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Van de redactie
GEWELD is AANTREKKELIJK
De laatste tijd lijkt vooral de agressieve vorm ervan weer toe te ne-
men. 'Tot nu toe nog niet geziene wreedheden' worden gemeld uit
Sierra Leone, Oeganda en Kosovo. Niet alleen maar gepleegd door
overheidsdienaren maar ook door particulieren. Maar ook dichter bij
huis worden we opgeschrikt, en wel door geruchtmakende moordza-
ken en naar het lijkt, toenemende steekpartijen. Uit een soort modi-
euze reflex gaat de overheid nu 's avonds messenvrije 'sper'gebieden
instellen in de grote steden. Het is dan ook te duchten dat ook hier
gaat gelden "When weapons are outlawed, only outlaws will have
weapons'.

We hoeven de tv maar even aan te zetten om de waarheid van de uit-
spraak 'Geweld is aantrekkelijk' bevestigd te zien in de vorm van
nieuwsmeldingen, 'reality shows', politie- of detectiveseries, en pro-
gramma's als "Opsporing Verzocht" en het programma van Peter R.
de Vries. Daarnaast komt steeds meer het docudrama op waarin
waargebeurde zaken worden nagespeeld waarin geweld veelal een
grote rol speelde. Maar ook kranten en opiniebladen bevestigen de
waarheid van de observatie dat geweld kennelijk aantrekkelijk is. En
dat kennelijk veel bedrijvers ervan, zowel overheden als particulie-
ren, het ook 'goed' vinden. Maar het wordt zelden openlijk zo gesteld.

Het spreken over geweld als iets goeds en aantrekkelijks is niet on-
bekend. Het wordt echter al gauw als 'typisch fascistisch gepraat' be-
titeld om het alleen al maar aan de orde te stellen dat het kennelijk
'goed' gevonden wordt en het is daarom niet 'bon ton' om er in die zin
over te beginnen. Ook in libertarische kring wordt het als een axio-
ma aangenomen dat gewelds-initiatie onjuist en slecht is: "Gij zult
geen agressie plegen - punt uit!". Als het onderwerp geweld aan de
orde komt, is het dan alleen maar om aspecten van verdedigend ge-
weld te bespreken.

Verondersteld kan daarom worden dat het aantonen van het feit dat
agressief geweld zo vanzelfsprekend 'slecht' en 'onjuist' is, erg mak-
kelijk is. Waarom vinden kennelijk toch veel mensen agressief ge-
weld goed - waar ik voor de goede orde ook bedrog en dwang onder
versta- als we hen op hun acties mogen beoordelen? En waarom
aantrekkelijk, om het niet alleen te aanschouwen maar ook te plegen?
Velen kunnen zich die vragen eigenlijk niet goed als serieus voor-
stellen en zullen geneigd zijn te reageren met een verontwaardigde
reactie als: "Wat is dat nou voor onzin! Natuurlijk zouden we bijna
allemaal wel eens, of vaker dan dat, agressief geweld willen gebrui-
ken! Het is een wondermiddel om datgene met weinig moeite in han-
den te krijgen waar we ons anders lang krom voor moeten werken, of
af te komen van diegenen die ons hinderlijk zijn of voor wie we bang
zijn! Dat begrijpt een kleuter toch! Maar het zou wat moois worden
in de samenleving als we ons maar direct aan elke agressieve inge-
ving zouden overgeven!" De zaak ligt dus toch niet simpel want er
wordt geen argumentatie gegeven in deze reactie waarin aangetoond
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wordt dat degene die kennelijk door hun gedrag te ken-
nen geven dat ze agressie 'goed' en 'aantrekkelijk' vin-
den, het helemaal bij het verkeerde eind hebben.

Betekent dit dan dat, hoe onaangenaam die gevolgtrek-
king ook zou mogen zijn, agressie 'goed' of 'juist' is?
Natuurlijk niet. Maar er zijn ook andere goede gronden
voor deze constatering dan alleen maar het feit dat zo'n
stereotype reactie die stelling niet succesvol verwerpt.
Laten we eens stellen dat het zo was - althans dat het
algemeen werd aangenomen - dat het vervullen van
wensen door gewelddadig gedrag 'goed' zou zijn, of op
z'n minst superieur aan geweldloos gedrag. We zouden
dan echter in een ander soort samenleving verkeren dan
nu het geval is, wellicht zeer martiaal van aard, waarbij
bijvoorbeeld op scholen het vak "Winnen tegen alle
prijs" een belangrijk deel van het lesrooster zou inne-
men. Het is duidelijk dat we niet in zo'n samenleving
verkeren. Zo'n samenleving is echter niet ondenkbaar.
Het geschetste beeld doet enigszins aan het oude Sparta
denken.

"DUS onze samenleving is gebaseerd op de gedachte
dat geweldloos gedrag superieur, en daarmee 'juist' en
'goed' is?" Formeel gezien wel; wetsregels benadrukken
het, en zowel in woord als geschrift wordt het allerwe-
gen beleden. Maar belangrijker is te zien wat er in de
werkelijkheid plaatsvindt. Papier is geduldig, en het is
makkelijk om iets slechts met de mond te belijden. En
de praktijk laat dan ook iets anders zien dan dat ge-
weldloos gedrag superieur gevonden wordt aan agres-
sief gedrag. De situatie is dan wel niet dat de praktijk
het tegenovergestelde toont van wat er zo mooi op pa-
pier staat, maar er blijkt een veel genuanceerdere visie
uit te spreken over de gestelde superioriteit van ge-
weldloos handelen dan verondersteld kan worden op
basis van die fraaie woorden.

Stel dat onze samenleving daadwerkelijk gebaseerd zou
zijn op de overtuiging dat agressie inferieur gedrag zou
zijn, niet alleen op morele maar op welke gronden dan
ook. Het zou duidelijk zijn dat die samenleving er even-
eens heel anders uit zou zien dan de huidige. Op scho-
len zou dan wellicht het vak "Winnen door
samenwerking" prominent in het lesrooster staan. Het
zou niet betekenen dat in zo'n samenleving geen agres-
sie zou voorkomen maar het zou doorgaans niet zo
moeilijk zijn om de misdrager het inferieure van z'n ge-
drag te doen inzien en hem tot inkeer te brengen. Reci-
dive zou weinig voorkomen in zo'n samenleving.

De conclusie moet helaas luiden dat het de mensheid
kennelijk niet zo duidelijk is of geweldloos gedrag dan

INHOUD

De ondergang van Zuid-Afrika 5
Stephan van Glabbeek

De Opkomst van het nieuwe
Libertarisme 14

R.W. Bradford

Privatisering
Othon Librecourt

Terra Libera
Hub Jongen

19

24

wel agressief gedrag superieur is. Wel dat men graag
zou willen dat geweldloos gedrag als meerderwaardig
gezien zou worden.

Ook als libertariërs kunnen we ons er daarom maar niet
zo makkelijk van afmaken, met een breed gebaar naar
Ayn Rand verwijzend, of stellend dat agressief gedrag
je 'een slechte reputatie bezorgt'. Om de stelling daad-
werkelijk ingang te doen vinden dat een libertarische
samenleving een superieure samenleving is, zullen we
ons, veel meer dan nu het geval is, intensief bezig
moeten gaan houden met de argumenten die aantonen
dat geweldloos gedrag superieur is aan agressief ge-
drag, en omgekeerd, dat agressief gedrag per saldo in
het nadeel van de agressor werkt, en bovendien kunnen
aantonen dat het gemiddeld gezien ook daadwerkelijk
het geval is dat de 'goeden' winnen en de 'slechteriken'
verliezen.

In dit nummer is een artikel vertaald van de hand van
Bradford dat hierop ingaat. Bradford stelt dat de mora-
listische richting in het libertarisme het van de conse-
quentialistische aan het verliezen is. De
consequentialisten wijzen op de consequenties van
agressief gedrag in een bepaalde situatie en stellen daar
de gevolgen van de toepassing van geweldloos gedrag
in die situatie tegenover. Hier komt dus moraliteit niet
aan de orde. Een dergelijke benadering is echter veel ar-
beidsintensiever. In plaats van met een brede armzwaai
bepaald gedrag 'aan de kant te vegen' met een beroep op
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morele bezwaren, moeten er argumenten
gegeven worden die zowel degene die
zichzelf als moreel hoogstaand ziet,
overtuigen, als degene die geen scrupu-
les heeft en die dit wellicht zelfs tot zijn
levensmotto gemaakt heeft.

We kunnen op een gegeven -gunstig-
moment wel alle wetten afschaffen die
ons door een gewelddadige overheid zijn
opgelegd, er is een wet die niet af te
schaffen is en dat is de 'Law of the Jun-
gle'. En dat is niet iets wat alleen maar
aan libertariërs bekend is, ook (nog)niet-
libertariërs houden daar terdege reke-
ning mee. Er wordt wel gezegd dat deze
wet geen moraliteit kent. Dat is niet
waar. Het is echter een andere moraliteit,
een die namelijk gestoeld is op de idee
dat winnen en overleven 'goed' is, en
verliezen en het onderspit delven,
'slecht', en dat alle gedrag wat het eerste
ondersteunt en het tweede voorkomt,
goed te keuren en zelfs toe te juichen is.

We moeten daarom ijzersterke argu-
menten ontwikkelen die de superioriteit
van een op non-agressie gestoelde sa-
menleving aantoont, overtuigender dan
nu het geval is.

Otto Vrijhof

Ingezonden brief

DE HYPOCRISIE VAN AMENESTY INTERNATIONAL
Wil een maatschappij waarin vrijheid gemaximaliseerd en het zelfregule-
rend vermogen tussen burgers optimaal is, tot tevredenheid functioneren,
dan moet de moraal erg hoog zijn! Hoe groter de vrijheid, hoe minder wet-
ten, hoe hoger het ethisch gehalte van de burgers dient te zijn. Niet alles dat
mag, moet! Niet alles wat kan, hoeft! In maximale vrijheid, van binnenuit
door ethische principes geleid, zouden mensen aan een samenleving moeten
willen bouwen waarin men niet zijn recht op een menswaardige, empa-
thisch behandeling (ik bedoel gedrag, beschaving, omgangsvormen) hoeft
op te eisen, maar genereus aangereikt krijgt! Als je vóór vrijheid van me-
ningsuiting bent, dan moet je niet zeuren over wat er gezegd dan wel ge-
schreven wordt. Als schriftelijk vastgelegde normen zijn (bijv. Wetten) kun
je op basis van vastgestelde overtreding daarvan je recht gaan halen. Bevalt
de wet je niet of is die er niet dan zijn er legale wegen om daar wat aan te
doen. Geen probleem wat mij betreft.
Mijn bezwaar tegen dit stuk van B. Croughs geldt dan ook niet wat hij ge-
schreven heeft, maar wat hij verzuimde te schrijven. Mij kritiek ligt dus op
meta-niveau. Tegen de kritiek op Amnesty zoals hier, via voorbeelden om-
schreven, valt mijn inziens niets in te brengen. Ik werd echter hoogst on-
aangenaam geraakt doordat de mening van Croughs over de inhoud van de
gewraakte uitlatingen van bijv. Janmaat c.s. achterwege bleef. Het zou zo-
veel sterker overkomen als hij geschreven zou hebben dat ondanks de ver-
werpelijkheid van deze uitlatingen (Auschwitz-leugen, het afschaffen van
de multi-culturele samenleving enz.) hij, Janmaat, in een maatschappij die
beweert vrijheid van meningsuiting hoog in het vaandel te hebben, dit moet
kunnen zeggen.
Als Croughs vindt dat Janmaat moet kunnen zeggen wat hij wil en
dat hij, volgens Croughs ook nog gelijk heeft, dan zou ik meer weten
over Croughs in relatie tot dat wat ik in mijn eerste alinea schreef,
hetgeen mij dan zou helpen zijn schrijfsels in een voor mij relevant
perspectief te plaatsen. Ik kan mij niet voorstellen dat een libertariër
het met Janmaat c.s. eens kan zijn, toch had ik dat graag duidelijk in
het gewraakte stukje willen lezen.
Het is niet de eerste keer dat ik, ook in de Vrijbrief, teksten lees die
inhoudelijk juist zijn, maar (wel of niet bewust) met zo een gebrek
aan empathie, onsympathiek, nodeloos aversie oproepend dus, ge-
bracht worden, dat ik vaak niet tot verder lezen te motiveren ben,
sterker nog: zó had ik dat standpunt liever niet vernomen! Zó hoeft
het niet, voor mijl

Tenzij literaire onanie bedreven wordt, wil men toch graag, herhaal-
delijk, gelezen worden. Zelfs de moeilijkst te verwerken teksten kun-
nen nog acceptabel worden, als die met gevoel voor het recht van de
lezer (zoals hierboven omschreven) op papier gezet wordenl
In de hoop dat mijn opmerkingen als een positieve bijdrage ontvan-
gen worden, groet ik jullie hartelijk

Jochanan Chaïm Belinfante
Nawoord redactie:
De heer Croughs laat weten inzake Auschwitz-leugen en multicultu-
rele samenleving uiteraard de juiste opvattingen te hebben. Hij wil
niet de gevangenis in.
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De Ondergang van Zuid-Afrika

Jim Peron

Er is meer te zeggen over de politieke veranderingen in
Zuid-Afrika dan wat CNN laat zien. Als een land in de
vergetelheid begint te taken, zijn het de kleine dingen
die je raken. Je wordt 's ochtends wakker en je draait je
om, om te zien hoe laat het is. De klok staat stil. De
elektriciteit is weer uit. Soms voor een paar minuten,
soms voor een paar uur, maar het lijkt steeds vaker voor
te komen. Op je werk pak je de telefoon op en je pro-
beert te bellen. Niets. De omgeving waar je woont is
weer. zonder telefoondienst. Je slaakt een zucht van ver-
lichting - alle telefoons doen het tenminste niet meer. Ze
zullen relatief snel iets doen om het op te lossen. Als het
alleen je eigen lijn is, duurt het dagen voordat ze iets
doen. Nadat de elektriciteit hersteld is, zetje de televisie
aan om naar een favoriet programma te kijken, in de
hoop dat je het juiste geluid bij de juiste afbeelding
krijgt. Soms krijg je het geluid van de ene show met de
beelden van de andere. Soms is het het een of het ander.
Of een radiostation in plaats van het geluidsspoor. Je
hebt de kranten gelezen- een groot aantal van de "oude"
werknemers zijn uit de televisiestudio's weggelopen. Ze
konden het niet meer aan. En aangezien televisie een
wapen van de overheid is, zijn hun vervangers politiek
benoemd, en niet vanwege hun ervaring of capaciteiten.
Je rijdt naar huis na uit eten te zijn gegaan. Hele buur-
ten zijn zonder straatverlichting. Om wat duidelijker te
zijn; zonder verlichting die werkt. En dat voor maanden.
Het stadsbestuur heeft gezegd dat ze het niet zullen ma-
ken. Dit zijn de kleine dingen in Zuid-Afrika vandaag.
Dit zijn de dingen die hinderen. De grote dingen zijn
zelfs te beangstigend om over na te denken.

