is het voor-
geschreven gedeelte steeds verder teruggebracht. Ook
komen er nu de eerste consumenten-onderzoeken naar
de kwaliteit van ziekenhuizen, en zijn commissies bezig
met het opstellen van kwaliteitsnormen en het inventari-
seren van de kwaliteit van medische zorg.

De situatie rond de sociale-gezondheidszorg heeft nog
steeds niet in voldoende mate die kenmerken die het
ideaal maken voor een 'waardenbon'-systeem maar het
gaat er al aardig naar op weg. Savas heeft zelf als voor-
beeld genomen Medicare en Medicaid, de Amerikaanse
versie van sociale-gezondheidszorg, maar dat systeem
verschilt van het Nederlandse daar het een op zichzelf
staande uitkering vormt. De verzekeringspremie-kosten
van diegenen die een uitkering hebben, is in Nederland
echter een onderdeel van die uitkering. Door de vrije

keuze van welke verzekeraar te kiezen voor al diegenen
die onder het ziekenfondsregiem vallen, is er in feite in
Nederland al sprake van een 'waardenbon'-systeem.

Savas noemt als een uitstekend voorbeeld van een 'vou-
cher'-situatie, die van de voedselbonnen die als uitke-
ring gegeven worden. Alle kenmerken die als gewenst
worden gezien, zijn aanwezig. En het is weinig verras-
send om te zien dat het hier om de verstrekking van
goederen gaat, hoewel het in formele zin om dienstver-
lening (door een winkel) gaat. Onlangs is het gebruik
van 'vouchers' in de VS als gevolg van een uitspraak
van het gerechtshof in een staat in principe uitgebreid
naar dat van scholen. Als gevolg hiervan zullen ouders,
met een figuurlijke 'waardenbon' in de hand, hun kin-
deren naar particuliere scholen kunnen sturen zonder
daar extra voor hoeven te betalen. Hoewel het systeem
afwijkt van we in Nederland al sinds de Eerste Wereld-
oorlog hebben, komt het er in de praktijk wel op neer.
Zijn de genoemde kenmerken aanwezig om het 'waar-
denbon'-systeem van toepassing te doen zijn? Zowel in
de VS als in Nederland is er in toenemende mate onder-
zoek naar kwaliteit van scholen waarbij de resultaten
openbaar gemaakt worden. Scholen hebben tevens in
beperkte mate de mogelijkheid om de kosten die zij ou-
ders in rekening brengen, zelf te bepalen. De mate
waarin de zes genoemde kenmerken aanwezig zijn, lijkt
in elk geval hoger dan die bij de gezondheidszorg.

Savas noemt zelf als situaties waarnaar het 'voucher'-
systeem uitgebreid zou kunnen worden, het vervoers-
systeem ( waarvoor in Nederland met behulp van taxi-
bonnen en de OV-jaarkaart al elementen van een
'waardenbon'-systeem zijn ingevoerd) en crèches, als-
mede rechtsbijstand. Het probleem bij dit laatste is wer-
derom dat het nogal twijfelachtig is of de zes genoemde
kenmerken voldoende van toepassing zijn. Aan de ande-
re kant lijkt het huidige systeem waarbij er Bureaus ter
verstrekking van rechtsbijstand zijn aangewezen, ook
niet zeer bevredigend te werken. Maar het is een beetje
een vreemde eend in de bijt omdat het hier niet gaat om
een geprivatiseerde overheidsdienst maar om een uit-
breiding van de traditionele rechtszorg die bestaat uit
de rechtbank en de toegevoegde advocaat in strafzaken.
Beter lijkt het om de Bureaus voor Rechtsbijstand op te
heffen en de rechtsbijstand over te laten aan particuliere
rechtsbijstandverzekeraars, en een soortgelijk systeem te
hanteren als bij de ziekenfondsen, die tegenwoordig
gewoon een onderafdeling zijn van particuliere verzeke-
raars. Zelf denkt dat Savas dat rechtshulp- verlening
niet in voldoende mate aan de kenmerken voldoet om
een 'waardenbon'-systeem op toe te passen, maar hij
stelt het in die vorm waarbij de rechtshulp- zoeker zich
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rechtstreeks wendt tot advocaten in plaats van tot pro-
fessionele rechtbijstandbemiddelaars wat de rechtsbij-
standverzekeraar eigenlijk is. Het is opvallend dat in het
laatste decennium niet alleen de vraag naar rechtshulp
sterk gestegen is maar ook het aantal mensen zowel in
de VS als in Nederland dat een rechtsbijstandverzeke-
ring heeft genomen, sterk is gestegen.

