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Van de redactie
In plaats van Kosovo

De laatste tijd zijn er bij de redactie een aantal brieven binnen-
gekomen waarin een aantal kritische noten werden gekraakt
omtrent het beleid van de redactie en de bijdragen van sommige
personen in het bijzonder. Hoewel het misschien een cliché lijkt
stelt de redactie dit zeer op prijs. Het betekent immers dat het
libertarisme bij de meeste van onze lezers leeft en zelfs motiveert
om in de pen te klimmen. De redactie probeert dan ook om zo-
veel mogelijk kritiek en suggesties ter harte te nemen. Desalniet-
temin kunnen sommige meningsverschillen blijvend zijn en
aanleiding geven tot wrijvingen. Het is hierom dat de redactie
een en ander wil verduidelijken.

In de eerste plaats het doel van de Vrijbrief. De Vrijbrief is een tijd-
schrift gericht op het verspreiden van, en informeren over het liberta-
risme. Deze weinig opzienbarende opmerking heeft echter een aantal
belangrijke implicaties. Het betekent dat de Vrijbrief in principe
openstaat voor alle varianten van het libertarisme in de breedste zin
van het woord. Het libertarisme kent vele onderbouwingen variërend
van objectivisme, sociaal-contracttheorieën tot consequentialisme.
Het libertarisme kent ook verschillende varianten zoals het minar-
chisme en de staatloze samenleving (anarcho-kapitalisme). De Vrij-
brief probeert voor alle mogelijke soorten libertarisme een platform te
bieden maar is er zich heel goed van bewust dat soms de ene variant
kan domineren en soms de andere. Voor zover dit een weerslag is
van de pluriformiteit van de lezers en de redactie zal zij altijd trach-
ten om verschillende benaderingen in evenwicht te brengen. Een ac-
tueel voorbeeld is het artikel van Bradford in het laatste nummer van
de Vrijbrief. De redactie vindt het zinvol om dergelijke artikelen te
publiceren omdat zij een goede indruk geven omtrent wat leeft bin-
nen de internationale libertarische beweging. Dit betekent natuurlijk
niet dat wij elk artikel onderschrijven. Zo staan er in dit nummer bij-
voorbeeld een aantal kritische artikelen over het consequentialisme
als fundering van het libertarisme, omdat ook bij sommige redactie-
leden en lezers (waarvoor dank) een gevoel van onvrede heerst om-
trent de analyse van Bradford. We hopen met dergelijke artikelen (en
kritische reacties hierop) bij te dragen aan een levendige uitwisseling
van gedachten en perspectieven op het libertarisme.

In de tweede plaats is het de redactie niet ontgaan dat sommige li-
bertarische bijdragen een (bewust) provocatief of 'politiek incorrect
karakter hebben. Hoewel libertarisme zeker niet gelijk staat aan poli-
tiek incorrect denken is het een mondiaal verschijnsel dat vooral li-
bertariërs op de bres springen voor de klassieke grondrechten van
personen en groepen die door onze politici en media in de ban wor-
den gedaan en (helaas) zelfs vervolgd. Sommige van onze lezers
stellen dat het inderdaad tot de taak hoort van het libertarisme om
dergelijke misverstanden aan de kaak te stellen, maar verwachten
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van de auteurs dat zij wel (publiekelijk) afstand nemen
van het gedachtegoed van bijvoorbeeld racistische per-
sonen. Het is daarom nogmaals goed om hier te onder-
strepen dat artikelen op persoonlijke titel worden
geschreven en niet representatief zijn voor de visie van
de (gehele) redactie. Tevens is de redactie van mening
dat het juist in de Vrijbrief mogelijk dient te zijn om het
recht van meningsuiting van bepaalde groepen te ver-
dedigen zonder dat dit direct vergezeld moet gaan van
de politiek correcte gewoonte om er tevens een politiek
pamflet tegen de verdedigde groep van te maken. Als
lezers van mening zijn dat bepaalde opvattingen niet
verenigbaar zijn met libertarisch recht, juicht de redac-
tie het natuurlijk van harte toe om dit wereldkundig te
maken. Het spreekt natuurlijk voor zich dat de redactie
zelf niet achter opvattingen staat die niet met het liberta-
risme te verenigen zijn.