KAFKABURG

Al meer dan twee jaar kan ik geen water/elektriciteit/
belasting rekening krijgen van de gemeente van Johan-
nesburg. Water en elektriciteit zijn hier socialistische
ondernemingen. JJc had geen rekeningnummer, noch
wist ik hoe ik moest betalen. Bc probeerde de bureau-
craten te bellen, maar geen hulp hier: ze zeiden dat ze
terug zouden bellen, wat ze vervolgens niet deden. Op
25 September kwamen ze om de elektriciteit af te slui-
ten wegens wanbetaling. De gemeentewerkers weiger-
den identificatie te laten zien, weigerden te zeggen
wiens rekening ze afsluiten, en toonden geen wettelijke

rechtvaardiging hiervoor. In feite zeiden ze dat ze niet
eens een taal hoefden te spreken die ik verstond (En-
gels). Bc belde de politie. Bc heb een videotape van deze
burgerdienaren waarin ze zeggen dat ze niet verplicht
zijn zichzelf te identificeren, en dat ze het recht hebben
de ingang te forceren als ik hen niet binnenliet. Toen ik
hun vroeg of ze konden tonen dat ze gemeentewerkers
waren zei een van hen "Dit is Amerika niet". Dat weet
ik, Zei ik hem "Dit is ook niet Nazi-Duitsland". J^ater
klaagede hij over dat Nazi-Duitsland. "Het spijt me", zei
ik, "Bc wist niet dat U een Nazi was". Bc ging naar het
stadhuis en wachtte uren voordat iemand me te woord
kon staan. Eindelijk werd mij gezegd dat ik een plan
moest maken om de rekening te betalen. Bc was bereid.
Bc had 7000 Rand contant bij me. Maar de bureaucraten
stonden niet toe te betalen of een plan te maken. Zij wa-
ren vergeten om de rekening te veranderen naar mijn
naam, begrijpt U; het stond nog steeds op de naam van
de oude eigenaar en de rekening ging naar het verkeerde
adres. Mij werd verteld te wachten totdat ze het veran-
derden en mij een nota stuurden. Bc betaal 700 rand
borg en vertrok. Twee dagen later sluiten ze de elektri-
citeit aan. Twee maanden later is er nog steeds geen
nota aangekomen. Bc bel en bel. "Bc zal U terugbellen",
zeggen ze. Ze doen het niet. Bc blijf bellen. Eindelijk
krijg ik een norse bureaucraat die me vertelt dat ik on-
middellijk 9000 Rand moet betalen en de rest over een
halfjaar. Bc vroeg naar de termijnbetalingen, die waren
afgebroken in november. "Maar ik wilde in oktober be-
talen maar dat mocht niet van jullie" protesteerde ik.
"Dat is Uw probleem", zegt ze. Terug op het gemeente-
huis, zie ik een andere vrouw die de hele tijd doorbrengt
met het schreeuwen naar mensen die naar haar toe ko-
men. Ze schreeuwt in de telefoon. Ze schreeuwt naar het
schakelbord die haar 'lastigvalt" met telefoontjes. Ze
informeert me dat het mijn verplichting is de rekening te
betalen of ik nou wel of geen nota krijg toegestuurd. Het
maakt niet uit of ik het bedrag niet weet dat ik moet
betalen. Het maakt niet .uit dat ik geen rekeningnummer
heb waarop het geld moet worden gestort. Mijn ver-
plichting is het betalen van een onbekend bedrag op een
onbekende rekening, en als ik dat niet voor elkaar krijg,
wordt mijn elektriciteit afgesloten. Bc kwam er evenwel
relatief makkelijk vanaf. De krant van vandaag had het
over een man die een rekening kreeg van 500000 Rand
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voor watergebruik. De man is in het bezit van een put
en gebruikt zelfs geen stadswater. Toen hij verhaal ging
halen bij de bureaucraten, waren ze erg sympathiek. Ze
vertelden hem dat hij nu 50 procent moest betalen en
dat anders zijn elektriciteit zou worden afgesneden.

DE STIJGING VAN GEWELD

Onlangs ging ik naar de drukkerij om wat folders te la-
ten printen. De vrouw daar was erg aardig en we praat-
ten over de elektriciteitsuitval van die dag. Ze vroeg me
wat ik deed in Zuid-Afrika en vertelde me dat zij en
haar familie Zuid-Afrika Willen ontvluchten. Oorspron-
kelijk immigreerde haar familie van India: net als som-
mige andere Indiërs was ze behoorlijk donker. Ze was
duidelijk geen lid van de bevoorrechte klasse onder het
apartheidssysteem. Maar wat ze me vertelde, verbaasde
me. "Mijn man en ik concludeerden dat we beter af wa-
ren onder apartheid. Natuurlijk kunnen we nu naast
blanken leven en in dezelfde bus rijden. Maar deze din-
gen zijn niet belangrijk." Wat is belangrijk? niet bang
zijn. Vandaag is het aantal moorden tien keer zo groot
als in de Verenigde Staten. Een wereldatlas meldt:
"Zuid-Afrika is het meest
gevaarlijke land van de
wereld (oorlogsgebieden
uitgezonderd) met 40000
moorden per jaar." Dit was
vier jaar geleden niet zo, voor het ANC de macht greep.
Maar de regering zegt dat de moorden een erfenis zijn
van de apartheid. Dat is een deel van het probleem. Al-
les wat misgaat is "een erfenis van de apartheid". Het
geweld in de rest van Afrika is "een erfenis van koloni-
alisme". Het is een erfenis die al bijna 40 jaar duurt. le-
dere keer dat iets fout gaat (en dat gebeurt constant),
worden steeds dezelfde excuses opgelepeld. "We erfden
dit probleem van het corrupte apartheidsregime". Bc
leefde meer dan dertig jaar in de verenigde Staten en ik
heb nog nooit iemand ontmoet die is neergeschoten. De
was nooit bij een bankoverval. Nooit gehoord van een
vriend wiens auto is gekaapt. Slechts een persoon die ik
kende leed onder een inbraak. In de laatste twee jaar
zijn er bij een hoop mensen die ik ken ingebroken. In
feite is inbraak zo gewoon dat men is gestopt om erover
te praten. Een van mijn vrienden was 6 keer in een jaar
getroffen. De laatste keer dat ik hem zag, vroeg ik hem
wat hij die dag gedaan had." Ik heb een nieuwe tv aan-
geschaft," zei hij. "Oh, hoe vrijgevig van jou," ant-
woordde ik. Sindsdien is hij vertrokken naar Engeland.
Blanke boeren in het bijzonder zijn doelwit geworden.
Sommigen, zoals Wemer Weber, president van de
Agricultural Employers Organization, geloven dat er
een georkestreerde campagne aan de gang is om blan-

ken te dwingen het land te verlaten, zodat het kan wor-
den herverdeeld. Aanvallen op boeren stijgen bijna ieder
jaar: 92 doden in 1994, 121 in 1995, 109 in 1996 en
140 afgelopen jaar. Bij sommige aanvallen is er alleen
gemoord en niets gestolen, wat erop wijst dat roof niet
het motief is. Boer Dudley Leitch vertelde op een AEO
ontmoeting dat terwijl het moordcijfer voor Zuid-
Afrikanen in het algemeen 13 op 100000 is, dat voor
boeren 120 op 100000 is. Een grote zaktelefoonmaat-
schappij plaatste een anti-misdaad advertentie in een
krant waarin stond: "President Mandela - U zat in de
gevangenis. Nu zitten we er allemaal in". Een topamb-
tenaar van de bureaucratie die telefoons reguleert belde
het bedrijf en de advertentie werd teruggetrokken. De
denk dat men het te grof vond het duidelijke vast te
stellen. In Amerika weet men niet wat hier gebeurt. De
weet het. De kijk naar CNN. Het komt zelfs niet in de
buurt om de waarheid te vertellen over de achteruitgang
en dood in Zuid-Afrika. De Amerikaanse media kunnen
nu de waarheid niet vertellen- ze hebben te veel geïn-
vesteerd in het vertellen wat voor heilige Mandela is.
Ondertussen leven we in gevangenissen. Mijn huis heeft
tralies aan de buitenkant van de ramen en aan de bin-

nenkant. De heb een
Rhodesische hond die
het erf bewaakt. De had
een grote, gespijkerde
van een afstond bediend

hek gezet in de oprijlaan. De kan me niet de voorzorgs-
maatregelen veroorloven die anderen nemen. Je ziet nu
individuele huizen met bewakingspersoneel. Muren ho-
ger dan 2.50 meter zijn gewoon, met prikkeldraad of
spijkers er bovenop. Aan de overkant van de straat heb-
ben de buren een elektrische schutting op de muur ge-
plaatst- nu een gewoon uitzicht. Mensen zijn gewapend
en hebben privé, veiligheidsdiensten ingehuurd. In de
V.S. zou men deze voorzorgsmaatregelen paranoïde
vinden. Hier is het gemiddeld.

POLITIE

In de straat waar mijn boekwinkel is gelegen, is een
kruidenier al verscheidene malen overvallen. Hetzelfde
geldt voor het postkantoor en de bank. De laatste paar
maanden zijn de auto's van vier van mijn klanten ge-
kaapt door gewapende bendes, een van hen op mijn
parkeerterrein. Een was door zijn been geschoten, een
ander werd beschoten maar gemist. Weer een ander
werd in elkaar geslagen en moest weken in het zieken-
huis doorbrengen. Meer dan 3000 kapingen worden ie-
derjaar gerapporteerd. Een familie rijdend naar Durban
op vakantie werd aan de kant gezet, zodat twee kleine
jongens konden uitstappen en hun eigen boontjes dop-

...telefoon en electriciteit vallen
regelmatig uit...



pen. Verscheidene uren later vond de politie de twee
kinderen zittend tegenover de twee lichamen van hun
dode ouders; vermoord voor een auto.

De nieuwe president van het ANC, Terror Lekota, vertel-
de de pers dat de kapingen een fout van de apartheid
waren. Hij claimt dat het "apartheidsregime" immuniteit
van vervolging aan kapers geeft in ruil voor het verza-
melen van "informatie" over het ANC. Vorig jaar gaf een
andere topambtenaar de blanken de schuld voor de toe-
name van kapingen. Hij zei dat er helemaal geen mis-
daadgolf was, en dat de blanken deze misdaden
verzonnen om de verzekering op te lichten. Het waar-
nemend hoofd van de Licensing Department voor Jo-
hannesburg, Genie Gerneke, bracht in Juli 1997 een
rapport uit waarin stond dat het departement onder
controle was van criminele syndicaten. Hij zei dat de
helft,van alle auto's die in Johannesburg zijn gesto-
len, binnen 30 dagen zijn "gelegaliseerd" met nieuwe
officiële documenten. Hij zei dat de samenwerking tus-
sen criminele bendes en vakbondsleden het voor senior
staff members or security staff onmogelijk maakt enige
actie te ondernemen. Nadat Gerneke* s verslag aan de
regering was overgemaakt, werd hij in twee anonieme
brieven van racisme beticht. Als resultaat van deze ano-
nieme aanklachten werd Gerneke voor vijf maanden ge-
schorst. Een jaar later zei Gerneke dat de overheid geen
enkele van zijn aanbevelingen ter bestrijding van cor-
ruptie had opgevolgd. Toen onlangs een autodiefstal
syndicaat werd blootgelegd, bleek dat 5 van de 16 gear-
resteerden politieagenten waren.

De hoofdinspecteur zei, "We vonden dat politieagenten
gestolen auto's kregen en dan verkochten aan hun klan-
ten." In 1997 bereikte de corruptie zo'n hoog niveau dat
Mandela een Special Investigating Unit opzette om da
zaak te onderzoeken. Volgens rechter Willem Heath,
hoofd van de eenheid, zijn er meer dan 90000 gevallen
in onderzoek. Als Heath en zijn mannen er in slagen om
één corruptiegeval per dag op te lossen, inclusief week-
ends en vakantie, dan zal het 247 jaar duren om de hui-
dige achterstand op te heffen. Dit bevat geen nieuwe
gevallen die zullen ontstaan. Heath denkt dat de geval-
len een bedrag van 6 miljard rand met zich meebrengen.
In 1997 zijn ongeveer 2300 politieagenten beschuldigd
van corruptie- ongeveer één iedere drie uur.

Ongeveer 500 agenten zijn in de rechtbank verschenen
op beschuldigingen van het samenwerken met criminele
bendes. In Johannesburg alleen al zijn er 700 agenten
die processen tegemoet zien wegens misdaden variërend
van inbraak tot moord. En iedereen gaat er van uit dat
slechts het topje van de ijsberg is. De laatste twee jaar

zijn er talloze grote roofovervallen op de snelweg ge-
weest. Op klaarlichte dag beroven een dozijn mannen,
gewapend met AK-47s en andere "militaire" wapens,
vrachtauto's met veiligheidspersoneel die grote hoeveel-
heden aan geld vervoeren. Deze overvallen hebben de
bendes miljoenen opgeleverd. Regeringsfunctionarissen
geven de schuld aan veiligheidsbedrijven, banken en ie-
dereen die ze maar kunnen bedenken. Maar toen einde-
lijk enkele arrestaties werden verricht, bleken de
belhamels ANC-activisten te zijn. De leiders die gear-
resteerd waren, waren leden van de gewapende tak van
het ANC, Umkhonto we Sizwe. Een bendeleider is se-
cretaris van de Jeugdliga geweest in Johannesburg. Een

. 5 van de 16 autodieven bleken politieagenten te zijn ...

bondgenoot van hem, ook een bendeleider, was gear-
resteerd maar "ontsnapte" uit de gevangenis. Beiden
waren recente gasten, op het verjaardagspartijtje van
Peter Mokaba, Deputy Minister of Environmental Af-
fairs and Tourism. Er is bewijs dat Umkhonto we Sizwe
activisten niet alleen achter deze roofovervallen zitten,
maar dat ze samenwerken met gewapende kaders die
verbonden zijn met de zogenaamde bevrijdingsbewe-
gingen van aangrenzende landen. In 1997 alleen waren
er 465 bankovervallen. Ia totaal werd ongeveer 40 mil-
joen dollar geroofd. Banken verhogen hun provisies
substantieel om hun verliezen te compenseren. Misdaad
schijnt het enige te zijn dat werkt in Zuid-Afrika. Het ri-
sico om gearresteerd, voorgebracht en veroordeeld te
worden, is miniem. In 1997 leidde slechts 14,6% van
alle moorden tot arrestatie en veroordeling. Van 52110
verkrachtingen waren er slechts 2532 veroordelingen-
ongeveer 6,7%. Van de 330093 inbraken waren er
slechts 15710 veroordelingen, ongeveer 4,8%. Ervaren
vervolgers hebben hun banen vaarwel gezegd, vervan-
gen door nieuwelingen die hun positie danken aan posi-
tieve discriminatie. Gedurende kerstperiode 1997
"verloren" de politie en gevangenissen bijna 300 gevan-
genen. In een geval nam een politieman twee gevange-
nen mee naar een bar om wat te drinken. Een van hen
leende zijn sleutels en ging terug naar de gevangenis om
23 andere gedetineerden te bevrijden. In een andere ge-
vangenis liepen negen gevangen weg terwijl ze een
briefje achterlieten waarop stond: "We zijn met Kerst-
mis weg en we zullen op 3 januari terugkomen." (ze
kwamen niet terug). Verscheidene gevangenen verlieten
de gevangenenwagen wanneer de politie vergeten was
de deur op slot te doen. In 1995 werd Sylvester Mofo-
keng uit zijn cel gehaald voor een voetbalwedstrijd.
Toen hij terugkeerde naar de gevangenis sprong hij een-
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voudig uit de vrachtwagen en rende door hekken die
niet gesloten waren. Hij werd drie maanden later weer
gearresteerd, maar in augustus 1996 ontsnapte hij op-
nieuw. Op een of andere manier verkreeg hij een geweer
van een bezoeker en dwong hij bewakers hem te vrij te
laten. Josiah Rabotapi wordt gezien als de leider van
een syndicaat dat zich specialiseert in gewapende roof-
overvallen en betrokken is bij de diefstal van 14 miljoen
dollar in 30 gewapende overvallen. Hij wordt ook ge-
zocht voor 16 moorden. Tot nu toe is hij drie keer gear-
resteerd en iedere keer weer ontsnapt. Jan van der
Westhuizen, een veroordeelde moordenaar, is zeven
keer ontsnapt uit de gevangenis of politie hechtenis. Als
de politie geen criminelen "verliest", dan vermoordt ze
hen. Een recent overheidsrapport toont dat iedere twaalf
uur l persoon sterft ofwel tijdens hechtenis ofwel als re-
sultaat van politieacties. Tweederde van deze doden
vinden plaats gedurende inhechtenisneming. Volgens
een rapport, "een overzicht van 100 schietincidenten
tussen politie en burgers" laat zien een zware "oneven-
wichtigheid in slachtoffers." David Bruce, een onder-
zoeker voor de Centre for the Study of Violence and
Reconciliation zei: "In slechts vijf gevallen is een poli-
tieagent gewond geraakt, en in een geval gedood." In de
noordelijke buitenwijken van Johannesburg vechten
burgers terug. In sommige gebieden hebben ze bewa-
kers gezet bij de ingang hun buurt. Ingangen zijn afge-
sloten met hekken om te controleren wie er in komt en
wie er uit gaat. Criminelen kunnen niet langer hun
auto's volladen met gestolen goederen en wegrijden
wanneer bewakers hen stoppen bij het hek. Deze gebie-
den hebben een dramatische teruggang in criminaliteit
laten zien. Maar het ANC heeft bevel gegeven de hekken
weg te halen. Het zegt dat deze pogingen de misdaad
wegdrijven van blanke gebieden en daarom racistisch
zijn.