EEN BETER VOORBEELD: DE VOLKSHUISVESTING

Zou het 'waardenbon'-systeem goed kunnen werken in
de volkshuisvesting? Savas denk van wel. In plaats van
dat gemeenten zelf de huisvesting verzorgen en er sub-
sidies aan bouwers gegeven worden, zou het aan de as-
pirant-bewoners zijn om met hun 'woning-cadeaubon' in
de hand op zoek te gaan naar een geschikte huurwo-
ning. De grootte van de 'waardenbon1 zou gekoppeld
worden aan de grootte van het inkomen, de gezinsom-
vang en het huizenprijspeil in het betreffende gebied. Is
de grootte van de 'waardenbon' op deze wijze vastge-
steld dan heeft de huurprijs van de gekozen woning daar
geen invloed meer op. Dit systeem verschilt van het Ne-
derlandse daarin dat de aspirant-huurder een prikkel
heeft om een goede prijs-kwaliteit verhouding te zoe-
ken. Heeft hij een goedkope woning gevonden, dan mag
hij het verschil in eigen zak steken. Heeft hij een dure
maar zeer aantrekkelijke woning gevonden, dan betaalt
hij gewoon bij, in plaats van de huursubsidie te verlie-
zen zoals in Nederland het geval is. Maar het waarden-
bon-systeem zou in Nederland pas tot z'n recht kunnen
komen als het oerwoud van regels en bepalingen op het
gebied van wonen, gekapt zou worden.

WAAROM NIET GEWOON GELD GEVEN IN PLAATS VAN
EEN 'VOUCHER'?

'Waardenbonnen1 zijn beter dan subsidies aan produ-
centen omdat ze de keuzemogelijkheid van de consu-
ment verhogen. Savas stelt dat sommigen dit als
argument zouden gebruiken om uitkeringsgerechtigden
de ultieme 'waardenbon' te geven, nl. geld om daarmee
de individuele keuze en verantwoordelijkheid te be-
krachtigen. Er zou echter principiële oppositie zijn tegen
deze benadering zijn. Mensen hebben een beperkte ca-
paciteit om voeding en onderkomen te consumeren maar
een ongelimiteerd vermogen om geld te verbruiken. Het
is daarom makkelijker om uitkeringskosten voor voe-
ding en onderkomen te beheersen dan om de omvang
van niet aan beperkingen onderhevig zijnde uitkeringen.
Savas: "Politieke druk leidt tot grotere uitkeringen, ver-
slapping van toegangsvereisten, en steeds groter wor-
dende groepen van begunstigden die om uiteenlopende
redenen gedeeltelijke betalingen ontvangen. Uitkerings-

programma's die voeding en onderkomen in natura ver-
schaffen zijn relatief onaantrekkelijk voor de niet-armen
en staan daarom meer hulp toe aan de werkelijk be-
hoeftigen. Daarentegen zou het minder waarschijnlijk
zijn dat mensen die niet in nood verkeren proberen zich
als arm voor te doen om zich voor woningwet-woningen
te kwalificeren dan om geldelijke bijstand te verkrijgen.
Bovendien zijn belastingbetalers meer geneigd om te
betalen voor de noodzaak van het verkrijgen van voe-
ding en onderdak voor de armen, maar zijn minder ge-
neigd om uitkeringsontvangers uitkeringen toe te
vertrouwen die geen duidelijke maximum-omvang ken-
nen." Hier spreekt duidelijk een verschil in socio-cultuur
tussen de Amerikaanse en de Nederlandse. In Neder-
land zouden voedselbonnen bijvoorbeeld als een onaan-
vaardbare bevoogding van volwassen medeburgers
gezien worden terwijl het het uitbetalen van geld in de
VS als een heilloze weg naar steeds grotere en onte-
rechte uitkeringen wordt gezien. Toch is er zowel in de
VS als in Nederland sprake van een mengvorm van geld
en 'waardenbonnen' als het gaat om bijstand en uitke-
ringen waarbij in Nederland echter veel meer de nadruk
ligt op geld-overdrachten.

De bespreking van de 'voucher'- privatiseringsvorm hier
heeft als oorspronkelijke opzet echter in de eerste plaats
te analyseren wat de kenmerken ervan zijn en waar het
vooral toegepast zou kunnen worden. In het algemeen
zou gesteld kunnen worden dat 'vouchers' de voorkeur
verdienen boven subsidies aan producenten of een
rechtstreekse dienstenlevering door de overheid, omdat
met 'waardenbonnen' de consument meer keuzemoge-
lijkheden heeft zonder dat daardoor de prijs van deze
vorm van overheidsbemoeienis noodzakelijk stijgt, ja
zelfs eerder daalt. Maar een situatie moet wel in aan-
zienlijke mate aan een aantal kenmerken voldoen wil
het 'voucher'-systeem kunnen voldoen.