Als laatste nog enkele woorden omtrent het 'niveau'
van de Vrijbrief. Omdat de Vrijbrief het enige libertari-
sche tijdschrift in Nederland is kunnen wij het ons niet
permitteren om alleen politiek-filosofische artikelen of
alleen populaire artikelen te plaatsen. Totdat zich in
Nederland een brede gedifferentieerde libertarische be-
weging heeft ontwikkeld, en we zijn op de goede weg,
zal de Vrijbrief een blad blijven waarin zowel politiek-
filosofische verhandelingen, polemische artikelen als
interessante nieuwtjes te vinden zijn.

Oorspronkelijk had hier een libertarische verhandeling
over de bombardementen van de NAVO moeten staan.
Hierover toch enkele woorden. In tegenstelling tot het
militaristische conservatief-liberalisme van de VVD
kent het klassiek liberalisme/libertarisme een rijke anti-
oorlogstraditie. Niets is perverser dan het ophitsen van
individuen tegen elkaar in naam van 'land', 'algemeen
belang' en andere collectivistische abstracties. Net zo
min is het legitiem om onschuldige individuen te bom-
barderen met behulp van gestolen geld. Dat neemt niet
weg dat er ook libertarische wegen open staan om
rechtenschendingen te voorkomen. Het zou het Westen
sieren om wat minder met de botte bijl te hakken.

Aschwin de Wolf (hoofdredacteur)
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Ingezonden brief

Geachte redactie,
Zojuist heb ik Vrijbrief 99/2 ontvangen en gelezen, vol
verwachting naar interessante lectuur. Voor de zoveel-
ste keer werd ik weer teleurgesteld. Als ik de Vrijbrief
aan intelligente mensen zou geven om ze kennis te la-
ten maken met het libertarisme zouden ze niets meer
van libertarisme willen weten. Tot mijn spijt begin ik zo
langzamerhand dat gevoel ook te krijgen. Zoiets is
slecht voor de toekomst van het libertarisme en daar-
door ook slecht voor de toekomst van onze samenle-
ving. Het artikel over Zuid-Afrika was interessant omdat
het laat zien waarheen het gaat als de overheid zijn
gang kan gaan. Het zegt echter niets over het liberta-
risme. In Van de redactie' gaat het over geweld. In 'De
opkomst van het nieuwe Libertarisme' over 'moreel'.
Wat nu eigenlijk de betekenis van die woorden is, wordt
niet duidelijk. Dan wordt ook niet duidelijk wat met het
artikel wordt bedoeld en heeft het artikel geen nut. Eerst
een commentaar op 'Van de redactie'. Geweld is niet
aantrekkelijk. Geweld, gericht tegen mensen, is altijd
agressief. In onze samenleving spreekt men niet over
geweld als iets goeds en aantrekkelijks. Er is helaas we!
veel geweld te zien in de media. Initiëren van geweld is
inderdaad altijd slecht. Geweld ter verdediging, als ant-
woord op geïnitieerd geweld, kan levensreddend zijn en
is dus niet slecht. Het blijft in het artikel in het midden
waarom initiëren van geweld slecht is. Hetzelfde geldt
voor goed en slecht. Waarom is iets goed of slecht?
Een samenleving die gebaseerd zou zijn op het idee dat
geweld goed is kan niet bestaan. Een mens in zijn hui-
dige vorm kan waarschijnlijk niet eens als individu be-
staan op die grondslag. Zijn denkvermogen zou zich
dan niet hebben kunnen ontwikkelen in de evolutie. Sa-
men leven is alleen mogelijk op vreedzame wijze, zeker
voor mensen die hun denkvermogen hebben als voor-
naamste middel om te overleven. Een vreedzame sa-
menleving is goed omdat die past bij de eigenschappen
van de mens, een wezen met ontwikkeld denkvermo-
gen. Winnen en toepassen van geweld is beslist niet
hetzelfde. Een samenleving, die gebaseerd op het prin-
cipe dat initiëren van geweld slecht (en dus verboden)
is, is inderdaad superieur, in welvaart en ontwikkeling.
Hij is superieur, omdat hij 'goed' is. Dat wil niet zeggen
dat die samenleving geweldloos is. Rijkdom zal altijd
wel verdedigd moeten worden tegen mensen die erop
uit zijn om met behulp van geweld bezit te verkrijgen.
Geweld blijft nodig om zich te verdedigen. Het onderwijs
zou niet zozeer de samenwerking (die riekt naar collec-
tivisme) als wel vooral juist denken moeten onderwijzen.
De redactie zou moeten uitleggen waarom een samen-
leving, waarin initiëren van geweld verboden is, superi-
eur is. Eén 'goede', die geen geweld initieert kan het
nooit winnen van een meerderheid van slechteriken die
dat wel doet. Daarom zou het er wel eens slecht kunnen