Dit is het leven in Zuid-Afrika vandaag de dag. Ik woon
al zes jaar in Zuid-Afrika en een hoop veranderingen
gezien. Zelfs een aantal ten goede. Maar de levensstan-
daard is gedaald. En de houding van mensen is veran-
derd: hoop is verloren, vervangen door angst,
bezorgdheid, zelfs afgrijzen. Er is een grap die de ronde
doet: Amerikanen hebben Bill Clinton, Johnny Cash en
Bob Hope. Zuid-Afrikanen hebben Nelson Mandela, no
cash and no hope.

DE TERUGKEER VAN APARTHEID

Een andere populaire mop is dat Mickey Mouse een
horloge heeft met de afbeelding van onze ministers van
Financien. In de zes jaar dat ik hier leef, is de Rand met
50% gedevalueerd. In het laatste jaar 30%. De regering

heeft een massaal "banen"plan gedirigeerd. Maar sinds
het ANC aan de macht kwam, is het aantal banen afge-
nomen, ondanks sancties die werden opgeheven en toe-
genomen handel met het buitenland. De enige banen die
toenemen, zijn overheidsbanen. Zuid-Afrikaanse arbei-
ders zijn niet bijzonder produktief. Maar de regering is
nieuwe arbeidswetgeving aan het invoeren die er voor
zorgt dat Zuid-Afrikaanse arbeid duur blijft. Geen won-
der dat steeds minder Zuid-Afrikanen een baan hebben.
Het ANC probeert het nieuwe "Equity Employment"
wetsontwerp door het parlement te sluizen. Dit wets-
ontwerp zal alle werkgevers dwingen een bepaald aan-
tal banen voor zwarten te reserveren. Ondernemingen
die niet gehoorzamen aan deze raciale quota's zien hoge
boetes tegemoet. En dus is apartheid weer terug - de
oude wetten in nieuwe verpakking. Onlangs hebben
ANC leden van het parlement aangekondigd dat ze van
plan zijn raciale quota's te willen invoeren inzake de
sport. De overheid wil vooral rugby controleren, een
sport die traditioneel door blanken wordt beoefend (niet
voetbal, dat wordt gedomineerd door zwarten). Mandela
gaf een commissie opdracht om het racisme in de South
African Rugby Football Union te onderzoeken. SARFU
stapte naar de rechtbank en die besliste tegen de com-
missie. ANC bonzen verkondigden toen dat de rechter
een onpatriottische racist was, omdat die van Mandela
eiste dat die zou getuigen waarom de commissie was
opgericht. Het ANC, dat niet in staat was om legaal het
rugby onder controle te krijgen, zocht zijn toevlucht tot
intimidatie. Zij verkondigden in het parlement dat tenzij
het leiderschap van SARFU aftreedt, zij vliegvelden zou-
den afsluiten om te verhinderen dat andere rugbyteams
Zuid-Afrika binnenkomen. Belangrijke corporaties, al-
len beducht voor het ANC, dreigden financiële hulp aan
SARFU stop te zetten als het ANC zijn zin niet kreeg.
Rugby baas Louis Luyt, die een ANC veteraan had ver-
slagen voor de baan, werd gedwongen te vertrekken.
Nadat Luyt aftrad, verontschuldigde SARFU zich tegen-
over Mandela omdat ze hem voor de rechter hadden ge-
sleept.

COMMUNISTEN IN DE REGERING

De regering van Zuid-Afrika is eigenlijk een coalitie
van drie groepen. Het leidende drievoudige verbond be-
staat uit the Congress of South African Trade Unions
(COSATU), the South African Communist Party (SAOP)
en het African National Congress (ANC). Die de coalitie
leidt. De SAOP heeft een hoop invloed in COSATU en sa-
men hebben ze grote controle over het ANC. Thabo
Mbeki, die kort geleden Mandela verving als leider van
het ANC, en die een goede kans maakt president van
Zuid-Afrika te worden als Mandela opstapt, werd ge-
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traind in Moskou. Zijn vader, Govan, is een marxist van
de oude stempel en een SAOP activist. Op een recente
ANC conferentie bevestigde extreem links zijn controle
over het ANC door het veroveren van 9 van de 11 toppo-
sities. Van de ANCNS 240 MP'S in het Parlement werden
er 80 benoemd door de SAOP. Het ANC en COSATU ge-
bruikten ook sommige van hun quota's om SAOP leden te
benoemen tot het parlement. Toen Chris Hani werd
vermoord door Janus Waluz, een Poolse immigrant,
noemde CNN Hani "een top ANC-functionaris" of "anti-
apartheidsactivist". Maar CNN zei niet dat Hani het
hoofd was van de Communistische Partij en dat Walus
een vluchteling voor het
communisme was. Inte-
gendeel, de indruk werd
gegeven dat Hani een
nieuwe Martin Luther
King» was. Op dezelfde
manier worden veel feiten over Mandela en het ANC
nooit gerapporteerd in de media. Mandela gaf bijvoor-
beeld het Zuid-Afrikaanse equivalent van de U.S. Presi-
dential Medal of Freedom aan Libie's Muammar al
Gadaffi. Mandela heeft openlijk gezegd dat Cuba een
model is voor een vrije, democratische samenleving, in
feite, democratischer dan de Verenigde Staten. Gastro is
hier geweest voor vriendschappelijke bezoeken. Wan-
neer V.S- ambtenaren klagen over Mandela's knusse
relaties met dictators, zegt Mandela dat geen andere na-
tie het recht heeft zich met de binnenlandse aangelegen-
heden van Zuid-Afrika te bemoeien- dit van een man
die de sancties tegen de oude regering steunde. Eigen-
aardig genoeg liet Mandela erkenning van Taiwan val-
len op verzoek van Communistisch China.

THE ANCs BILL OF WRONGS

Homorechten zijn nu plechtig vastgelegd in Zuid-
Afrika's Bill of Rights. Homo publicaties in de hele we-
reld hebben het ANC hiervoor geprezen. Maar in feite
blijft homosex illegaal. De regering heeft geen prakti-
sche stappen ondernomen om homosexualiteit te legali-
seren. Toen een homorechtengroep de sodomiewetten
voorlegde aan het Constitutionele Hof, was de regering
tegen deze poging. Na een wereldwijd protest deed de
regering een stapje terug. Het lijkt erop dat het ANC
hoopt dat de rechters de wet verwerpen, zodat ze krediet
krijgen voor hun pro homo zijn, terwijl ze niet verant-
woordelijk zijn voor de verandering. Vooralsnog wei-
gert de overheid buitenlandse partners van
homosexuelen toegang tot het land. Deze zaak is voor
de rechter, maar de overheid is tegen veranderingen in
het beleid. De heersende ideologie is "er zijn geen ab-
solute rechten", dus het ANC zet "vlucht" clausules in de

Het ANC heeft de oude censuur
wetten weer van stal gehaald

Bill of Rights. Elk recht gegarandeerd door de grondwet
kan genegeerd worden. Bijvoorbeeld, het recht een on-
derneming te starten is absoluut, tenzij het de wet
"overtreedt". Dus de overheid kan doen wat het wil om-
dat de overheid de wetten maakt. Andere constitutionele
clausules zeggen dat rechten beperkt kunnen worden
door de overheid verenigbaar met de werking van een
"open" en "democratische" maatschappij. En bedenk
wel, Mandela beschouwt Cuba als democratisch. De
Bill of Rights, tot stand gebracht door verschillende po-
litieke partijen, garandeert vrijheid van meningsuiting.
Onderdrukkende censuurwetten werden verbannen naar

de vuilnisbak. Maar
het ANC heeft ze er
weer uit gehaald en
afgestoft. Een wets-
ontwerp om censuur
af te schaffen werd in

het Parlement geïntroduceerd. Bc getuigde er zelfs voor.
Het wetsontwerp was middelmatig, maar er viel mee te
leven. Later herschreef het ANC het wetsontwerp in het
geheim en nam het aan zonder een geschreven versie
beschikbaar te stellen. De nieuwe wet schept feitelijk
censuur. Alle video's en films moeten worden goedge-
keurd door de censuurraad voordat ze kunnen worden
gedistribueerd. Zogenaamd "x-rated" materiaal kunnen
alleen worden verkocht in sexshops die een vergunning
hebben. Alles wat wordt beoordeeld als "hate speech" is
illegaal. De nieuwe "obsceniteiten" standaard betekent
dat alles wat "vernederend" wordt geacht, verboden is.
Een nieuwe overwinning voor duidelijke, beknopte
wettelijke concepten. Lindiwe Sisulu, deputy minister of
home affairs, zei dat de regering probeert te balanceren
tussen de vrijheid van meningsuiting en de rechten van
de maatschappij. "In werkelijkheid kan er echter nooit
absolute balans bestaan". Dit betekent "niet alle me-
ningsuitingen kunnen gelijk worden beschermd". Sisulu
interpreteert de nieuwe censuur wetgeving veel stricter
dan in het verleden. Ze beweert dat "iedereen die porno-
grafie van Internet download begaat een overtreding".
Let op dat dit een verruiming is van de wet die alle
"vernederende" pornografie, bestialiteit, kinderporno en
hate speech verbood. Nu zegt ze dat alle gedownloade
porno onwettig is. Al uitbreidende de voorafgaande cen-
suur op films en video's zegt Sisulu nu dat alle foto's
moeten worden gerubriceerd door de regering voor dis-
tributie. "Niemand mag een film of foto op het scherm
brengen, inclusief op een computerscherm, die niet is
gerubriceerd door de Publications Board. Dit betekent
dat iedereen die plaatjes zet op Internet een classificatie
certificaat moet hebben voor dat materiaal". M.a.w. de
overheid claimt het recht alle foto's te classificeren- en
te verbieden- voordat ze aan iemand zijn gedistribueerd.
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Nog steeds vindt het ANC de Bill of Rights te beperkend
voor de regering. Peter Makoba hield onlangs een
speech in een zwart gebied waarin hij verlangde dat alle
zwarten op het ANC zouden stemmen, zodat het twee-
derde van het Parlement controleert. Hij zei dat dit het
herschrijven van de grondwet mogelijk zou maken en
alle beperkingen op de overheidsmacht zou beëindigen.
ANC secretaris generaal Kgalema Motlanthe zei dat
wanneer het ANC bij de volgende verkiezingen tweeder-
de zou behalen, het "bevrijd van beperkingen" kon rege-
ren.

LuiEN LAF

In de afgelopen vier jaar hebbeneen grote reeks kranten
hun onafhankelijkheid t.a.v. de overheid verloren nadat
ze overgenomen zijn door de Ierse persbaron Tony
O'Reilly. O'Reilly Independent groep is knus met het
ANC. Een artikel in The Times of London zegt dat
O'Reilly is bekritiseerd voor "zijn ongezond hechte rela-
tie met de ANC regering. Hij begon met het aanstellen
van een adviesraad vol met ANC supporters en is luid-
ruchtig steun betuigd aan alle ANC doelen en slogans."
Journalisten zijn niet gelukkig met het feit dat O'Reilly
zijn biograaf, Ivan Fallon, aanstelde om de kranten te
leiden omdat Fallon "niet wordt gepruimd om zijn wei-
gering op te staan tegen de pogingen van de overheid de
pers tot onkritische steun te bewegen." Volgens de Ti-
mes hebben O'Reilly's kranten schandalen binnen de
ANC regering gebagatelliseerd. In het Virodene schan-
daal promoten ANC politici -en dat doen ze nog steeds-
de zogenaamde AIDS medicijn. Documenten tonen dat
het bedrijf dat het medicijn produceert van plan was zes
procent van de winst
aan het ANC te geven.
O'Reilly's kranten
"hebben de hele zaak
gebagatelliseerd, ver-
zuimd verslag uit te
brengen op persconfe-
renties". Andere kranten echter slagen er nog steeds in
de regering te bekritiseren, en het ANC en Mandela hou-
den daar niet van. Mandela valt permanent de pers aan
met het verwijt dat ze "tegen" de "veranderingen" zijn.
In feite was de pers, over het geheel genomen, sterk kri-
tisch tegenover de apartheid. Nog steeds is de media,
met uitzondering van de televisie, volgens Mandela ra-
cistisch. In de komende paar jaar is wetgeving tegen de
kranten bijna zeker. Mandela's held, Robert Mugabe
van Zimbabwe, vernietigde recalcitrante kranten door ze
eenvoudig over te dragen aan de regering. Televisie is
uitgesloten van Mandela's kritiek omdat de drie voor-
naamste televisiestations al in handen van de overheid

is. ANC bureaucraten leiden de stations en zijn meestal
doodstil over de problemen in Zuid-Afrika. Maar ze
hebben wel tijd voor eindeloze documentaires over
Mandela en het ANC, met titels als "Our heroes". Een
nieuwe nieuwsdirecteur is al lange tijd ANC supporter
met geen omroep ervaring. Twee nieuwe mini-series
zijn geproduceerd voor het nieuwe seizoen: een is een
geestdriftige film over het leven van communist Helen
Joseph en haar gevecht voor het ANC, en de ander gaat
over ANC partizaan bisschop Tutu. Een nieuwe televisie
Mineral Affairs, Penuell Maduna, riep op tot het natio-
naliseren van alle mineralen, zeggende dat "privé eigen-
dom voor mineraalrechten is onacceptabel voor de
regering". Overheidsfunctionarissen noemen privé ei-
gendom "racistisch" omdat in een privé systeem niet ie-
dereen mineraalrechten beheert. Vroeger wapperde
Maduna met het idee dat de regering alle oliebedrijven
moet controleren. Onder het huidige systeem is prijs
competitie in benzine verboden en alle prijzen worden
bepaald door de overheid. De ziekenhuizen in Zuid-
Afrika zijn nachtmerries geworden. Twee jaar geleden
verkondigde Mandela gratis medische zorg voor kinde-
ren aan. De ziekenhuizen zijn nu gevuld met werkloze
vrouwen en hun kinderen. Ze zitten daar uren voor een
verkoudheid of een lopende neus. Dr. Zuma, Minister
van Gezondheid, lijkt vastberaden om de gezondheids-
zorg in Zuid-Afrika overal even slecht te maken. Ze
heeft voor alle medische studenten sociale dienstplicht
ingesteld. Ze moeten twee jaar van hun leven aan de
staat geven, doen wat de staat hun zegt, waar de staat
zegt hun te doen. De wetgeving zegt niet eens dat ze in
Zuid-Afrika dienst moeten doen. Speculaties zijn dat
tenminste sommigen worden toegewezen aan Cuba.