DE VRIJWILLIGER ALS ALTERNATIEF VOOR DE

OVERHEID

Savas geeft ook voor deze privatiseringsvorm een aantai
kenmerken aan waaraan een situatie moet voldoen wil
deze specifiek voor het werken met vrijwilligers en met
vrijwilligers-organisaties geschikt zijn.
• Zulke organisaties kunnen diensten verlenen als de

behoefte of de noodzaak duidelijk is en blijvend.
• Er genoeg personen zijn die gemotiveerd zijn om

de behoefte te proberen te bevredigen.
• De dienst binnen de technische en materiële reik-

wijdte van de groep valt.
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• De resultaten evident zijn voor de leden van de or-
ganisatie en een psychische beloning verschaffen
en een versterking van de behoefte om te helpen.

Los hiervan is deze privatiseringssoort een diertje met
vele vormen. Zowel goederen als diensten kunnen wor-
den verstrekt door een vrijwilligersorganisatie. De vrij-
williger kan zowel producent als consument zijn. Het
kan bijvoorbeeld zo zijn dat een medewerker schoon-
maakdiensten in het organisatiegebouw verricht en in
ruil daarvoor gratis consumpties geniet.
De overheid kan proberen een beroep te doen op be-
staande organisaties maar kan ook een nieuwe in het le-
ven roepen. Er moet wel altijd een voldoende
gemeenschappelijkheid zijn om mensen te motiveren
hun tijd en geld in te zetten. Maar de gemeenschappe-
lijkheid kan op uiteenlopende terreinen liggen. Veel
voorkomende zijn die van geografische aard (bijv. een
dorp) of die op het gebied van ziekten (fondsen, patiën-
tenverenigingen). Maar ook organisaties die een veel
breder doel hebben kunnen ingezet worden om specifie-
ke diensten te verlenen als de nood daar is. Hiertoe be-
horen de religieuze en andere levensbeschouwelijke
organisaties zoals het Humanistisch Verbond.

Het nadeel van deze privatiseringsvorm is dat het in de
maatschappij maar ook in de politiek gauw een heet
hangijzer vormt. De overheid wordt er bij gebruik ervan
al snel van beschuldigd de lasten gemakzuchtig af te
schuiven op de schouders van degenen die het uit idea-
lisme voor niets willen doen. De onbetrouwbaarheid
wordt ook gehekeld: een taak die aan vrijwilligers is
toevertrouwd loopt in principe het gevaar niet uitge-
voerd te worden omdat vrijwilligers op elk moment het
bijltje erbij neer kunnen leggen. Tevens wordt de poli-
tiek verweten met de keuze voor dit privatiseringsmid-
del moeilijke bezuinigingskeuzen uit de weg te gaan.
Vrijwilligers brengen namelijk hooguit onkosten in re-
kening. Ook wordt gelaakt het gebrek aan professiona-
lisme dat vaak nu eenmaal het kenmerk is van
vrijwilligersactiviteiten. De laatste decennia is echter
het vrijwilligerswerk in toenemende mate geprofessio-
naliseerd hoewel er nog steeds veel stuntelig amateur-
werk verricht wordt op het gebied van
vrijwilligerswerkzaamheden. Maar dit is ook niet ver-
wonderlijk als we zien hoevelen er hierbij betrokken
zijn; in Nederland wordt geschat dat een vijf è zes
miljoen mensen regelmatig in de een of andere vorm als
vrijwilliger bezig zijn. Wellicht zou de overheid een
meer effectief gebruik kunnen maken van vrijwilligers-
arbeid, en daarmee de privatisering te bevorderen, door
deze met het 'voucher'-systeem te combineren. Te den-
ken valt aan het geven van een 'waardenbon' aan een

vrijwilligersorganisatie om daarmee managementshulp
te kunnen inkopen. Op deze wijze zou het vrijwilligers-
werk een betrouwbaarder image kunnen krijgen. Orga-
nisatiewerk is namelijk een soort activiteit dat slecht
aan de vier genoemde noodzakelijkheidskenmerken
voor het inschakelen van vrijwilligers, voldoet.