uitzien voor de mensheid. Het is een goed idee om naar
Ayn Rand te verwijzen. Om te weten wat het 'Goede' is,
is het artikel Objectivist Ethics nuttig, en om te weten
waarom geweld slecht is: 'Men's Rights', beide in The
Viriue of Selfishness. Trouwens ook wat 'moreel' is staat
er goed in. In plaats van artikelen van Bradford zou het
nuttiger zijn die artikelen van Ayn Rand te vertalen en in
de Vrijbrief te plaatsen dan commentaar op het artikel
van Bradford. Ik vraag me af hoe het mogelijk is een
beetje vrijheid, meer vrijheid, of maximale vrijheid te
hebben. Je hebt vrijheid of je hebt het niet. In Nederland
zijn we niet vrij. Wat wel kan variëren is de mate waarin
eigendom wordt ontnomen en geweld wordt geïnitieerd.
Het gaat erom te weten waarom vrijheid goed is voor
mensen. Anders kan je die stelling niet verdedigen in
discussies over vormen van samenlevingen. Libertariërs
die geloven dat vrijheid ontspringt aan objectieve mora-
liteit en dat het verkeerd is geweld te initiëren tegen een
ander mens noemt Bradford moralistisch. Dat mensen
welvarender zijn als/omdat/doordat ze vrij zijn noemt hij
consequentialistisch. Ik zou dat laatste eerder pragma-
tisch willen noemen. Als je wilt uitleggen waarom liber-
tarisme de juiste vorm van de menselijke samenleving
is, zul je de begrippen die daarbij zijn betrokken moeten
uitleggen. Welke begrippen zijn dat en wat is de bete-
kenis ervan? Het gaat daarbij vooral om: mens, goed en
slecht, samenleving, rechten, vrijheid, geweld, dwang.
Er zit een hiërarchie in dit lijstje. Je kan pas over sa-
menleving praten als je weet wat een mens is. Vrijheid
krijgt pas betekenis als je weet wat een samenleving is.
Alleen een uitleg, die werkt met duidelijke begrippen en
volgens een logische, filosofisch-juiste redenering, kan
een rationeel mens overtuigen. Die uitleg ontbreekt bij
Bradford. Als je mensen die willen luisteren uitlegt wat
het goede is: het handelen dat het leven, als mens, van
de individuele mens bevordert dan kan je ze ook uitleg-
gen dat initiëren van geweld slecht is. En ook dat het
opleggen van een minimumloon neerkomt op initiëren
van geweld. Het is grote onzin verschillende soorten li-
bertarisme te beschouwen. Als libertarisme inhoudt een
samenleving waarin het individuele recht op leven van
ieder mens wordt gerespecteerd, volgt daaruit dat initië-
ren van geweld niet mag. Als deze fundering ontbreekt
is libertarisme niets anders dan anarchisme.

Ik vind het jammer dat het libertarisme de Vrijbrief niet
met betere artikelen kan vullen. Ik hoop dat u mijn bnet
als een positieve bijdrage wilt zien.

Hans Ponssen
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'Belasting is gelegaliseerde roof

Toine Manders tegen de staat

Ralf Bodelier

Hij is tégen de overheid en de democratie. Maar ook
voor vrije handel in drugs en immigratie van ieder-
een die dat vil naar Nederland. Verwarrend? Niet
voor Toine Manders (29), voorzitter van de Liberta-
rische Partij.
(Dit interview is eerder in het weekblad Intermediair
verschenen).