Toen het voor Zuma

Sisulu:
"niet alle meningsuitingen kunnen

gelijk worden beschermd"

duidelijk werd dat
een groot aantal
dokters en medische
studenten nu gaan
emigreren, noemde
ze hen "verraders",

en schreef ze hun vlucht toe aan "racisme". Wit School
of Medicine berichtte dat 45 procent van alle studenten
die de afgelopen 35 jaar hun diploma behaalden het
land al hadden verlaten. Een recent onderzoek onder
topdoktoren in Zuid-Afrika onthulde de bijna eensge-
zinde mening dat Zuma het gezondheidssysteem van
Zuid-Afrika aan het vernietigen is. De Independent
schreef: "Veel doktoren zeiden dat Zuma's blijkbare be-
doeling om een communistisch of socialistisch nationaal
gezondheidssysteem te introduceren het privé initiatief
verstikte. Dit gekoppeld met excessieve controle en be-
moeizucht, heeft doktoren moedeloos gemaakt." Een
woordvoerder van Zuma antwoordde door te zeggen dat
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als de voorstellen worden "gezien als socialistisch, dan
zullen we dit beleid voortzetten en geen verontschuldi-
gingen maken". De vernietiging van de gezondheids-
zorg heeft zelfs de voedselvoorziening aangetast.
Vaccins die dringend nodig zijn om het vee te bescher-
men zijn opgeraakt. De enige legale bron voor het inko-
pen van vaccins in Zuid-Afrika is de overheid, en de
overheidslaboratoria zijn leeg. Boeren die hun cheques
opsturen om vaccins te kopen, krijgen het geld terugge-
stuurd. De top veterinaire wetenschappers zijn ook be-
zig het land te verlaten. Op het Onderstepoort
Onderzoeks Centrum is slechts een van de oorspronke-
lijk zes specialisten aanwezig. Onderstepoort, eens be-
schouwd als een van de beste centra voor onderzoek in
de wereld, is nu kreupel aan het worden. Wetenschap-
pers zeggen dat er een goede kans is dat gemuteerde vi-
russen de rund, varken en lam industrie zullen
decimeren voordat nieuwe vaccins kunnen worden
ontwikkeld. Zij waarschuwen dat de bevolking als
resultaat hiervan een tekort aan vlees en melk moet
verwachten. Onder het oude apartheidsregime wa-
ren overheidsscholen in zwarte gebieden rampzalig
ontoereikend. Toen het ANC het onderwijssysteem
overnam, veranderden dingen. Nu zijn alle scholen
rampzalig ontoereikend - gelijkheid is bereikt. Maar het
aantal studenten dat hun middelbare school diploma
behalen, is afgenomen onder het ANC. Degenen die het
op goed doen op school, gedijen alleen als ze de juiste
kleur hebben. De student die er in slaagde meer cursus-
sen te halen dan enig ander student in Zuid-Afrika kan
zelfs geen studiebeurs krijgen. ledere aanvraag die hij
deed, is afgewezen omdat hij de verkeerde huidskleur
heeft. Hij heeft het beste school diploma in het land
maar niemand kan het wat schelen. Het is niet wijs geld
te geven aan iemand die het niet eens is met het ANC. In
de Oostkaap, bij Port Elisabeth, staat de verarmde Kh-
wezi Lomso Comprehensive School. De directeur is Ce-
cilia Behrent. Tijdens haar aanstelling heeft de school
een slagingspercentage van 84% gehaald, ruim boven
het nationale percentage van 47 en dubbel zoveel als dat
van het provinciale percentage van 42. De lerarenvere-
niging, in samenwerking met de regering, heeft gepro-
beerd Behrent te vervangen door een lid van de
vereniging. Haar afzetting wordt bestreden door bijna
alle 1100 studenten, bijna alle leraren, en meer dan 700
ouders die een petitie hebben getekend ten behoeve van
haar. De regering weigerde de petitie te accepteren.

JOHANNESBURG BELEGERD

Johannesburg was een relatief veilige en schone stad
toen ik hier heen kwam. De ging naar een raciaal ge-
mengd gebied in het centrum van de stad. Ik ging een

jaar later weg. Vandaag zal ik er niet heenrijden in het
volle daglicht. De straten worden gecontroleerd door
criminelen. Sommige straatbendes zitten op de straat-
hoeken en beroven passerende automobilisten. Ze bre-
ken het autoraampje, nemen wat ze willen hebben,
stapelen het op de trottoirband, en wachten op een ande-
re auto. Ze rennen zelfs niet weg met de gestolen goede-
ren. Daar is geen noodzaak voor; niemand zal hen
arresteren. Inwoners van mijn oude buurt, Hillbrow,
hebben een nieuw spel ontdekt: neem bakken met afval
en gooi ze van de 15e verdieping naar beneden op voet-
gangers. De straten zijn smerig en ruiken naar urine.
Bedrijven gaan weg. Het luxe Carleton Hotel hield het
een tijdje vol, maar gaf uiteindelijk de geest. Niemand
wilde er blijven, dus het hotel sloot zijn 200-plus ka-
mers, en nu staat het leeg. Wanorde regeerde op de
vooravond van het nieuwe jaar. In het Hillbrow district

. de Democratische Partij (DP)
neigt naar het libertarisme ...

van de stad patrouilleren bijna 200 politieagenten op
een gebied van slechts enkele stadswijken met ogen-
schijnlijk geen enkel effect. Drie mensen werden die
avond in de straten vermoord. Agenten die probeerden
plunderaars te stoppen, werden vanuit de hoog oprij-
zende gebouwen bekogeld. Paramedici werden aange-
vallen wanneer ze de gewonden probeerden té helpen.
Dus het ANC kwam in actie. Johannesburg is een in-
drukwekkende stad, en het ANC beloofde het bestuur in
verschillende regio's op te delen. "Plaatselijke controle"
zou dan worden volbracht met vier districten. Elk dis-
trict werd op de meest ingewikkeld mogelijke manier
ingedeeld, om er zeker van te zijn dat elk van hen ge-
noeg zwarten hadden. Het ANC weet waar zijn stemmers
leven. De stad nam duizenden nieuwe bureaucraten aan.
In veel gevallen deden twee mensen hetzelfde werk een
zwarte werker met de titel en een blanke om het werk te
doen. Geld werd herverdeeld aan de "vroegere kansar-
men". Terwijl zwarte townships niet verbeterd zijn, zijn
blanke gebieden achteruitgegaan. Johannesburg, eens
de rijkste stad in Afrika, kan nu zijn rekeningen niet
betalen, en kan geen bankleningen krijgen. Het ging van
een overschot op het budget naar bankroet in slechts
twee jaar. Meer ANC magie. Deze zwarte magie werkt
door heel Zuid-Afrika. De British-based Chartered In-
stitute of Public Finance and Accountancy zei onlangs
dat 281 gemeentes in Zuid-Afrikanu technisch failliet
zijn. Dat is een op drie steden in het land. Openbare
parken zijn nu kampeerterreinen. Kapotte waterleidin-
gen blijven dagen stromen, voordat ze gemaakt worden.
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Gaten in de weg worden niet gerepareerd. Het stads-
budget wijst minder dan 100000 dollar toe voor het re-
pareren van straten voor de gehele stad! inefficiëntie
regeert. Tijdens vragen in het Parlement gaven ANC be-
stuurders toe dat de wegen in Gauteng onder hun beleid
zijn verslechterd. Transport Minister Mac Maharaj gaf
toe dat slechts 37 procent van de wegen in goede of erg
goede staat waren in 1997, terwijl in 1985 dat getal 80
procent was.

DE POLITIEKE STRIJD

In Johannesburg is de oppositiepartij van het ANC de
Democratische Partij (DP). Eens een leidende anti-
apartheidspartij is het nu de enig overgebleven echte
oppositie van het ANC, en is meer en meer Hbertarisch
geworden. Het steunt de rechten van homosexuelen en
het vrije ondernemerschap. Het is tegen positieve dis-
criminatie en censuur. De noordelijke buitenwijken zijn
nu hecht DP gebied. En ze komen in opstand tegen be-
lastingen. De regering antwoordt door het zenden van
gewapende troepen om ouderparen te terroriseren. Het
ANC is niet gelukkig. Mijn gebied is een gebied waar het
ANC geen duidelijke meerderheid heeft. Het kan geen
eenpartyregel introduceren, dus het intimideert, straft en
trekt basisstadsdiensten terug. Om de oppositie tegen te
werken, plant het ANC van heel Johannesburg een "me-
ga-stad" te maken. Geen regio's meer. De DP gebieden
zullen "democratisch" worden verzwolgen door ANC
aanhangers. Op deze manier wordt toegestaan dat het
ANC steelt van DP stemmers en aan ANC bureaucraten
wordt gegeven. Kritikasters van de mega city worden
natuurlijk als "racisten" gebrandmerkt. (Tegenwoordig
heeft deze term alle betekenis verloren in Zuid-Afiika.
Eigenlijk is het zo dat wanneer je nog nooit voor racist
bent uitgemaakt, je geen fatsoenlijk mens bent). Ver-
schillende groepen vroegen om een referendum. Het
ANC zei dat dat ondemocratisch was, en wilde het niet.
De plaatselijke DP politicus Frances Kendall riep op tot
een privé referendum. Honderden stemhokjes werden
door de stad geïnstalleerd. Het ANC beval zijn kiezers
niet te gaan stemmen. In zwarte gebieden werden stem-
hokjes lastig gevallen en gedwongen tot sluiten. Toen
zei het ANC dat de stemming niet telde omdat er in de
zwarte gebieden te weinig stemhokjes waren. Bijna
100000 mensen gingen stemmen. De stemming was
verpletterend tegen de "mega-stad". Het ANC zei dat het
hun niets kon schelen en dat ze het zouden negeren. Per
slot van rekening gaf de stemming alleen de mening van
de racisten weer. Toen het ANC de macht greep, werden
de verkiezingen door Europese Commissie waarnemers
"vrij en eerlijk" genoemd. Een waarnemer gaf aan een
Federal Party ambtenaar toe dat de verkiezingen corrupt

zouden worden verklaard als het naar Europese maat-
staven werd beoordeeld, "maar dit is Afrika". Bijvoor-
beeld, meer stemmers stemden dan bestonden. Uit een
recente volkstelling bleek dat de bevolking onder de 39
miljoen ligt, niet 44 miljoen zoals vroeger werd be-
weerd. Omdat meer dan de helft van de bevolking uit
kinderen bestaat, kunnen er niet meer dan 19 miljoen
stemmers in het land zijn. Toch werden meer dan 19
miljoen stembriefjes uitgebracht. Niemand schijnt het
iets te kunnen schelen dat het ANC met miljoenen frau-
duleuze stemmen werd gekozen. De kreeg ieder uur ver-
kiezings resultaten per fax van de Independent Electoral
Commission. Ik herinner mijn verbazing toen ik merkte
dat het totaal aantal stemmen voor de Federal Party om
6 s'middags hoger was dan op 7 s'middags. Stemmen
verdwenen. Het tellen van de stemmen ging dagenlang
door tot het opeens stopte. Twee dagen werden er geen
resultaten bekendgemaakt. EC ambtenaren ontmoetten
mensen van politieke partijen achter gesloten deuren
voor de uiteindelijke resultaten bekend werden gemaakt.
De laatste jaren heeft het ANC alles gedaan om het stern-
systeem te manipuleren om zijn overwicht te versterken.
Eerst stelde het voor om de stemleeftijd te verlagen tot
14 jaar omdat de overweldigende meerderheid van de
jeugd zwart isJPublieke hoon heeft dit voorstel getorpe-
deerd voor zolang als het duurt. Vervolgens probeerde
het ANC de wetten te veranderen zodat niet-ingezetenen
konden stemmen mits zij uit "buur" i.e. zwarte landen
kwamen. Omdat de meeste blanke niet-ingezetenen uit
Engeland, Canada, de Verenigde Staten etc. komen,
zullen de blanke stemmen niet toenemen. Oppositiepar-
tijen slaagden erin ook dit voorstel te torpederen. In
plaats daarvan bereikte het ANC hetzelfde doel via de
achterdeur. De reusachtige meerderheid van "illegale"
immigranten in Zuid-Afrika zijn zwarten van buurlan-
den. Het ANC schonk hen onmiddellijk het burgerschap.
Ondertussen vinden "legale" immigranten, voornamelijk
blanken uit westerse landen, het in toenemende mate
moeilijk om in Zuid-Afrika te blijven. Permanente resi-
dentie voor "legale" immigranten is moeilijker gewor-
den, en de kosten van ee simpele aanvraag is gestegen
van minder dan 100 dollar tot meer dan 1400 dollar. De
Nationale Partij, eens Zuid-Afrika's dominante partij, is
snel steun aan het verliezen. Het heeft nooit enige echte
oppositie gevoerd tegen het ANC, en het heeft talloze
deals in achterkamertjes gesloten met het ANC teneinde
privileges voor zijn leiders te behouden. De taak om op
te staan tegen het ANC wordt vervuld door de "progres-
sieve" Democratische Partij. De DP heeft onlangs ver-
kiezingsstrijd gevoerd in verscheidene NP bolwerken. In
ieder geval versloeg de DP kandidaat de NP kandidaat
gemakkelijk. Blanke kiezers vertrouwen de NP niet
meer, en met reden. In de meest recente lokale ver-
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kiezing verzamelde de DP 90 procent van de
stemmen. Net voor de verkiezing zei een top
NP bestuurder dat deze zetel de "veiligste" in
het hele land was. Maar het ANC is een
tegenoffensief begonnen. DP activisten, van
wie velen in het verleden gearresteerd zijn
wegens het aanklagen van de apartheid,
worden nu door het ANC als racisten
gebrandmerkt. De mediaspreekbuizen van het
ANC verwijzen naar de "progressieve racisten"
van de DP. ANC bestuurders noemen
progressieven "kwezels" en gebruiken de term
"conservatieve progressieven" om critici van
het ANC. te vernederen Partijleden geven re-
gelmatig speeches waarin ze critici
beschuldigen dat ze "onpatriottisch" zijn. En
onlangs beweerden ze dat blanken proberen te
verhinderen dat het partijprogramma van het
ANC zal slagen. Mandela beschuldigt de DP
openlijk van racisme. Zijn doel is de DP op
een zijspoor te zetten. Van alle
oppositiepartijen- buiten de Inkatha Freedom
Party, die strict gebaseerd is op zulu's- heeft
alleen de DP de hoop zwarte stemmen te
trekken. Dit moet worden vernietigd als de
een-partij ANC staat wil worden opgebouwd.
Wat gebeurt hangt voor een groot deel af van
hoe de rest van de wereld Zuid-Afrika ziet.
Als er genoeg publiciteit en kritiek is, zullen
de ANC dictators in wording terugkrabbelen.
Dat hebben ze al eerder gedaan en dat zullen
ze opnieuw doen. Maar het ANC is aan het
afdwalen van het recht en de wereld zegt niet
veel. Het ANC zal de oppositie niet ineens
verbieden- tenminste niet in de nabije toekomst.

Totale overheidscontrole van alle media is ook nog niet
waarschijnlijk- maar de kranten zullen worden aange-
vallen onder het voorwendsel dat ze "diversiteit" moeten
promoten. Maar er is hoop. Internationale druk en blij-
vende steun voor de DP zal wellicht helpen. Maar het is
niet erg waarschijnlijk dat dit gebeurt. Zuid-Afrika zal
waarschijnlijk de weg opgaan naar ellende, corruptie,
wanhoop en vernietiging. Geef het tijd. Dan zal er niet
veel verschil meer zijn tussen Zuid-Afrika en de rest
van Afrika.

Vertaling van Die, the beloved country van Jim
Peron, eerder verschenen in Liberty. Vertaling: Tol
Hanze

Het Libertarisch Genootschap Amsterdam

Opgericht 4 februari j.l., nodigt u allen uit voor de
volgende bijeenkomst op dinsdag 13 april, om 20:00
uur in het Ibis Hotel te Amsterdam (bij het Centraal
Station).

Het Genootschap stelt zich tot doel om iedere tweede
dinsdag van de nieuwe maand, een bijeenkomst te
houden, met iedere even maand een gastspreker.

Het Libertarisch Genootschap Amsterdam is
onafhankelijk en niet verbonden met enige politieke
partij, specifieke libertarische richting of groepering,
doch slechts in dienst van de vrijheid. Dat betekent
dat iedereen bij ons welkom is, van klassiek-liberaal
tot anarchist. Het is echter niet alleen ons doel om
een trefpunt te vormen voor libertarische
geestverwanten. Wij proberen namelijk met name ook
het libertarisme te verspreiden en in bekendheid te
brengen onder hen die mogelijk geïnteresseerd zijn.
Daarom is met name ook een ieder die meer
informatie en kennis wil opdoen over libertarisme, van
harte uitgenodigd. Mocht u 13 april helaas verhinderd
zijn, aarzelt u dan vooral niet om even contact op te
nemen, zodat u voortaan volledig op de hoogste
gehouden wordt van alle toekomstige activiteiten.