ELK PRTVATISERINGS-ARRANGEMENT HEEFT

POSITIEVE EN NEGATIEVE KENMERKEN

We komen nu toe aan een vergelijking en inventarisatie
van de tien instutionele arrangementen die voor privati-
sering gebruikt kunnen worden.

Er kunnen vier soorten goederen onderscheiden worden:
private goederen (bijv. voeding), tolgoederen (kabeltv),
'vrij-beschikbare' goederen (lucht), en 'collectieve' goe-
deren (defensie). Zoals uit onder andere de in vorige af-
leveringen gepubliceerde tabellen bleek, zijn er
doorgaans verscheidene arrangementen beschikbaar
voor elk van deze soorten. 'Collectieve' goederen bieden
de minste keuze: rechtstreekse levering door de over-
heid, of via intergoevernementeel contract, uitbesteding,
en vrijwilligerswerk.

Als we de maatstaven bij elkaar nemen die gebruikt
worden om de verscheidene arrangementen te evalueren
dan kunnen we tot de volgende opsomming komen:
1. de specificiteit van de dienst.
2. De beschikbaarheid van producenten.
3. Efficiëntie en effectiviteit.
4. Schaalgrootte.
5. De relatie tussen kosten en baten.
6. Gevoeligheid voor consumentenwensen.
7. De vatbaarheid voor bedrog.
8. Economische rechtvaardigheid.
9. De mate van rechtvaardigheid voor minderheden.
10. Gevoeligheid voor overheids-aanwijzingen.
11. De omvang van de overheid.

Gelukkig is het zo dat elk arrangement een aanzienlijk
verschil heeft op het gebied van belangrijke attributen.
Dit verzekert een grote kans op het succesvol en effici-
ënt kunnen uitvoeren van privatisering ten aanzien van
zeer uiteenlopende diensten mits er serieus rekening
wordt gehouden met de strekten en zwakten van iedere
privatiseringsvorm en de geschiktheid ervan voor de
betreffende activiteit die geprivatiseerd gaat worden.
Wel is het zo dat er vaak meerdere arrangementen in
aanmerking komen omdat veel arrangementen een of
meerdere aantrekkelijke kenmerken delen.
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Voorgaande overwegingen leiden tot de conclusie dat
het beter is om een rationeel-overwogen keuze te maken
dan reflex-matig te kiezen zoals vaak gebeurt.

Savas stelt: "Uitgaande van deze maatstaven en de
subjectieve waarde-oordelen die in het spel zijn als ze
worden toegepast, kan er een poging gedaan worden om
de verschillende vormen in rangorde te zetten. Voor zo-
wel de private als de tolgoederen lijken de markt- en het
'voucher'-arrangement het best. Voor 'vrij-beschikbare'
goederen, zijn de vrijwilligersvorm en die van het 'vou-
cher'-arrangement het best. Voor 'collectieve' goederen,
zijn uitbesteding en het vrijwilligerswerk het best." Op-
vallend is dat Savas, die geen libertariër is, bij de
meeste geselecteerde vormen die gekozen heeft die van
alle vormen zo ver mogelijk van de overheid afstaan, en
geen waarin overheidsbemoeienis nog voor een belang-
rijk deel aanwezig is.

VOLGENDE KEER EEN VERGELOKING MET DE
NEDERLANDSE SITUATIE

In de volgende aflevering wordt er doorgegaan op de
argumenten die Savas noemt voor zijn keuze en op de
procedure die hij voor het doorvoeren van een privatise-
ring voorstelt. Ook wordt er in 't kort een vergelijking in
dit opzicht met de Nederlandse situatie gemaakt, waar-
uit ook zal blijken dat de Nederlandse overheid jam-
merlijk tekortschiet in het volgen van de aanbevelingen
van Savas en nu dan ook vaak met de gebakken peren is
komen te zitten.

Noten:

1 Verzelfstandiging en privatisering bij de rijksoverheid
- Prof. Dr. C. A. de Kam; hoogleraar economie van de
publike sector aan de Rijksuniversiteit Groningen

2 Citizen Choice in Public Services: Voucher Systems-
Gary Bridge; in Alternatives for Delivering Public Ser-
vices: Toward Improved Performance, red. E. S. Savas
- Boulder, CO: Westview, 1977)
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TERRA LIBERA

Hub Jongen

LIBERTARISCHE WERELDCONVENTIES.