Hoe ouder, hoe liberaler. Toine Manders ontdekte als
scholier een straffe overeenkomst tussen fascisme,
communisme en de moderne verzorgingsstaat. Bij alle
drie beperkt een machtige overheid de vrijheid van haar
burgers. De criminele macht van de fascisten viel in
duigen rond 1945. Die van het communisme brak in
1989. En als het aan Manders ligt, is nu de verzorgings-
staat aan de beurt. Hij is een forse jongeman in donker
pak met rode stropdas en rood pochet. Een glimlach ligt
in zijn gelaat gemetseld, ongeacht wat hij zegt. „Het
grootste schandaal van de verzorgingsstaat is de gele-
galiseerde roof die de Belastingdienst bedrijft. Een al-
machtige staat steelt tot tweederde van het inkomen van
de burger. Geld dat vervolgens wordt verspild of nog
erger, wordt gebruikt om mensen lastig te vallen of te-
gen te werken. Je kunt de fiscale roof het best vergelij-
ken met de praktijken van de maffia. De overheid
dwingt je om tot tweederde van je geld af geven. In ruil
daarvoor biedt ze je diensten waar je niet om hebt ge-
vraagd. En als je weigert voor die diensten te betalen,
zullen uiteindelijk gewapende mannen binnenkomen en
je eigendom meenemen. De kans bestaat zelfs dat ze je
gevangen zetten."

AFKEER VAN BEMOEIZUCHT
Toine Manders is voorzitter en lijsttrekker van de L.P.,
de Libertarische Partij. Het libertarisme is een overtui-
ging die in Nederland vooralsnog weinig aanhangers
kent. Zo telt de Libertarische Partij zegge en schrijven
dertig leden. Bij de afgelopen verkiezingen voor de
Tweede Kamer kwam de L.P. dan ook op de laatste
plaats terecht. In de Verenigde Staten heeft het liberta-
risme daarentegen een veel grotere aanhang. Bij de laat-
ste congresverkiezingen was de Libertarian Party goed
voor 2,5 miljoen stemmen. Daaronder bevonden zich,

behalve beschaafde libertariërs ook leden van rechtse
militia's, UFO-gelovigen en losgeslagen Vietnamvete-
ranen. Allen verenigd in hun afkeer van een bemoei-
zuchtige overheid. Met vijf andere juristen runt
Manders het Haags Juristen College. Ook zijn collega's
zijn overtuigde libertariërs. „Alleen de secretaresse is
geen libertariër". Enkele jaren geleden kwam het Haags
Juristen College in het nieuws met de zaak van de wei-
ger-yuppen. Volgens de media waren dat rijke jongens
die door het College via een slimme constructie onder
hun militaire dienst uit werden geholpen. Manders:
,,Dat laatste klopt, dat eerste niet. Rijk of arm, we
werkten voor iedereen. De maximum bijdrage was 450
gulden en wie ook dat niet kon betalen bielpen we gra-
tis. Zo hebben we 6000 jongens uit dienst gehouden.
Dat deden we uit idealisme".

HEER VAN STAND
Rond zijn twintigste waren de WD en het klassieke li-
beralisme nog zijn uitgangspunt. Inmiddels is Manders
geradicaliseerd. Al klinkt deze aanduiding ongemakke-
lijk bij deze immer hoffelijke heer van stand. Manders
is anti-belastingen, anti-overheid en anti-dienstplicht.
„Want door dienstplicht op te leggen", zegt Manders
glimlachend, „degradeer je mensen tot slavernij. Het is
toch immoreel als mensen veertien maanden lang ge-
dwongen worden om hun eigen gevangenbewaarders te
verdedigen? Een dienstplichtige riskeerde zelfs de dood-
straf, als hij in oorlogstijd deserteerde omdat hij geen
andere mensen wilde vermoorden". Libertariërs als Toi-
ne Manders zijn niet gemakkelijk op de vertrouwde
links/rechts-lijn onder te brengen. Rechts is hun verzet
tegen belastingen en hun pleidooi voor een vrije markt.
Links is daarentegen hun pleidooi voor de afschaffing
van het verbod op drugs en het standpunt dat iedereen
die dat wil in Nederland moet worden toegelaten. Ne-
derland immigratieland? .Jazeker. Want waar haalt de
overheid het recht vandaan om mij wél in Nederland te
laten wonen en iemand uit Sierra Leone niet? Bovendien
zou onbeperkte immigratie een forse economische groei
met zich meebrengen. Het voorbeeld is de Verenigde
Staten, die haar welvaart nooit zo sterk zag groeien als
in die jaren dat iedere sloeber zonder meer werd toege-
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laten.' Volgens Manders kun je de libertariërs niet
plaatsen in het traditionele politieke veld. „Die tegen-
stelling tussen links en rechts voldoet niet. Je kunt beter
de tegenstelling tussen vrijheid en onvrijheid gebruiken.
Expliciet onvrij, zowel in persoonlijk als in economisch
opzicht zijn communisme en fascisme. Onvrij om te on-
dernemen ben je in het linkse socialisme. Onvrij in per-
soonlijk opzicht is het rechtse conservatisme. Het
libertarisme betekent vrijheid in alle opzichten". Vrij-
heid gaat bij de libertariërs ook boven democratie.
Manders: „Democratie is aardig om een vereniging mee
te besturen. Maar in staatsverband is democratie drie
wolven en een schaap die erover stemmen wat ze zullen
gaan eten. Vergeet niet dat het de democratie is die het
de staat mogelijk maakt om via belastingen meer dan de
helft van ons inkomen te roven".