Marco Kreuger (voorzitter)
tel. 020-4708374
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De Opkomst van het Nieuwe Libertarisme

R. W. Bradford

Waarom zijn de libertariërs het op verplichting ge-
baseerde libertarisme van Rand en Rothbard aan
het verlaten en omhelzen ze het consequentialistische
libertarisme van Friedman, Hayek en Von Mises?

Libertariër-zijn is het geloven dat menselijke vrijheid
een goed ding is - dat het gemaximaliseerd zou moeten
worden en de macht van de overheid sterk gereduceerd
zou moeten worden. Maar waarom geloven libertariërs
dat vrijheid een goed ding is? Wat is er zo goed aan
vrijheid?

Vrijwel alle libertariërs zijn het met elkaar eens dat
mensen betere floreren als ze vrij zijn, dat ze welvaren-
der en gelukkiger zijn wanneer ze zich veilig weten met
betrekking tot hun persoon, eigendom en vrijheid. Voor
sommige libertariërs is dit rechtvaardiging voldoende.
Ze zijn voor vrijheid omdat vrijheid goed is voor men-
sen. Het libertarisme dat zij voorstaan is consequentia-
listisch.

Maar voor andere libertariërs is het feit dat vrijheid
mensen helpt te gedijen en hun geluk te vergroten niet
voldoende. Zij geloven dat vrijheid ontspringt aan ob-
jectieve moraliteit. In het bijzonder geloven ze dat het
altijd verkeerd is voor een mens om geweld te initiëren
tegen een ander.

Mensen die dit morele gebod geweld aandoen zijn bezig
met iets verkeerds en behoren moreel veroordeeld te
worden. Voor deze soort libertariër is vrijheid niet enkel
een geslaagd sociaal arrangement. Het is een sociale in-
richting als een noodzakelijk gevolg van een objectieve
moraliteit. Dit type libertarisme is moralistisch.

Dat wil niet zeggen dat consequentialistische libertari-
ërs niet moreel zijn; de meeste consequentialisten zijn
het er over eens dat het verkeerd is om geweld te initië-
ren.

Waar zij een ander pad inslaan dan de moralistische li-
bertariër is waar zij non-agressie als een algemeen mo-
reel principe zien, een met diepe en positieve
uitwerkingen, maar niet als een moreel imperatief van

waaruit alle maatschappelijke en politieke gedacbten-
goed kan worden verkregen.

Geformuleerd door de succes-romanschrijfster Ayn
Rand en eigen gemaakt en uitgebreid door Murray Ro-
thbard, werd moralistisch libertarisme grotendeels ver-
antwoordelijk voor de moderne herrijzenis van het
libertarisch denken dat in de jaren zestig begon. Maar
gedurende de laatste jaren is het moralistisch libertaris-
me geleidelijk aan maar toch in aanzienlijke mate afge-
nomen terwijl het consequentialistische libertarisme een
evenredige toename heeft vertoond.

Deze achteruitgang is duidelijk als de enquête die Li-
berty Magazine in 1998 hield vergeleken wordt met die
van tien jaar eerder. Libertarische ondersteuning voor
stellingnamen die het non-agressie gebod met zich
meebrachten, waren aanzienlijk afgenomen terwijl steun
voor posities die samenhangend waren met die van de
consequentialistische benadering waren toegenomen.
De waargenomen invloed van Rand en Rothbard was in
beslissende mate afgenomen terwijl de invloed van lei-
dende voorstanders van de consequentialistische positie
- Ludwig von Mises, Milton Friedman en F. A. Hayek -
toegenomen waren. Het meest veelzeggende was dat het
oneens zijn met het non-agressie gebod van 10 naar
50% gestegen was.

Als iemand die bij gelegenheid het moralistisch liberta-
risme1 heeft bekritiseerd, zou ik natuurlijk zijn verval
toeschrijven aan de soorten argumenten die ik naar vo-
ren bracht. Maar de kritiek op waar het vandaan kwam
en de beschouwing van zijn meer absurde implicaties en
zijn blijkbaar onoplosbare problemen, ongeacht of deze
kritiek kwam van mij of anderen, heeft op z'n hoogst
een secundaire rol gespeeld in zijn populariteitsdaling .

Om maar eens iets te noemen, de geënquêteerden
schreven mij of David Friedman relatief weinig invloed
toe, die andere criticus wiens naam was opgenomen in
ons onderzoek. David Friedman scoorde 1,91 in onze
enquête van 1988 en 1,88 in die van 1998. Lezers van
het 1988-onderzoek waren niet gevraagd om mijn in-
vloed te schatten maar in 1988 gaven ze mij een score
van 1,9 - zo'n beetje in het midden van alle scores.
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En er was nog iets anders, het meeste wat Liberty heeft
gepubliceerd over dit onderwerp - van Friedman, mij en
anderen - verscheen in het verre verleden, tussen 1987
en 1989. Het lijkt veilig om te zeggen dat een aanzien-
lijk deel van de respondenten toen geen lezers waren
van Liberty. (Liberty's oplage is meer dan verdrievou-
digd sinds die periode, en er is een aanzienlijk verloop
geweest onder de lange-termijn abonnees)

Maar de belangrijkste reden geloof ik, is helemaal niet
intellectueel. Het is een praktische: het soort libertaris-
me dat voortkomt uit het non-agressie gebod neigt er
eerder toe dogma's en hoogdravende redes te bevorderen
dan dialoog. En dialoog is in het algemeen noodzakelijk
om het standpunt van mensen te veranderen. Om deze
reden doet het libertarisme dat afgeleid is van het non-
agressie principe het slecht in de intellectuele arena. Het
is zelfs contraproductief, en libertariërs zijn dat aan het
ontdekken.

Moralistisch libertarisme biedt een nogal makkelijk
antwoord voor bijkans ongeacht welke soort beleids-
kwestie dan ook. Als een overheidsbeleid het initiëren
van agressie met zich brengt, dan is dat slecht. Als het
dat niet doet, dan kan men het toestaan. Voor de mora-
listische libertariër is het non-agressie gebod een soort
troefkaart. In bijna elke politieke discussie maakt het
niet uit welke kaarten op tafel liggen - het non-agressie
imperatief wint het trucje.

Het inroepen van het non-agressie gebod bij het argu-
menteren met andere libertariërs zorgt er heel vaak voor
dat de strijd gewonnen wordt van diegenen die het er
mee eens zijn. Maar ongelukkigerwijs, zoals degenen
onder ons die het aanhalen in discussie met niet-
libertariërs heel goed weten, vinden een heleboel men-
sen het niet overtuigend. Ik zeg het eufemistisch: als we
het non-agressie gebod aanhalen in de discussie van een
politiek onderwerp, dan schudden een heleboel mensen
hun hoofd en lopen weg terwijl ze denken dat we niet
goed bij ons hoofd zijn.

Er zijn een heleboel redenen waarom onze vrienden en
buren niet gunstig reageren als we gaan praten in de
taal van natuurlijke rechten en het non-agressie impera-
tief. Sommige van deze redenen zijn psychologisch van
aard: sommige mensen zijn bang voor onafhankelijk-
heid en verkrijgen bemoediging uit het denkbeeld dat
anderen voor ze zullen zorgen. Sommige mensen heb-
ben een gevestigd belang bij de staat: de HOD medewer-
ker of de bijstandstrekker heeft een sterk belang bij de

dwangstaat en vormt geen vruchtbare grond voor het
beargumenteren van het non-agressie gebod.

Maar de meeste van onze vrienden en buren zijn niet
ontvangers van overheids-vrijgevigheid. Waarom reage-
ren zij niet in gunstige zin op onze argumenten over
rechten en non-agressie?

Een hypothese komt onmiddellijk op: ze zijn intellectu-
eel lui. Ze zijn terughoudend als het gaat om diep na te
denken over moeilijke vragen van deze aard, zeggen we
tegen onszelf. Dat moet het zijn, denken we, of ze zijn
alleen maar gewoon dom. De meer intellectueel onder-
legde onder ons neigt ertoe om dit soort uitleg op een
meer dikdoenerige wijze te geven: hij zou zoiets kunnen
zeggen als dat de intellectuele atmosfeer in het land
slecht is, dat de mensen doortrokken zijn met anti-
libertarische waarden omdat ze onder het openbaar on-
derwijs geleden hebben, enz.

Ik denk dat er een andere reden is dat de theorie van li-
bertarische rechten niet erg overtuigend is: het klopt niet
erg. De denk dat onze vrienden en buren door ons en on-
ze argumenten heenkijken op manieren waarop wij dat
niet doen. Velen zien ons argument als een ingewikkeld
woordenspel, als poespas, als bijgelovig. Bc wil niet
suggereren dat onze vrienden en buren elke jota en tittel
van het argument voor het non-agressie principe kritisch
bekijken. Maar ik geloof werkelijk dat velen onder hen
twijfelachtig zijn over welk argument dan ook dat zo
duister en moeilijk te begrijpen lijkt.

Terwijl de meeste mensen non-agressie als algemeen
principe aanvaarden, zijn ze simpelweg verbijsterd over
tot welke uitersten libertariërs het willen doorvoeren.
Ze geloven dat wanneer non-agressie een categorisch
imperatief wordt het tot stellingnamen leidt die zij ge-
woonweg krankzinnig vinden.

"Zou je de politie willen privatiseren?", vragen ze. "Of
de rechtbanken afschaffen? Of straten en wegen die
publiekseigendom zijn?" Als antwoord beginnen we
gewoonlijk onze radicale beleidsrecepten als bij uitstek
praktisch te verdedigen. Maar in de meeste gevallen lo-
pen ze weg terwijl ze hun hoofd in ongeloof schudden,
of (als ze vrienden zijn) ze nemen aan dat onze politieke
denkbeelden een buitenissigheid zijn die ze moeten tole-
reren als ze onze vriendschap willen behouden.

Voor de moralistische libertariër, speelt het non-
agressie principe min of meer dezelfde rol als de Bijbel
voor een fundamentalistische christen. Precies zoals de
fundamentalist het antwoord op elke belangrijke vraag
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in het leven in de bladzijden van de Bijbel vindt, zo
vindt de moralistische libertariër antwoorden op bijna
elke sociale en politieke vraag binnen het non-agressie
principe.

En net zoals de fundamentalist het onmogelijk vindt om
een vruchtbare dialoog aan te gaan met diegenen die de
letterlijke onfeilbaarheid van de Bijbel niet aanvaarden,
zo vindt de moralistische libertariër het onmogelijk om
een vruchtbare dialoog aan te gaan met diegenen die het
non-agressie beginsel niet aanvaarden als een absoluut
moreel gebod.

En evenals de fundamentalist merkt de moralistische li-
bertariër dat hij serieuze dialogen alleen voert met ande-
ren die zijn geloof delen. Net zoals de discussie van de
fundamentalist met niet-gelovigen zo'n beetje beperkt is
tot het hen proberen te overtuigen van de letterlijke on-
feilbaarheid van de Bijbel (en zo Jezus Christus te aan-
vaarden als hun persoonlijke redder), zo is de
moralistische libertarische discussies met niet-gelovigen
zo'n beetje beperkt tot hen ervan te overtuigen dat het
non-agressie gebod een bewezen en niet te weerspreken
waarheid is. Zelfs de terminologie is overlappend: mo-
ralistische libertariërs spreken er vaak over wanneer en
hoe ze werden "bekeerd" en hoeveel anderen ze hebben
"bekeerd".

Samenvattend, het inroepen van het non-agressie gebod
is een doodlopende weg: tenzij de persoon die we spre-
ken ermee instemt als de discussie begint, houdt de di-
aloog simpelweg op.

Maar libertariërs willen het meest de maatschappij in de
richting van vrijheid verschuiven, of, op z'n minst, de
groeiende macht van de staat en het gelijktijdig verval
van de vrijheid afremmen. Als het inroepen van het non-
agressie gebod er niet in slaagt te overtuigen, erger nog,
de dialoog helemaal doet ophouden, dan zouden we
misschien een andere aanpak moeten proberen.

De andere aanpak is, niet verbazingwekkend, conse-
quentialisme. Als je anderen er niet van kunt overtuigen
om in een slok een enigszins rare morele wet te aan-
vaarden - absurde implicaties met haar en huid - dan
zou je ze er misschien van kunnen overtuigen dat de we-
reld een prettiger plek zou zijn als enkele aspecten van
het leven er meer dan nu door zouden worden geregeld,
dat wil zeggen, als we meer vrijheid zouden hebben.

Beschouw eens hoe een moralist en een consequentialist
argumenteren tegen het minimumloon. De moralist zegt
zoiets als: "Minimum-loonwetten bedreigen een ieder

met gevangenisstraf of boete die arbeid koopt beneden
een bepaalde prijs. Deze dreiging vormt een initiatie van
geweld, en het is fout voor de overheid om geweld te
initiëren, net zoals het verkeerd is voor een gewoon per-
soon fout is om geweld te initiëren...."

Zoals ik al heb opgemerkt, vindt zo ongeveer iedereen
die geen moralistische libertariër is deze gedachtegang
niet overtuigend. "Maar", zoals de meeste mensen rea-
geren, "waarom zouden zakenlui in staat mogen zijn een
loon uit te betalen als je daarmee geen gezin kunt on-
derhouden?" Als de libertariër stug vasthoudt aan zijn
inroepen van het non-agressie gebod, menen de meeste
mensen dat er geen gemeenschappelijke grond is voor
een verdere discussie: de moralistische libertariër is er
aardig in geslaagd de hele discussie te reduceren tot een
enkele stelling die krankzinnig lijkt te zijn, ten minste
als het beslissend wordt gezien ten opzichte van onge-
acht welke beleidsvraag dan ook.

De consequentialist gaat van een heel andere benade-
ring uit. Hij redeneert zo ongeveer op deze manier: "Het
doel van een minimumloon is om de lonen te verhogen
van de mensen aan de benedenkant van de loonschaal.
Maar het effect van een minimumloonwet is heel an-
ders: terwijl het wellicht de lonen van een paar slecht-
betaalde mensen verhoogt, zal het de kosten van het
huren van mensen met weinig vaardigheden verhogen
tot een niveau waarop veel bedrijfseigenaren niet langer
in staat zijn om winstgevend te werken, en gaan op die
manier op de fles, of ze vervangen de weinig-vaardige
werknemer door een stuk automatische uitrusting. Het
netto effect is het verhogen van de werkloosheid onder
diegenen die een marginale opleiding hebben. Is dat
werkelijk wat je wilt?"

Dit argument, in een meer uitgebreide vorm, zou de
non-libertariër wel of niet kunnen overtuigen. Maar of
het het doet of niet, het maakt hem er bij betrokken op
een intellectuele manier. De niet-libertariër zou wellicht
zeggen: "Nou, ik werkte 'ns een keer bij MacDonald's
toen het minimumloon werd verhoogd, en alles wat er
gebeurde was dat iedereen, mij inbegrepen, een verho-
ging kreeg. Niemand werd ontslagen. Dus ik denk dat
je het bij het verkeerde eind hebt". De criticus van het
minimumloon: "Nou, in sommige gevallen treedt het
banenvemietigende effect van een minimumloon alleen
op in de marge. In bepaalde zaken kan de werkgever het
zich veroorloven hogere lonen te betalen. Maar zelfs in
die gevallen heeft hij prikkels om automatiseren..."
Het proces, stel ik me zo voor, is subtiel. Het is niet
alsof bij iemand plotseling het licht opgaat terwijl hij
het argument gebruikt van het non-agressie gebod. Zo-
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als ik eerder opmerkte, de moralistische libertariër is net
zo overtuigd van de weldadige resultaten als de conse-
quentialist dat is. Hij vindt echter de consequenties niet
van zo'n dwingende aard als het non-agressie gebod.
Dus naarmate de tijd verstrijkt, gooit de libertariër die
weg is van het non-agressie axioma vaker en vaker con-
sequentialistische argumenten in de discussie. En hij
geeft de voorkeur aan de resultaten die het geeft. Niet
langer schudden vrienden en kennissen met hun hoofd
en lopen weg wanneer hij een mening ventileert. Ze
mogen hem misschien nog steeds vervelend vinden, het
zou kunnen dat ze zijn argument een kwelling vinden,
wellicht steunen ze nog steeds de groei van macht en
bestrijden vrijheid. Maar ze kunnen tenminste een ver-
standige discussie met hem aangaan.