COSTA RICA 1999 Deze keer niet veel nieuws. Alles
gaat in volle vaart verder. De nieuwe brochures zijn ge-
reed. Als deze tijdig in Nederland aankomen, kunnen
we ze bij dit nummer van de VRIJBRIEF aan u sturen.
Mocht dit niet lukken, en u zou behoefte hebben aan
één of meer brochures voordat u het volgende nummer
ontvangt, laat het dan even weten. Dan sturen we het di-
rect na ontvangst aan u toe. De afgelopen weken is door
de organisatoren druk gewerkt aan verfijning van de
"After Convention TOUR". Deze lijkt steeds interes-
santer te worden.

Schrijf vlug in. De "early bird" aanbieding voor de con-
ventie verloopt EIND februari! Nu storingen aan de
Web site opgelost zijn, kunt u weer informatie van het
net halen. Bezoek de "web site": <www.liberty-
crl999.org>

NEW YORK (?) 2000 De voorbereidingen van deze
conventie gaan wel door, maar het nieuws dat we er
over ontvangen is nog zeer schaars.

FRANKRIJK 2001 Jaques de Guenin en zijn groep
"Cercle Bastiat" zijn hard bezig met plannen uit te wer-
ken. Wij verwachten dat zij op de " Europese Libertari-
sche Bijeenkomst" in Kopenhagen met concrete
voorstellen zullen komen. Wie meer over Frederic Bas-
tiat wil leren, zou bij Laissez-Faire books de "Frederic
Bastiat Set kunnen bestellen. De set bestaat uit drie de-
len: "Selected Essays on Political Economy", met een
introductie van F.A. Hayek, "Economie Sophisms", met
een introductie van Henry Hazlitt, en "Economie Har-
monies", met een introductie van Dean Russel. De vol-
ledige set kost $ 34.95.

Europese Libertarische Bijeenkomst in Kopenhagen 19
- 21 Maart 1999. De definitieve datum is nu vastge-
steld. Als u wensen en/of ideeën hebt voor deze bijeen-
komst zouden we dat graag van u vernemen. (Opgeven
aan Hub Jongen) Eén, reeds bekende, spreker is Prof.
Leonard Liggio van de ATLAS FOUNDATION.

Verslag van 1998 Libertarische WereldConventie in
Berlijn. Barun S. Mitra uit India heeft een uitgebreid
verslag (15 pagina's) gemaakt van deze conventie
waarin hij de essentie van zo goed als alle sprekers be-
schrijft. Degenen die daar interesse in hebben, kunnen
voorDFL 12,50 of BF 250, een kopie bij de redactie be-
stellen.

ADVOCATES FOR SELF-GOVERNMENT

In een verslag over de resultaten behaald in 1998
schrijft de voorzitster Sharon Harris enkele imponerende
gegevens, onder andere: de NIEUWSBRIEF die elke
twee weken via E-mail wordt verspreid, gaat nu naar
meer dan 20.000 personen, verdeeld over 70 verschil-
lende landen. Van de "Kleinste Politieke Quiz" zijn nu
sinds het ontwerp in 1987 meer dan 3,8 miljoen exem-
plaren verkocht. Bovendien wordt deze quiz steeds meer
op scholen in Amerika gebruikt om te verklaren hoe het
politieke spectrum er uit ziet. Bijna 2 miljoen personen
bezochten hun WEBSITE, met een record van meer dan
18.000 bezoeken op Eén dag. Meer dan 340.000 deden
de quiz op het net. TALK SHOW sprekers zonden de
quiz uit in hun radio programma.

GEVAAR!
Nederlanders met kinderen "let op uw saeck!", als P.
van der Laan, één van de belangrijkste onderzoekers
van het Ministerie van Justitie op het gebied van jeugd-
criminaliteit zijn zin krijgt. Hij vindt (BN.98.12.17) dat
de overheid zich meer moet mengen in het gezinsleven.
De Kinderbescherming en de gezinsvoogdij mogen best
"steviger" optreden. De bestaande wetgeving en de re-
sultaten van de Kinderbescherming zijn al erg genoeg.
Als dergelijke ideeën nog verder worden verwerkt, is
het eind zoek en kunt u eerstdaags bij gezinnen met
kinderen bezoek verwachten van de "gezinsinspectie".