BOEVEN MET PISTOLEN
Zo zijn er nog wel meer zaken waar de gangbare partij-
en het roerend over eens zijn, maar de libertariërs een
doorn in het oog zijn. De wapenhandel bijvoorbeeld.
Manders, de glimlach ongebroken: ,Jk stel voor dat ie-

dereen die dat wil een pistool kan kopen". Pardon?
Manders: „De wapenwet moet worden afgeschaft. Nu
zijn rechtschapen burgers machteloos, terwijl boeven
met pistolen op zak lopen. If guns are outlawed, only
outlaws have guns. U zult nu op het hoge aantal moor-
den in de Verenigde Staten wijzen. Dan zal ik tegen-
werpen dat het meeste geweld in die staten voorkomt,
waar de wapenhandel is onderworpen aan vergunnin-
gen. De denk bijvoorbeeld aan Washington, de meest
criminele stad van de VS. Daar bestaat dan ook, net als
in Nederland, een volledig verbod op wapens". Ook hier
is vrijheid het uitgangspunt. Iedereen moet een wapen
kunnen kopen, maar niemand mag daartoe worden ge-
dwongen. Sinds de afschaffing van de dienstplicht is
Manders vooral gespecialiseerd in belastingontwijking.
Met zijn collega's zoekt hij naar mogelijkheden om be-
lastingbetalers via offshore-constructies uit Nederland
weg te loodsen. Naar belastingparadijzen op de Kanaal-
eilanden of in het Caribisch gebied. Ook nu is er sprake
van idealisme. Manders: „Het beschermen van mensen
tegen diefstal is net zo bevredigend als het beschermen
van mensen tegen slavernij."
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Over piramiden
en fractional reserve banking

Ivo Cerckel

JAAK2000 + EURO = CHAOS

In hoofdstuk 9 van For a New Liberty, leert Murray
Rothbard ons dat slechts weinigen de werking van fiac-
tional reserve banking begrijpen, dat dit onbegrip ge-
wild is door de machthebbers en dat indien de
individuen de werking ervan zouden begrijpen en van
oordeel zouden zijn dat deze werking in gevaar zou zijn,
zij de banken wettelijk zouden proberen leeg te roven.

Fractional reserve banking bestaat hieruit, zegt Roth-
bard (en ik vereenvoudig tot het uiterste), dat de over-
heid de gulden als wettelijk betaalmiddel behoudt en
daarbovenop het elektronisch 'giraal geld' of de op aan-
vraag afhaalbare elektronische bankdeposito's pirami-
deert. De centrale bank stelt dan dat de commerciële
banken met (een veelvoud van) de zeer brede top van de
piramide (eigenlijk gaat het dus om een omgekeerde pi-
ramide) leningen mogen toestaan en bepaalt dan de ver-
houding tussen de uitstaande leningen en het giraal
geld. Door die verhouding te vergroten of te verkleinen
beschikt de centrale bank over de mogelijkheid om de
mate van geldcreatie te vergroten of te verkleinen. Het
schoentje wringt 'm in de mate dat de banken niet over
het nodige geld, een veelvoud van het elektronisch gi-
raal geld, beschikken, om de deposanten terug te beta-
len.