Laten we eens een moment bij het werk van het Cato
InstHute stil staan, de grootste en meest invloedrijke li-
bertarische denktank. Cato lijkt de moralistische over-
tuiging toegedaan te zijn: het had vroeger Murray
Rothbard en het heeft onlangs verscheidene evenemen-
ten geco-sponsored met het neo-Randiaanse Instituut
voor Objectivistische Studies. In Libertarism: a primer,
beschreef David Boaz, Cato's vice-president, het non-
agressie gebod als een "centraal principe van het liberta-
risme" en schijnt er dichtbij te komen diegenen uit te
stoten uit de libertarische beweging die het ermee on-
eens zijn. Toch zijn moralistische argumenten opvallend
afwezig als Cato bezig is met zijn primaire taakstelling
- het analyseren van beleidsvoorstellen. Be heb zojuist
25 Cato beleidsrapporten van de plank in mijn biblio-
theek gepakt. Slechts een ervan besteedde ook maar de
geringste aandacht aan moraliteit, The Moral Case for
Social Security Privatization, door Daniel Shapiro.
Zelfs in dit geval is de beargumenteerde moraliteit niet
echt, tenminste geen libertarische moraliteit.

In plaats daarvan stelt hij dat privatisering verdedigbaar
is "vanuit vrijwel elk filosofisch perspectief', met inbe-
grip van egalitarisme, welzijnstheorie, communitarisme
en elk argument gevat in het kader van "gemeen-
schapstermen".

We moeten wel even duidelijk stellen dat de conse-
quentialistische aanpak geen magische kogel is. Het
overtuigt niet iedereen. Maar sommigen van diegenen
die het consequentialistische argument horen geven een
gunstige reactie. Langzaam aan, begint de moralistische
libertariër meer en meer als een consequentialist te den-
ken.

Ondertussen herinnert hij zich de problemen in de af-
geleiden van het non-agressie gebod, de schijnbaar ab-

surde consequenties, de onopgeloste en (kennelijk
onoplosbare) problemen, en zijn geloof in de moralisti-
sche positie begint af te nemen.

Dit komt meer voor onder diegenen wiens beroepen
een-op-een communicatie met anderen met zich brengt.
Geleerden, verslaggevers, beleidsanalisten, en anderen
die verwikkeld zijn in de dialoog met non-libertariërs
plegen sneller de futiliteit te ontdekken van het inroepen
van het moralistisch libertarisch denken. Bc durf wel te
stellen dat weinig moralistische libertariers veel tijd be-
steden in werkelijke-wereld politiek voordat ze conse-
quentialistische argumenten beginnen te gebruiken.

Een ieder die heeft geprobeerd stemmen te werven in de
buurt door het goede woord van Murray Rothbard te
verspreiden heeft snel voldoende deuren in zijn gezicht
dichtgeslagen gehad om hem van een andere aanpak te
overtuigen, of zijn pogen helemaal te staken.

Het is een evolutionair proces dat door positieve prik-
kels gedreven wordt. Moralistische libertarisme mag
dan een klein aantal individuen aanspreken die op zoek
zijn naar een eenvoudige basis om hun geloof te verde-
digen, en resulteert soms zelfs in spectaculaire "beke-
ringen" van een bijna religieuze natuur.
De consequentialistische aanpak produceert een kleiner
aantal spectaculaire bekeringen, maar dag in dag uit
komen er betere resultaten uit voort: minder dichtgesla-
gen deuren, minder gesloten geesten, meer dialoog,
meer werkelijke vooruitgang.

In een belangrijk opzicht spreken de moralist en de con-
sequentialist verschillende talen. De moralist spreekt
een taal die vreemd is voor de meeste mensen terwijl de
consequentialist de taal spreekt van gewone stervelin-
gen. Dus waar de moralist faalt slaagt de consequentia-
list.

Sommige libertariers die het non-agressie principe aan-
vaarden beginnen met het spreken van twee talen: als ze
met anderen binnen hun geloof praten, spreken ze de
taal van de onvervreemdbare rechten en het non-
agressie gebod, maar wanneer ze buiten hun beweging
spreken, spreken ze de taal van het consequentialisme.
Velen wisselen moeiteloos van het ene taaigoed naar het
andere.

Maar libertariers maken deel uit van een lange rationa-
listische traditie, en velen zijn niet erg gelukkig met het
aanhouden van de wanklank die resulteert uit het aan-
houden van beide opstellingen. De positieve prikkels
voor het consequentialisme worden steeds sterker,
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naarmate de meerderheid meer
tolerant komt te staan tegen-
over libertarische ideeën en
zelfs naar het libertarisme toe
beweegt.

Dat is de reden waarom zeer
veel meer libeitariërs het non-
agressie gebod verwerpen dan
tien jaar geleden. En dat is de
reden waarom deze trend zich
zal voortzetten.

Liberty, March 1999, (c) Copy-
right 1999, Liberty Foundation

Noten:
1 Lees, bijvoorbeeld, The Two U-

bertarianlsms, Liberty, May 1988,
geschreven onder het pseudo-
niem "Ethan O. Waters."

2 Onder de problematische impli-
caties ervan: in een hele reeks van
situaties vereist het de aanhangers
ervan om af te zien van initiërend
geweld dat hun leven of dat van
hun geliefden zou redden met mi-
nimale kosten ten laste van diege-
nen tegen wie het initiërende
geweld is gericht. Onder zijn ken-
nelijk onoplosbare problemen: de
geweldsdrempel: (als iemand een
mes tussen de ribben van een an-
der steekt dan is dat duidelijk ge-
weld; maar wat als iemand de
ander met een veer aanraakt, of
een stikstofgasoom uitademt die
een ander raakt?) En de bron van
eigendom: als iemand de Locke-
aanse theorie aanvaardt van het
"mengen van je arbeid met de
grond", dan is er de simpele impli-
catie dat land dat onvermengd blijft
met arbeid bijv. wildernis, in het
geheel niet in eigendom kan zijn.
En erger nog, non-agressie is
heel logisch verenigbaar met tota-
litarisme onder zekere omstandig-
heden (cf: "The Apostasy of
Robert Nozick," Liberty, Septem-
ber/October 1987).

OPROEP
voor bijdragen aan het "uc- PUBLICATIE FONDS".

Een betere, geweldloze wereld is mogelijk!
Daarvoor is het noodzakelijk dat het Libertarisch Ideaal meer bekendheid
en daardoor meer geloofwaardigheid krijgt. Eén van de wegen naar dit
doel is meer publiceren in kranten en tijdschriften. De vele suggesties om
meer te publiceren, hebben geleid tot stichting van een LC_PUBLICATIE
FONDS. Het eerste project van dit fonds, "Earri Guilders", is bedoeld als
een eerste proef. Nadat het idee gelanceerd was, bleken er nogal wat ha-
ken en ogen te zijn omdat er zoveel verschillende alternatieven en varia-
ties zijn, dat gemakkelijk misverstanden kunnen optreden. Het alternatief
om door te studeren en te wachten totdat alles onderzocht is, is niet aan-
trekkelijk. We willen geen tijd verliezen. Door een concreet voorstel van Ad
Struijk m.b.t. een reglement is dat ook niet nodig. Dit neemt niet weg dat
we, mede met de ervaringen die we opdoen, na verloop van tijd met een
nieuwe versie van dit reglement verwachten uit te komen. Hoe meer fond-
sen ter beschikking staan, hoe meer, hoe sneller, en hoe beter we kunnen
zorgen dat er gepubliceerd wordt.

U kunt uw bijdragen storten op rekening ABN/AMRO 49.79.67.944 van LIFHAS
(Libertarian Foundation for Human Assistance)

Reglement "Earn Guilders"
Dit is het reglement in het kort, de volledige voorwaarden zijn op te vragen
bij Hub Jongen:
leder stuk dat geplaatst wordt, na 31 maart 1999, in een Nederlands lan-
delijk dagblad of een Nederlands landelijk tijdschrift met een maandelijkse
(of naar een maandelijkse oplage omgerekende) oplage die minstens 34%
bedraagt van die van Elsevier (op het moment van publicatie) en met een
minimale lengte van 720 woorden, krijgt een extra vergoeding van 25
gram goud (E-Gold) (met een voorlopig maximum van 5 x), onder de vol-
gende voorwaarden:

• Het stuk moet over het libertarisme gaan, het woord "libertarisme" of
"libertarisch" minstens één keer noemen, en in positieve zin de be-
kendheid van het libertarisme als filosofisch politieke denkrichting
vergroten.

• Het stuk moet ingebracht zijn door iemand die overtuigd is van het li-
bertarisch of klassiek liberaal gedachtegoed.

• Een radio/tv-omroep reportage (minimaal 10 minuten) over bijv. het-
Libertarisch Centrum, telt ook mee. Hiervan moet dan een tape ter
beoordeling worden ingeleverd; voor de artikelen een kopie met gege-
vens van het blad.

• Een bijdrage voor een tijdschrift dat gericht is op intellectuelen, maar
dat niet voldoet aan de oplage-eis komt potentieel in aanmerking.
Men dient vooraf te informeren of het tijdschrift in aanmerking komt.

Dit aanbod kan te allen tijden worden ingetrokken. Intrekking van het aan-
bod betekent dat het niet meer geldt voor artikelen die nog niet zijn inge-
stuurd en voor interviews waarvoor nog geen datum is afgesproken. Na 5x
of eerder wordt balans opgemaakt voor een eventueel verder gaan.

Henry Sturman en Hub Jongen zijn arbiter. Beiden hebben afzonderlijk
recht van afkeuring. De uitspraak is onherroepelijk. Correspondentie aan
het Libertarisch Centrum, Hub Jongen, P.O.Box 21, B-2910 ESSEN, Bel-
gië E-mail: <HubertJongen@compuserve.com>
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Privatisering:
Hoe moet privatisering doorgevoerd worden, en hoe het vooral niet moet.

De theorie en de praktijk- aspecten

Othon Librecourt

NA DE INVENTARISATIE EN DE ANALYSE KOMT NU OOK
DE REALITEIT AAN DE ORDE

De acht afleveringen die er tot nu toe geweest zijn in
deze serie over privatisering zijn vooral gericht geweest
op de meer theoretische aspecten van privatisering zoals
de uitleg van wat privatisering eigenlijk is in tegenstel-
ling tot wat men vaak denkt dat het is; het in kaart
brengen van de vormen van privatisering en van maat-
staven die aangeven welke vormen in een gegeven situ-
atie de voorkeur zouden verdienen. Daarnaast kwamen
ook overwegingen van al deze aspecten aan de orde die
vooral van belang zijn voor libertariërs, evenals een kri-
tische beschouwing over de legitimiteit van privatise-
ring geredeneerd vanuit de libertarische rechtsopvatting.

Maar privatisering is vooral een praktijk-gegeven: in de
praktijk blijkt het doorgaans pas of er iets terechtkomt
van alle mooie plannen, langdurige voorbereidingen, en
vergaande aanpassingen om van een activiteit ingebed
in een overheidsbureaucratie iets te maken wat gereed is
om gedeeltelijk dan wel geheel 'aan de tucht van de
markt blootgesteld te worden'. De komende afleveringen
zal vooral aan dit praktijk-aspect aandacht gegeven
worden, hoewel ook hier weer theorie een belangrijke
rol speelt. Zo is het in de markt brengen van een be-
paalde activiteit een praktijkzaak maar de bespreking
van de methode hoe dit het best te doen, weer een theo-
retische aangelegenheid.

DE TWEE BELANGRIJKSTE AAN TE RADEN METHODES

Voor het privatiseren van private goederen (zoals die
welke de eerste levensbehoeften dekken) en tolgoederen
(bijv. kabeltv) komt in de eerste plaats in aanmerking de
methode waarbij de betreffende overheidsdienst of het
overheidsbedrijf eerst wordt gedenationaliseerd en het
vervolgens aan de markt overgelaten wordt deze niet-
collectieve goederen te verstrekken. Voor "openbare"
diensten zoals leger, politie, de rechterlijke macht maar
ook de structuur van snelwegen, komt denationalisatie
uit verscheidene overwegingen voorshands nog niet in

aanmerking. Het gaat hierbij veelal om overheidsdien-
sten die zich er niet goed toe lenen om "in de markt ge-
zet te worden". De methode hier is deze diensten voor te
bereiden op het samenwerken met private partijen door
middel van uitbesteding, het werken met het systeem
van waardebonnen ('vouchers') en het een beroep doen
op vrijwillige actie. Hoewel denationalisatie geen optie
is in dit geval, betekent het dus helemaal niet dat de
markt dan ook geen rol kan spelen. En er is ook nog een
radicaler alternatief waarvoor de overheid veelal niet in
de eerste plaats zal kiezen maar wat juist vanuit de li-
bertarische optiek het eerste aan bod behoort te komen,
namelijk afschaffing. Als een dienst niet geprivatiseerd
kan worden, kan hij maar beter afgeschaft worden. Of
dit nu verloopt via de fase dat private partijen in minde-
re of meerdere mate worden ingeschakeld dan wel dat
direct de stap naar een markt-arrangement gemaakt
wordt, is een overweging eerder van tactische dan stra-
tegische aard. De radicale stap van afschaffing-ineens
stuit in de praktijk op een veelheid van bezwaren maar
heeft als voordeel dat de overdracht aan de markt niet
voortijdig m een privatiseringsvorm blijft steken die
verder van volledige marktwerking afzit dan mogelijk
zou zijn in de gegeven omstandigheden. Veel libertari-
ërs zullen overigens tegen deze redenering protest aan-
tekenen met als overweging dat "de omstandigheden net
zo hard beïnvloed wordt door de keuze die wordt ge-
maakt voor een bepaald privatiserings-arrangement als
dat dit arrangement de omstandigheden beïnvloed. He-
laas kunnen de meeste mensen, waaronder dus ook de
meeste politici, niet zover vooruit kijken. Ze nemen de
gegeven omstandigheden waar en passen zich daarin
aan met de keuze voor een verandering die als verenig-
baar wordt gezien met de omstandigheden van dat mo-
ment.

UITBESTEDING, VOUCHERS EN VRIJWILLIGE
ARRANGEMENTEN HEBBEN ALLE HUN NATUURLIJKE
BEGRENZING.

Zowel de voorstanders als de tegenstanders van uitbe-
steding geven een lange lijst van redenen die hun positie
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ondersteunen. We laten hun hier in 't kort aan 't woord
omdat de aflevering 1998/6 waar uitbesteding nader aan
de orde kwam, hier geen ruimte voor bood en de voor-
en nadelen daarom alleen maar even aangestipt werden.
Nu de praktijk-aspecten van privatisering meer aan de
orde gaan komen, is het zinnig op deze argumenten te-
rug te komen omdat zij voor een belangrijk deel sterk
met de praktijk samenhangen. Savas noemt zo'n twaalf
categorieën.
Als argumenten voor uitbesteding noemt hij als eerste
overwegingen van efficiëntie. Bij uitbesteding wordt er
gebruik gemaakt van concurrerende krachten. Uitbeste-
ding onderwerpt inefficiënte producenten aan de druk
van de markt. Uitbesteding laat toe dat er sprake is van
een betere bedrijfsvoering die vrij is van de hinderlijke
invloeden die karakteristiek zijn voor openlijk politieke
organisaties. Veel overheidsinstellingen zullen bezwaar
aantekenen tegen deze karakterisering van 'openlijk po-
litiek' - alsof deze instellingen zelf politiek mogen be-
drijven. Maar bier wordt de term in formele zin
gebruikt, ze zijn wel degelijk politiek in de zin dat ze
het beleid moeten uitvoeren vastgesteld door een politi-
cus onder wiens verantwoordelijkheid ze vallen.
Grotere efficiëntie wordt ook bereikt omdat de kosten en
het voordeel van de beslissingen over de bedrijfsvoering
in directe zin door de besluitmaker gevoeld worden
wiens eigen beloning vaak direct op het spel staat. Bij
uitbesteding kan de overheid ook gebruikmaken van ge-
specialiseerde vaardigheden die niet in het ambtenaren-
corps aanwezig zijn. Tevens is het vaak sterk rigide
ambtenarenreglement niet van toepassing en liggen de
salarisschalen minder vast. Bij het uitvoeren van een
taakopdracht laat uitbesteding veel meer het aanpassen
van de omvang en schaal toe als reactie op veranderin-
gen in de vraag en het beschikbaar komen van fondsen.
Er kan doorgaans tevens sneller gereageerd worden op
nieuwe behoeften en er kan makkelijker worden geëxpe-
rimenteerd met nieuwe taakprogramma's.Bij uitbeste-
ding hoeft er niet in een keer een groot bedrag begroot
en gereserveerd te worden. De kosten kunnen veel meer
op een relatief constant en voorspelbaar niveau over tijd
gespreid worden.