THE PASSION OF AYN RAND

We hebben het al vaker gehad over deze film, gemaakt
naar het gelijknamige boek van Barbara Branden. Het is
nu zeker dat de première van deze film zal zijn op het
"Sundance Festival" in Utah op 27 januari. Mogelijk
kunnen we in onze volgende rubriek er nog meer over
vertellen.
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MARKTECONOMIE

Iedereen die even de moeite neemt om te kijken naar de
verhoudingen op de "markt" weet dat er op dit moment
helemaal geen vrije markt is. Er zijn zoveel door de
overheid opgelegde wetten, voorschriften, verboden, re-
gelingen, subsidies, etc., dat we hooguit van een ge-
mengde economie kunnen spreken. En dat is dan nog
vriendelijk gezegd. Door al die verplichte regelingen
worden onder andere de grote schommelingen, zoals we
die o.a. gehad hebben in 1998, op de financiële markten
veroorzaakt. Edoch, de Paus wil nog meer regelingen en
dergelijke. Hij doet net alsof we op dit moment een vrije
markt hebben, en verwijt deze dan dat "... de vrije
markt niet in staat is om het "algemeen belang" te be-
hartigen, en de sociaal economische rechten van de
mensen te garanderen."

Ten eerste: er is nu geen vrije markt. Het is een eenvou-
dige truc om de huidige gemengde economie "kapita-
lisme" te noemen, en dan alles wat fout gaat, aan dat
"kapitalisme" toe te schrijven. Het blijkt uit gesprekken
met veel mensen, dat dit geslikt wordt. Ten tweede: So-
ciale Rechten zijn een contradictio in terminus. Alle zo-
genaamde sociale rechten maken automatisch inbreuk
op de rechten van andere mensen. Namelijk van dege-
nen, bvb belastingbetalers, die de sociale rechten moe-
ten financieren. Ten derde: het "algemeen" belang
bestaat niet. Dat zou het belang van AT T K mensen zijn.
Geen enkel persoon uitgezonderd. Het is slechts een po-
litieke truc. Napoleon Bonaparte wist dit al toen hij zei:
"Wanneer men het zogenaamde algemeen belang als
voorwendsel neemt, kan men gaan waarheen men wil."

KERK EN STAAT
"Atilla en de Witchdocter" Deze twee instellingen "ha-
ten" elkaar, en omdat ze elkaar nodig hebben, "helpen"
ze elkaar waar ze kunnen. Dit werd fascinerend be-
schreven door Ayn Rand in haar essay over Atilla en de
Witchdocter. Wie de krant leest of TV kijkt, ziet met
grote regelmaat voorbeelden die dit bevestigen: Bij
voorbeeld bisschop Muskens wil dat de regering alle
televisiestations moet verplichten enkele uren per week
zendtijd te besteden aan armoede en dergelijke. Hij
noemt dit "geen gebrek aan democratie". Maar het moet
de kijker wel de strot worden afgeduwd! "Het kapita-
lisme moet worden bijgesteld. We moeten naar een
drastische herverdeling van geld" Burgemeester Steke-
lenburg van Tilburg denkt in die richting, al kan hij met
de radicale ideeën van Muskens niet helemaal mee-
gaan!

FREE COUNTRY

Het creëren van een nieuw vrij land blijft nog steeds
veel geesten bezig houden. Regelmatig komen nieuwe
initiatieven naar buiten. Zo is Lazarus Long, een miljo-
nair uit Texas die reeds eerder met plannen bezig is ge-
weest, nu bezig met "NEW UTOPIA". Dit zou
gebouwd worden op pilaren in de Caribische zee. Eind
1999 zou de eerste fase van het plan verwezenlijkt
moeten zijn. Long wil zoveel mogelijk vrijheid: "Hij re-
geert het best die het minst regeert". Zakelijk wil hij in-
komsten krijgen door een "Bankencentrum" waar men
belastingvrij kan registreren en zaken doen. Het schijnt
dat er al 536 personen geregistreerd zijn als burgers van
New Utopia. Eén van de voorwaarden is dat deze bur-
gers minstens één obligatie kopen van $1.500.- Meer
gegevens kunt u vinden op de website: www.new-
utopia.com of door te bellen +1.918.712.9980 of via E-
mail:info@new-utopia.com

LIBERTARIAN INTERNATIONAL

Het is mogelijk dat binnenkort de, vooral op Europa ge-
richte, "Libertarian International" nieuw leven wordt
ingeblazen. Voor deze uitgave hebben we nog te weinig
concrete gegevens, maar we wilden u dit toch al mel-
den. Volgende keer waarschijnlijk meer.

LIBERTARIAN ALLIANCE

Deze Engelse organisatie verricht nog steeds heel goed
werk. Zeer regelmatig verschijnen op het "net" artikelen
en beschouwingen over de meest uiteenlopende onder-
werpen. Uiteraard in verband met het libertarisme. Deze
worden gebundeld en periodiek naar abonnees gestuurd.
Twee recente, gedrukte, publicaties zijn: - "How the
world is encouraging the spread of libertarian ideas." -
"The Libertarian Party of Great Brittan: An idea whose
time has NOT come."