Uitbesteding staat schaalvoordelen toe die onafhanke-
lijk zijn van de grootte van de betreffende overheidsin-
stelling.Het uitbesteden van een deel van het werk biedt
een maatstaf voor een kostenvergelijkingJEen goed ni-
veau van bedrijfsvoering wordt bevorderd door uitbe-
steding omdat de kosten van de dienstverlening zeer
zichtbaar zijn in de prijs van het contract terwijl de
kosten van dienstverlening door een overheidsinstelling
gewoonlijk versluierd zijn. De afhankelijkheid die ont-
staat door de situatie van slechts een leverancier (een

overheidsmonopolie) wordt gereduceerd door uitbeste-
ding en vermindert op die manier de kwetsbaarheid van
de dienst voor stakingen, stiptheidsacties en onbe-
kwaam leiderschap. Minderheden-ondernemers zien
nieuwe kansen ontstaan. Uitbesteding verkleint de om-
vang van de overheid, althans in het aantal werkne-
mers/ambtenaren. Ook het onderzoek in de private
sector wordt door het middel van uitbesteding aangezet
om nieuwe wegen te vinden om aan de noden van de
samenleving te voldoen.

Daarentegen voeren de pleitbezorgers van overheids-
dienstverlening, die vaak uit het middenkader van de
overheid komen of vertegenwoordigers zijn van ambte-
narenbonden, oppositie tegen uitbesteding en dienen de
voorstanders van repliek aangaande voorgaande argu-
menten: Uitbesteding is uiteindelijk duurder vanwege
bevoordelingsgedrag in het toekennen van contracten en
vanwege "het op schandelijke en verderfelijke wijze te
werk gaan" van bonden in de private sector. Voorts is er
de kosten opdrijvende winstfactor, terwijl de overheid
een non-profit instelling is. Andere extra-kosten ont-
staan door afvloeiingen en ontslagen bij overheidsem-
ployees. Er is tevens een tekort aan gekwalificeerde
aanbieders hetgeen een gebrek aan concurrentie met
zich meebrengt. Ook moeten er extra kosten gemaakt
worden door het in beheer moeten houden van het werk
en het toezicht houden op de werkzaamheden die door
de contractant worden verricht. Ook moet niet vergeten
worden de lage marginale kosten (de kosten die ont-
staan door toename met een eenheid) van het uitbreiden
van overheidsdienstverlening, gezien de omvangrijke
grootte die de overheid al heeft. Bovendien is er vaak
sprake van een kosten-plus-een-vaste-vergoeding in een
aantal contracten in het geval van uitbesteding, hetgeen
de efficiëntie-prikkel wegneemt. Blijft er verder wel een
effectieve concurrentie over bij vervolgcontracten, als de
overheid helemaal terugtreedt en aan de grillen en nuk-
ken van het gecontracteerde bedrijfis overgeleverd?

Uitbesteding zet een streep door het fundamentele prin-
cipe van verdienstelijk werk dat als zodanig betaald
wordt; het demoraliseert werknemers, en ontrooft de
overheid van de vaardigheden die het in eigen huis no-
dig heeft, en is daarom een fundamentele aanslag op de
figuur van de effectieve overheid. Uitbesteding beperkt
de flexibiliteit van de overheid bij het reageren op nood-
gevallen. Uitbesteding kweekt een onwenselijke afhan-
kelijkheid van gecontracteerde bedrijven aan en laat het
publiek kwetsbaar zijn voor stakingen en stiptheidsac-
ties van het personeel van het gecontracteerde bedrijf en
voor het faillissement van de betreffende firma.
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Uitbesteding is afhankelijk van toereikend beschreven
overeenkomsten die vaak moeilijk zijn om in elkaar te
steken, en als gevolg daarvan is er vaak sprake van een
verlies aan aansprakelijkheid en zeggenschap bij de
overheid. Wat betreft schaalgrootte, uitbesteding zou
juist de mogelijkheid om schaalgrootte-voordelen te be-
halen beperken. Het toevertrouwen van diensten aan de
private sector doet de politieke macht van de laatste toe-
nemen en schept een lobby voor meer overheidsuitga-
ven.

Uitbesteding leidt tot een onevenredig groot verlies aan
banen onder de leden van minderheids-groeperingen,
van wie velen ambtenaar is. Het gecontracteerde bedrijf
ervaart een verlies aan autonomie en dat leidt op de lan-
ge duur tot een afname aan effectiviteit doordat het zich
het zwijgen opgelegd voelt in de rol als criticus en soci-
aal geweten.

VEEL BEWERINGEN IN DIRECTE TEGENSPRAAK

Van het gecontracteerde bedrijf wordt gezegd dat het
zijn autonomie verliest aan de overheid maar het zou
toch geen rekenschap hoeven af te leggen naar de over-
heid die ook niet voldoende zeggenschap meer zou heb-
ben. Er wordt zowel beweerd dat uitbesteden de
vruchten plukt van als zodanig bezig zijn, en dat het
schaalvoordelen verkwist. Het overwint de obstakels
van de ambtenarij en ondermijnt daarentegen het sys-
teem van verdiensten bij de overheid. Het zou zowel het
aanpassingsvermogen van de overheid vergroten als
verkleinen. Sommige van de argumenten tegen uitbe-
steden kunnen juist tegen de poneerders ervan in stel-
ling gebracht worden. Wat betreft corruptie
bijvoorbeeld, is het niet zo dat omkoping symmetrisch
is hetgeen zowel het bedrijfsleven en de overheid gelij-
kelijk aantast? Stakingen bij de overheid hebben dezelf-
de uitwerking als stakingen in het bedrijfsleven. En hoe
houd je precies iemand bij de anonieme kolos die over-
heid heet, verantwoordelijk voor zijn daden, en wie pre-
cies heeft voldoende zeggenschap over
overheidsdiensten?

Er is veel studie verricht naar de verschillen in theorie,
tussen de motivatie en de prestaties van openbare en die
van private organisaties. Ruwweg samengevat leverden
deze de volgende uitkomsten op (Savas):
l. In de publieke sector is er weinig prikkel om effici-

ënt te werken, en de bedrijfsvoerders missen een
effectieve zeggenschap over menselijke - en kapi-
taalshulpbronnen. In de private sector bestaan er
"wortels en stokken" in de vorm van loonsverho-

gingen en promoties, resp. rangverlagingen en ont-
slag.

2. Bedrijfsbegrotingen en kapitaalsbegrotingen ko-
men gescheiden tot stand in de publieke sector
waardoor er weinig mogelijkheden zijn om tot een
zekere uitruil te komen. Het is daardoor bijvoor-
beeld moeilijker om gecoördineerde investeringen
te doen in werkbesparende uitrusting.

3. Een private firma bloeit door betalende gebruikers
tevreden te maken terwijl een overheidsbedrijf
bloeit (d.w.z. kan meer geld op zijn begroting zet-
ten) zelfs als de klanten ontevreden zijn. Het is
zelfs zo dat hoe paradoxaal dit ook klinkt, de be-
groting soms stijgt als de klant ontevreden is. Een
toename van het aantal misdrijven is in dit opzicht
goed voor een politiedienst; een tekort aan huizen
is goed voor een huisvestingsbureau, en een epi-
demie is goed voor een volksgezondheidsdienst!

Wat denken beleidsambtenaren van uitbesteding? Uit
enquêtes blijkt dat 60% gelooft dat uitbesteding minder
kost en 80% dat het dezelfde of hogere kwaliteit van
dienstverlening oplevert. De enquêtes1 werden rond
1980 in de VS gehouden in resp. gemeenten met minder
dan 50.000 inwoners en in 14 steden en 'counties' met
meer dan een half miljoen inwoners:

Mening Kleine gemeenten Grote gemeenten

Kosten
Minder
Hetzelfde
Meer

Dienstverlening
Beter
Zelfde
Minder

40%
19
34

63
14
22

41%
22
10

33
48
15

Hoe dan ook, zeker niet alle argumenten van de tegen-
standers van contractwerk berusten op drijfzand en het
is dan ook de praktijk en de studie ervan die uit zal
moeten maken wie er per saldo gelijk heeft.

EEN OVERSTAP NAAR DE NEDERLANDSE SITUATIE

Uit het tot nu toe besprokene zijn een aantal wenselijke
uitgangspunten naar voren gekomen als er besloten
wordt tot het privatiseren van overheidsactiviteiten. De-
ze hangen zowel samen met de mate waarin de markt
wordt ingeschakeld als met de keuze welke privatise-
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ringvorm of, zoals het ook wel genoemd werd, markt-
arrangement de voorkeur verdient gezien de activiteit
die geprivatiseerd werd. Ook is in een aantal afleverin-
gen in deze serie rechtstreeks of meer zijdelings aange-
geven hoe de uiteindelijke keuze sterk onderhevig kan
zijn van de invloed van de eigenbelangen van betrokke-
nen, hetgeen het uiteraard waarschijnlijk maakt dat dat
dan leidt tot minder dan een optimale keuze voor de
burger.

In Nederland is privatisering op een andere wijze ge-
start dan in de Angelsaksische landen. In een ronde-
tafelgesprek2 over privatisering in 1995 naar aanleiding
van een kritisch rapport van de Algemene Rekenkamer
over het vooral Nederlandse fenomeen van het 'zelfstan-
dig bestuursorgaan' (zbo) stelt Riek van der Ploeg dat
het hier te lande vooral is aangegrepen tijdens de kabi-
netten-Lubbers om de overheidsfinanciering weer in 't
gareel te krijgen, terwijl in de Angelsaksische landen
waar de privatiseringsgolf het eerste begon, het meer
om ideologische en efficiëntie-overwegingen ging. Dan
is het duidelijk dat in Nederland de voordelen van de
marktwerking als het ware 'meegenomen' werden maar
niet het hoofddoel vormden. Zoiets draagt niet bij tot
een zorgvuldig en doelmatig privatiseringsproces. In
theorie zou meer tijd nemen voor het voorbereiden van
de privatisering van een overheidsdienst in belangrijke
mate voor compensatie voor deze 'verkeerde' doelstel-
ling hebben kunnen zorgen maar de lange voorberei-
dingstrajecten werden daarvoor niet gebruikt.

HÉT GEVAL LOODSWEZEN

In de praktijk bleken ambtenaren het uiterst bont te ma-
ken met de lengte van het voorbereidingstraject. In 1983
werd besloten het Loodswezen waar de scheepsloodsen
in Nederland onder vallen, te verzelfstandigen. Pas na 5
jaar kwam dit tot stand. Wat zou de uitkomst in termen
van privatiseringsvorm hebben moeten zijn als we de
eerder genoemde maatstaven zouden hanteren? Daartoe
moeten we eerst vaststellen om wat voor goed het gaat.
Scheepskapiteins gebruiken loodsen op moeilijk be-
vaarbare routes waarbij het gebruik van een loods op
een deel van deze routes zelfs wettelijk verplicht is. Een
loods dient te voorkomen dat een schip vastloopt op een
wrak of op een ondiepte. Dit ter bescherming van het
schip maar ook ten behoeve van een ongestoorde door-
vaart voor het scheepsverkeer in 't algemeen. Op deze
wijze kan het werk van de loods enigszins met dat van
de brandweer vergeleken worden waarbij het blussen
ook gebeurt om overslaan naar de omgeving te voorko-
men. Savas deelt de brandweer daarom in bij de collec-
tieve goederen omdat niemand van het gebruikmaken

van de dienst uitgesloten kan worden, althans in de hui-
dige situatie waarin de brandweer een wettelijke taak
heeft gekregen. De kosten van de brandweer worden uit
de algemene middelen bestreden. Bij loodsen lag en ligt
dat anders. Daar werd per schip wel een bedrag in reke-
ning gebracht. In dat opzicht is beloodsing een tolgoed.
Zonder de wettelijke verplichting zou beloodsing echter
ook vrij makkelijk in de categorie 'privé goederen' on-
dergebracht kunnen worden: de consumptie ervan ge-
beurt op individuele basis en de betaling ervan is
gerelateerd aan de mate waarin het afgenomen wordt.
Het uitsluiten van iemand die niet betaalt is makkelijk.
En de meting van de kwaliteit is met enige moeite ook
wel te doen.

Private - en tolgoederen kunnen volgens het schema van
Savas door bijna alle privatiseringsvormen gerealiseerd
worden maar voor collectieve goederen geldt dat er
maar weinig geschikte privatiseringsvormen zijn. Het
gaat dan vooral om uitbesteding. En het is vooral de
wettelijke verplichting tot afname die beloodsing in be-
langrijke mate tot een collectief goed maakte. Toegege-
ven, een juiste keus van privatiseringsvorm in dit geval
is geen sinecure maar er had geen vijfjaar over gedaan
hoeven te worden. De uitkomst van deze 5 jaar was te-
leurstellend: de overheid koos voor de marktvorm die in
dit geval dus uiterst twijfelachtig was gezien het zwaar
meespelen van het aspect collectief goed. Op het eerste
gezicht lijkt er toch een belangrijke vooruitgang te zijn
geboekt. In plaats van met een log-bureaucratische in-
stantie te maken te hebben, zouden kapiteins nu
voortaan uit de aanbiedingen van loodsen uit de vrije
markt kunnen kiezen. Maar ze zouden dan geweigerd
kunnen worden door alle aanbieders als dat niet door de
overheid verboden zou zijn. Echter, in dat geval zou er
eigenlijk weer van uitbesteding sprake zijn, en daar past
ook bij dat de contractant een prijsniveau bepaalt dat
ligt binnen de grenzen die de overheid oplegt.

Volgende keer: een diepgezonken privatiserings-
operatie

De overheid, althans de ambtenaren hadden kennelijk
van al deze overwegingen niets begrepen en traden zo-
wel de ervaringsregels van het overheidsapparaat door
de jaren heen, met voeten, en volgden ook niet de regels
van de markt. Wat er toen volgde komt de volgende
keer aan de orde. Tevens wordt er dieper ingegaan op
privatisering-Nederlandse stijl met vormen als de 'ex-
terne' resp. de 'interne' verzelfstandiging.

Noten:
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1 Voor de kleine gemeenten: P. S. Florestano en S. B.
Cordon 'Public vs. Private: Small Government Contrac-
ting with the Private Sector', Public Administration Re-
view 40 (Jan./Feb. 1980): 29-34. Voor de grote
gemeenten: dezelfde auteurs, in het artikel 'Private Pro-
vision of Public Services Contracting by Large Local
Governments', International Journal of Public Admini-
stration I, no.3 (1970): 307-27.

2 Drs. R. H. Coops in 'Rondetafelgesprek privatisering',
Van Overheid naar Markt, theorie, praktijk en analyse,
(1995) SDU.

Oproep!

In het kader van het jubileumboek is de project-
groep op zoek naar de volgende oude nummers
van de Vrijbrief: 4, 7 en 22. Indien u deze
nummers bezit willen wij u vragen deze (tijde-
lijk) ter beschikking te stellen aan de project-
groep of een copie hiervan aan ons te zenden.