Elke laatste vrijdag van de maand, iedere maand, orga-
niseren zij "BRlAN's FRIDAYS". Deelnemers worden
verzocht te arriveren tussen 7 en 8 uur 's avonds. De
spreker begint om 8 uur met zijn onderwerp, tot maxi-
maal 9.30 uur, waarna door de liefhebbers tot ongeveer
11.30 uur verder kan worden gediscussieerd. Als u de
gelegenheid hebt om er aan deel te nemen, bel dan eerst
naar Brian Micklethwait op 0171.821.5502 of email
brianmick@londonswl.demon.co.uk Onderwerpen zijn:
- 29 Januari: "The Sorry State of State Education" door
Amber Astron. - 26 Februari: "What's With Japan ?"
door David Farrer.

POLITIEKE PARTIJEN

D66 is een Nederlandse politieke partij die er trots op
ging dat ze geen beginselprogramma hadden. Politiek
bedrijven vanuit ideologieën als socialisme of liberalis-
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me wordt door hen als "dogmatisch" beschouwd: het
gaat erom in redelijkheid oplossingen te zoeken voor
concrete problemen. Andere partijen met wel een be-
ginselprogramma doen overigens hetzelfde. Als iets dat
in strijd is met dat programma en het lijkt beter in hun
kraam te pas te komen, vinden ze daar altijd gemakke-
lijk een verklaring voor. Maar nu heeft ook D66 zich bij
de groep van alle andere gevoegd. Zij hebben nu beslo-
ten om ook een "sociaal-liberale" partij te zijn. Dat zijn
immers alle partijen? Er is toch geen partij die niet soci-
aal is. Hebt u al eens van een onsociale of asociale partij
gehoord? Zoiets is toch niet te verkopen ? Wat betreft
"liberaal" is het niet zo duidelijk uitgesproken. Hier is
eerst de oorspronkelijke betekenis van "vrijheid" zover
uitgehold, dat onder liberaal van alles en nog wat kan
worden gestopt. (Dit is ook één van de redenen waarom
door echte vrijheidsstrijders het woord "libertarisch" is
gevormd.) Kijk maar naar de handelingen van de VVD,
die zich ook liberaal noemt, en voor zaken stemt waar
de socialisten heel trots op zijn.

COMPLIMENT AAN DOLFINARIUM
In een verslag over het Dolfinarium in Harderwijk
stond dat de zorg voor een dolfijn, Renée, ongeveer
200.000 gulden had gekost, en dat daar geen cent over-
heidsgeld bij was.

HOE VRIJ BENT U NOG?
Dacht u nog steeds dat u mag ZEGGEN WAT U WEL?
Vergeet het maar. Vrijheid van meningsuiting die in de
Grondwet staat, en in de "Universele Rechten van de
Mens" (artikel 19) geldt in Nederland niet. Onlangs is
een politieke partij verboden. Hoewel dit een zeer on-
sympathieke partij met heel onsympathieke ideeën was,
is het verbod een inbreuk op de vrije meningsuiting, en
van het recht op vrijheid van vereniging en vergadering.
(Universele Verklaring, artikel 20)

Dit soort verboden opent de weg voor de politici om
steeds verder te gaan en steeds meer te verbieden om
dingen te zeggen die hen niet welgevallig zijn. U mag
niet meer zeggen dat de "Holocaust" niet heeft plaats-
gevonden, of niet "zo erg" was. En sinds kort mag u
ook niet meer zeggen dat het dagboek van Anne Frank
niet "echt" is. Een Belg en een Fransman hebben een
boek geschreven waarin ze vraagtekens zetten bij de
authenticiteit van dat dagboek. Het moet toch duidelijk
zijn dat een "verbod" niets kan afdoen aan wat werke-
lijk waar is. De geschiedenis van de zon die om de aar-
de draait, of van de aarde die "plat" is, zijn daarvan
klassieke voorbeelden. Nu zijn het deze zaken; als het
zo doorgaat, mogen we niet eens meer kritiek op de

overheid uiten. Er zijn al genoeg landen waar dit het ge-
val is.

ETEN EN DRINKEN

Wat u wil, mag u al lang niet meer. Denk maar o.a.
maar aan drugs en geneesmiddelen. België is nu zover
dat babyvoedsel voor kinderen tot een jaar, alleen nog
maar in apotheken verkocht mag worden. Dit om de
kwaliteit te verhogen. Waarom doen ze dat niet met alle
voedsel? Als daar de kwaliteit van ons eten mee kan
verbeteren.