Ook houdt de projectgroep zich aanbevolen
voor alle andere Nederslandstalige uitgaven
met betrekking tot het libertarisme of objecti-
visme in Nederland. Mensen die dergelijk ma-
teriaal bezitten en / of ter beschikking willen
voor dit project kunnen contact opnemen met:

Aschwin de Wolf (020-7766583)

KNSM-Laan 359
1019 LG Amsterdam
E-mail: a.wolf@fibre.a2000.nl

1999/2 de Vrijbrief 23



TERRA LIBERA

Hub Jongen

LBBERTARISCHE WERELDCONVENTIES.

COSTA RICA 1999
De organisatoren rijn op dit moment tevreden over de
mate waarop nieuwe aanmeldingen binnenkomen.
Eén de interessante ontwikkelingen is, dat het nu zeker
is dat het Mackinac Center uit Michigan op de twee da-
gen voor de conventie een "leadership conference' orga-
niseert. Zij geven daarin instructies over allerlei
onderwerpen die libertarische organisaties beter en effi-
ciënter maken. Voorbeelden van mogelijke sessies zijn:
Het vormen van een team dat grote prestaties levert.
Het leiden van een organisatie.
Perspectieven voor Vrije Markt Think Tanks
Communicatie
Fund raising
Media benadering
Enz.

Een seminar dat sterk is aan te bevelen. Het begint op
vrijdag 20 augustus en sluit aan op de conventie die is
van zondag 22 tot vrijdag 27 augustus en die dan weer
gevolgd wordt door een optionele Tour van 4 dagen.
Omdat het aantal deelnemers beperkt is, is het goed uw
plaats nu al te reserveren. Op het moment dat we dit
schrijven, is er nog één ticket voor de conventie be-
schikbaar tegen de super early bird prijs. Spaart $150.-.
op de normale prijs van $745.- Als het er nog is als u
deze Vrijbrief ontvangt, geldt wie het eerst komt, het
eerst maalt.

Informatie over de conventie kunt u ook vinden op de
"web site": <www.Uberty-crl999.org>

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

FRANKRIJK 2001
Hiervoor geldt hetzelfde. De meeste aandacht is nu ge-
richt op Costa Rica. Wij verwachten op de "Europese
Labertarische Bijeenkomst" in Kopenhagen meer con-
crete voorstellen.

De locatie in "Les Landes" is gekozen omdat daar ge-
vierd wordt dat Frederic Bastiat daar 200 jaar geleden is
geboren.Wie meer over Frederic Bastiat wil leren, zou
bij Laissez-Faire books de 'Tredene Bastiat Set kunnen
bestellen. De set bestaat uit drie delen: "Selected Essays
on Political Economy", met een introductie van F.A.
Hayek, "Economie Sophïsms", met een introductie van
Henry Hazlitt, en "Economie Harmonies", met een in-
troductie van Dean Russel. De volledige set kost
$34.95.

EUROPESE LIBERTARISCHE BIJEENKOMST
in Kopenhagen 19 - 21 maart 1999.
Deze zal wel aan de gang zijn, of over, op het moment
dat u deze Vrijbrief ontvangt. Wij hopen u de volgende
keer een verslag te kunnen aanbieden. Sprekers zijn o.a.
- Prof. Leonard Liggio van de Atlas Foundation.
- Julian Morris van Institute for Economie Affairs
- Kris Mauren van het SCTON Institute
- Tomislav Krsmanovic uit Joegoslavië
- Chris Whitten van de Free-Market.Net
- Peter Kurrild-Klitgaard van Libertas Denmark
- Jan Sommerfelt Pettersen over "RISK"

Eén van de zaken die deze bijeenkomst zeer interessant
zal maken, is de voorgestelde stichting van: The Liber-
tarian International. Deze stichting zou als speciaal doel
krijgen om de mogelijkheden van Europese locale li-
bertarische organisaties beter te coördineren, stimuleren,
en de synergie mogelijk te maken. Ook het verlenen van
hulp aan die organisaties waar behoefte en mogelijkhe-
den voor zijn.

EUROLD8ERTARIANS

Er gebeurt op dit moment heel veel in het Libertarisme
in Europa. Onafhankelijk van The Libertarian Internati-
onal is de groep EuroLibertarians geboren. Zij zijn ge-
start in 1998 met een Franse en Italiaanse versie. Een
Engelse versie is ook in ontwikkeling. Er zijn contacten
om een samenwerking te organiseren met The Libertari-
an International. Dit is een ontwikkeling die zeer posi-
tieve resultaten kan opleveren. De EuroLibertarians
zitten al uitgebreid op het net met een groot aantal links.
Om kennis te maken kunt u beginnen met de sites:
EuroLibertarians <http://libertarians.cjb.net/>

24 de Vrijbrief



European branch of the International Libertarian Net-
work http://maxpages.com/libertarian.

MAATSCHAPPIJLEER OP MIDDELBARE SCHOOL
In de laatste paar weken had Hub Jongen de gelegen-
heid om over Libertarisme te onderwijzen in de les
"maatschappijleer" in een vijftal hoogste klassen vwo.
De leerlingen moesten er, door middel van vragen, ach-
ter zien te komen wat zijn filosofie was en waar die
paste in het schema dat ze geleerd hadden. Dit schema
is nauw verwant met het "Links - Rechts" begrip en
dus kwamen ze daar niet achter. De "Kleinste Politieke
Quiz" en het "Nolan diagram" bracht de oplossing en
verduidelijkten het geheel aanmerkelijk.

Ook bleek dat bij de leerlingen een aantal verkeerde
ideeën over de werking van de maatschappij bestaan.
Om slechts één voorbeeld te noemen, velen denken dat
allerlei "uitkeringen" goed zijn voor de economie. Im-
mers daardoor komt geld bij bepaalde personen, die
daardoor weer dingen kunnen kopen, en zodoende de
economie doen opbloeien. Ze hadden zich nog niet af-
gevraagd waar dat geld vandaan kwam. Uit de belastin-
gen. Ja, maar dat betekent, dat het eerst elders aan de
economie onttrokken was. En na afroming, (kosten
ambtenaren), pas weer ter beschikking van de echte
economie komt. Hoe goed het zonder onttrekking, en
zonder afroming voor de economie geweest zou zijn, is
niet aan te tonen, maar het is er wel. Het zou goed-zijn
als "Economics in One Lesson" van Henry Hazlitt op
middelbare scholen zou worden onderwezen. Een pro-
ject om het boek te vertalen, en beschikbaar te stellen op
middelbare scholen, zou een zeer hoog rendement kun-
nen hebben. En dat zou ook kunnen door het beschik-
baar stellen van Creatie van de Welvaart (Justice for
all) dat in voorgaande afleveringen van de Vrijbrief is
verschenen. De lessen waren een interessante ervaring
en zouden op meer scholen gegeven moeten worden.
Introducties zijn welkom!!

LIBERTARISCHE LENTE ?

U ziet in deze rubriek, en in de rest van deze Vrijbrief
wel dat er op dit moment heel veel aan het gebeuren is.
Maar er is nog meer, en we kunnen niet op alles uitge-
breid ingaan. Toch zullen we een aantal zaken noemen.
Als u er meer over wil weten, kunt u altijd vragen; we
gaan er dan verder op in. Jubileumboek. Onder leiding
van Aschwin de Wolf en Veronique Struis wordt ter
gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Vrijbrief
een jubileumboek gemaakt dat het Benelux Libertaris-
me van na de oorlog zal behandelen.
Seminar: ter gelegenheid van het verschijnen van dit
boek zal begin 2000 een seminar worden georganiseerd.

Brochure(s): er wordt gewerkt aan een nieuwe brochure
om het libertarisme beter en meer uit te dragen.
Publiciteit: Onlangs zijn er twee goede interviews in de
pers verschenen:
- Van Bart Croughs in het Algemeen Dagblad, en
- Van Toine Manders in Intermediair.
Publiciteits Project.
Om het produceren van artikelen te stimuleren, is er een
initiatief dat toekomstige publicaties extra gaat belonen.
Zie elders in dit blad.
libertarische FAQ (frequently asked questions)
In deze FAQ wordt informatie gegeven omtrent het li-
bertarisme en veel gestelde vragen beantwoord. Neem
een kijkje en zet een link op uw homepage.
http://huizen.dds.nl/~vstruis/

LIBERTARISCHE DENK TANK

Er is een begin gemaakt aan een serieus onderzoek naar
de mogelijkheden voor een Nederlandse (Benelux
/Europese?) "Think Tank". Uw eventuele ideeën daar-
over worden op prijs gesteld.

LIBERTARISCHE "WERKERS' BIJEENKOMST

Op Zaterdag 24 APRIL a.s. proberen we in Utrecht (?)
een bijeenkomst te organiseren van personen die graag
libertarische acties uit willen voeren. Dit kan van alles
zijn: schrijven voor Vrijbrief, of andere bladen, werken
voor internet sites, Kringen oprichten, Seminars organi-
seren, Vrijbrieven verspreiden, onderzoek doen, etc. Dit
kan een zeer belangrijke en interessante happening
worden. Als u ook actie gericht bent, en daarvoor tijd
ter beschikking wilt stellen, en wilt komen, geeft dat
dan even door aan de redactie.

LIBERTARISCH GENOOTSCHAP AMSTERDAM

Dit "genootschap" is opgericht door Marco Kreuger en
zal op 9 maart haar eerste bijeenkomst hebben. Het
heeft ongeveer dezelfde doelstellingen en samenwerking
met het Libertarisch Centrum als de elders bestaande
Kringen. "What is in a name?" Bijeenkomsten worden
gehouden in het Ibis Hotel te Amsterdam (Het Ibis Ho-
tel bevindt zich naast het Centraal Station). De bedoe-
ling is dat het Genootschap voortaan eens per maand
bijeen zal komen, en wel op de tweede dinsdag van de
maand. Daarbij zal iedere oneven maand in het teken
zal staan van een bepaald thema en iedere even maand
wordt geprobeerd een gastspreker te regelen.

VRUHEID-LIST
Via deze Nederlandse "list" corresponderen / discussië-
ren thans een 35-tal personen in een hoog tempo. Dertig
berichten per dag die heen en weer vliegen is geen uit-
zondering! Wat moet dat worden als de lijst uitbreidt
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naar 70 personen, zoals een libertarische Poolse lijst nu
al is? De onderwerpen zijn zeer gevarieerd. Om er
slechts enkele te noemen:
- Hayek en sociale minima
- Rechten theorieën / Natuurlijke / Kinderen /
- Ayn Rand
- Libertarisme / Objectivisme
- Rothbard en slavernij

Uiteraard worden ook nieuws en citaten snel bereikbaar
gemaakt. Als voorbeeld kwam er een interessant citaat,
gezonden door Aschwin de Wolf, van Heleen Dupuis
die reageerde op de commotie ontstaan door haar op-
merking de grenzen tijdelijk voor asielzoekers te sluiten:
"Altruïsme is een prijzenswaardige morele positie.
Maar het irrelevant achten van eigen belangen is een
keuze die alleen een individu voor zichzelf kan maken.
Deze keuze aan anderen opleggen is mijns inziens on-
toelaatbaar." Is, wordt Heleen Depuis libertariër?

De "list-master" is Henry Sturman. Om in te schrijven,
mail naar:
TO: list-request@line.dk
subject: [dit vakje leeg laten]
Text: subscribe vrijheid-list

INSTITUTE FOR OBJECTTVIST STUDIES, IOS

Hun tiende jaarlijkse Summer Seminar is dit jaar op de
"University of Vermont" in Burlington van 3-10 juli.
Dit seminar is zeer bijzonder aan te raden. Hoog niveau
lezingen en een heel goede onderlinge sfeer. Het is niet
goedkoop. Het kost $945. Maar als u voor 30 april in-
schrijft, krijgt u $100 korting. Dit krijgt u ook als u een
participant aanbrengt die nog niet eerder geweest is.
Meer gegevens: http://ios.org

AYN RAND INSTITUTE / LYCEUM INTERNATIONAL

Ook deze organisatie heeft een Summer Seminar. En
wel in Milaan, van 27 september - 5 oktober, met aan-
sluitend een Renaissance Tour die o.a. naar Rome en
Florence gaat. Deze organisatie wordt beheerst door een
aantal objectivisten, die, in tegenstelling tot IOS, de filo-
sofie van Ayn Rand geheel dogmatisch bekijken. Deze
groep wordt wel aangeduid met de Peikoff Group, en
het IOS met de David Kelley Group. Zie ook :
http://www.lyceumintl.com/web/conferences/index.html

LEBERTARIAN PARTY USA

De berichten over deze politieke partij klinken zeer op-
timistisch. De grens van 30.000 betalende leden is net
overschreden. Dat is meer dan twee keer het aantal dat
ze in 1996 hadden. Zij hebben het ambitieuze plan om
in 2000, voor de verkiezingen, de 100.000 te bereiken.

Als ze dat halen, worden de verkiezingen, libsrtarisch
gezien, natuurlijk heel interessant De LP stuurt één of
twee keer per week een commentaar op actuele gebeur-
tenissen. Het is de moeite waard om u daar op (gratis) te
abonneren. Dit kan bij: <announce-request@lp.org>
Met het woord "subscribe" in het "onderwerp vak.

WOORDEN

Minister Borst pleit voor een "verplichte ziekte verzeke-
ring"

VERKIEZINGEN.

Jammer dat op het moment dat dit geschreven wordt de
verkiezingen voor de Provinciale Staten nog moeten
plaats vinden. De politici zijn zo nerveus en bang voor
een volgende afgang dat ze zich nu uitsloven in allerlei
acties om de mensen over te halen om te gaan stemmen.
Er zijn gemeentes waar iedereen die komt stemmen,
mee mag doen aan een loterij. Prijzen van f. 1.000.- en
f.250.- zijn genoemd. Natuurlijk levert dat een aantal
"onechte" kiezers op. Hoeveel? Burgemeesters schrijven
brieven naar hun schaapjes waarin wordt verteld hoe
belangrijk het is, dat het fijn is van je "recht" gebruik te
maken. Dit gepaard gaande met verwijten dat je niet so-
ciaal voelend, ongeïnteresseerd, onverantwoordelijk
bent als je niet opkomt.

RECHT

In de Verenigde Staten is de tabaksindustrie veroor-
deeld om $50.000.000 te betalen aan een vrouw die drie
pakjes sigaretten per dag rookte en "daardoor" kanker
kreeg. Commentaar over eigen vrije keuze en verant-
woordelijkheid overbodig. Maar denk eens wat de con-
sequentie van dit principe is: Autofabrikanten zullen
veroordeeld worden als iemand met een auto uit hun fa-
briek iemand aanrijdt. Fabrikanten van aardappelschil-
mesjes moeten mij een vergoeding geven als ik me in
mijn vingers snij. En als ik val en gewond raak omdat
ik dronken ben, zal de brouwer daarvoor moeten boeten!
Waar zijn we dan mee bezig? Als je principes, (als bijv.
Persoonlijke verantwoordelijkheid) over boord zet, is
inderdaad het eind zoek.

BROEIKASEFFECT

Westerse overheden doen van alles om hun burgers te
dwingen maatregelen te nemen om opwarming van de
aarde te voorkomen. De Russische overheid is met veel
moeite spiegels in de ruimte aan het plaatsen om de
aarde op te warmen!

PRIVACY

In een verkiezingstoespraak maakte de heer de Hoop
Scheffer (CDA) bezwaar tegen het plaatsen van camera's
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op de snelwegen voor het rekeningrijden omdat dit betekent dat je
dan moet betalen moet om in de file te staan. Neen, zei hij, stem
CDA, dan hangen we die camera's bij u in de straat! Met de opmer-
king dat dat de veiligheid bevordert!

THE PASSION OF AVN RAND

De film volgens dit boek van Barbara Branden is gereed en wordt
nu vertoond in Amerika. De eerste commentaren zijn zeer positief.
Goed gespeeld en het boek van Barbara is heel goed aangehouden.
De spelers zijn zo goed, dat ze de werkelijke figuren "zijn"! We
kijken met belangstelling uit naar een gelegenheid om de film te
kunnen zien.

1999/2 de Vrijbrief 27