APOTHEKERS mogen in de toekomst nog zelf hun ge-
neesmiddelen blijven inkopen, maar de zorgverzeke-
raars krijgen de verantwoordelijkheid.

BELASTINGGELD

Er is door de overheid een publicatie verschenen betref-
fende de subsidies waarmee zij Sinterklaas spelen. Ze
publiceren dat het vorig jaar 25.000.000.000, (25 mil-
jard, dat zijn vijf en twintig duizend miljoen) gulden
van de belastingbetaler door hen zijn herverdeeld. Het
bekijken van die lijst moet ieder weldenkend mens tot
razernij brengen. En dan moet u er nog bij bedenken,
dat niet alles is genoteerd. Enkele ministeries geven
subsidies beneden een miljoen niet eens op omdat ze dat
de moeite niet waard vinden. En ook dat het hier alleen
gaat om wat de centrale overheid doet. Provincies en
gemeenten doen er nog een lekker schepje boven op.
Men heeft nu al aangekondigd dat het genoemde bedrag
in 1999 zeker met 8.500.000.000 gulden wordt ver-
hoogd. Zeventien procent van al dat wordt niet gecon-
troleerd of is oncontroleerbaar. Dat gaat overigens
"slechts" om een 4.250.000.000 (vier duizend twee hon-
derd en vijftig duizend miljoen). Als u zich echt wil er-
geren, zoek dan op het internet de subsidiebijbel:
<www.minfin.nl. mfiüeuws/index.htm> Het doet me
denken aan een uitspraak van Rémy de Gourment: "In-
dien de mensen een beetje geest hadden, zouden ze on-
regeerbaar zijn, en indien ze veel geest hadden, zouden
ze het niet nodig hebben geregeerd te worden."

TABAKSINDUSTRIE
Het lijkt er op alsof de Amerikaanse overheid een grote
overwinning heeft behaald op de tabaksindustrie. Deze
laatste zal aan die regering miljarden dollars betalen
"voor de schade die de rokers oplopen door sigaretten te
kopen en te roken". Als men dit consequent doorvoert,
zal straks de auto-industrie moeten boeten voor de
schade die automobilisten veroorzaken door auto's te
kopen en er in te rijden. En daarna vinden ze nog meer
van dergelijke gevallen, waar de persoonlijke verant-
woordelijkheid verschoven wordt naar "anderen".
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AYN RAND POSTZEGEL

In april 1999 zal er in de Verenigde Staten een postze-
gel verschijnen met een afbeelding van Ayn Rand. Deze
zegel is voor het eerst getoond op de grote postzegel-
beurs op 19 november in New York City. Om in aan-
merking te komen om op een postzegel te komen, moet
de betreffende persoon: "belangrijke persoonlijke of
professionele resultaten bereikt hebben". Professor Vir-
ginia Noelke, voorzitster van het "Stamp Advisory
Committee", zei op de persconferentie dat Ayn Rand
gekozen was omdat ze tegenwoordig een grote invloed
heeft op jonge mensen. Als u er meer over wilt weten,
kunt u dat op

http://www.usps.gov./images/stamps/99/ayn_randjpg

Informatie
Stichting Libertarisch Centrum

De Stichting Libertarisch Centrum streeft de
verspreiding van het JUbertarisme na. Het Lï-
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 tassen individuen is
dan gebaseerd op vrijwilligheid. Geen wet
mag vrijwillige samenwerking verbieden. Het
lifaertarisme volgt deze principes consequent

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

Donateurs

Mensen die de Hfaertarische beweging finan-
cieel willen steunen kunnen ƒ150,- overma-
ken naar Stichting Liflias (Libertarian
Ihstitute For Human Assistance). Voor die
ƒ150,- krijgt men dan tevens een jaar lang de
Vrijbrief. Het bankrekeningnummer van
L1FHAS (te Schiedam) is 25.81.53.962 bij de
bank Mees Pierson, Postbus 370, 3000 AJ
Rotterdam.

Secretariaat, Libertarisch Centrum Ne-
derland:
Fazantenkamp 818, 3607 BB Maarssenbroek,
tel. 0346-564994

Bijeenkomsten
* Kring Roosendaal
ledere drie maanden; voor nadere informatie:
de Vrijbrief. Contactpersoon H. Jongen, tel.
0165-348034
• Kring Zuid-Holland
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
Meerdervoort 415, 2563 AR 's-Gravenhage,
tel. 0703650109, b. g. g. 0653-484372, fax.
070-3634730

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