Frank van Dun legt dan ook in paragraaf 3 van zijn in
1988 door de KNO uitgegeven Crash en Depressie uit
dat de centrale overheid door middel van de centrale
bank (Van Dun heeft het specifiek over de Amerikaanse
Fed) de controle over het bankwezen verkrijgt, en zij,
door manipulatie van de bankreserves, via de krediet-
vermenigvuldigende eigenschappen van het systeem
van fractional reserve banking, een 'goedkoop-geld'-
politiek kan gaan voeren.

Alzo belanden we bij het rentevraagstuk. Individuen
verkiezen steeds om geld onmiddellijk ter beschikking
te hebben dan om dat geld in de toekomst ter beschik-
king te krijgen. Om huidige goederen te krijgen moet
dus een premie betaald worden. Deze premie is de ren-
tevoet. De hoogte van deze rentevoet wordt bepaald

door de mate waarin individuen het heden boven de
toekomst verkiezen.

Indien de rentevoet niet daalt tengevolge van gewijzigde
tijdpreferenties en een hogere spaardrift in hoofde van
de bevolking doch tengevolge van fractional reserve
banking of andere overheidsinterventie ter ondersteu-
ning van bankkrediet en giraal geld, zullen zakenlieden
dit interpreteren als gewijzigde marktsignalen, i.e. ge-
wijzigde tijdpreferenties en spaardrift, en zullen de
schaarse goederen in diezelfde mate gemisalloceerd
worden.

VERLAAG DE MILLENNIUM-ETOORENTE

Maar hiermee is de kous nog niet af. Oskar Lafontaine,
minister van financiën van de Duitse kanselier, wenst
thans (ik schreef dit artikel eind februari 1999) dat Wim
Duisenberg, voorzitter van de Europese Centrale Bank
(ECB), de rente nog verder verlaagt.

En waarop moet die marktrente berekend worden? Wel,
op dat veelvoud van dat elektronisch eurogeld, met dien
verstande dat dat eurogeld eigenlijk ook niet als fiduci-
air betaalmiddel (papiergeld) bestaat (ik weet wel dat de
fictie wordt voorgehouden dat de elf munten van de
EMU onderverdelingen zouden zijn van de euro.)

In feite worden hier dus twee piramiden op elkaar ge-
bouwd. Een eerste wiens basis bestaat uit papieren
munten van de elf EMU-lidstaten en de top uit de elek-
tronische euro. En op die top wordt een nieuwe pirami-
de gebouwd zonder papieren basis maar met de
elektronische euro als basis en met als top de elektroni-
sche euro in het kwadraat. Met elektronische euro in het
kwadraat bedoel ik dat de commerciële banken worden
toegelaten om op basis van die elektronische euro's nog
meer elektronische euro's "leningsgewijze" te creëren.

In een vorig artikel "Libertarisme, computers en het jaar
2000" in dit tijdschrift 1997/3 had ik het over het Jaar
2000-probleem dat alles wat enigszins met elektronica
te maken heeft bedreigt.
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Gary North (www.garynorth.com) wijst erop dat het
fractional reserve banking systeem enkel in leven wordt
gehouden door het feit dat jouw bankier ervan uitgaat
dat jij niet al je geld zal opvragen of dat indien jij dat
toch doet, een andere klant van de bank dan weer geld
op zijn rekening zal storten.

Tussen vandaag en juni 2000, waarschijnlijk in juli
1999, volgens Gary North, zal dit uitgangspunt wereld-
wijd sneuvelen. Op het ogenblik dat bankcliënten zullen
inzien dat hun spaarcenten verloren zouden kunnen
gaan omwille van de millenniumbom, zullen zij we-
reldwijd de banken wettelijk proberen leeg te roven.
Hierdoor komen enerzijds, zoals voorspeld door Roth-
bard, de omgekeerde piramide van het kredietwezen en
het betaalsysteem in gevaar en komt anderzijds de ar-
beidsverdeling in het gevaar en worden volksopstanden
niet langer onwaarschijnlijk.

Quick Political Scholastic
Aptitude Test (QPSAT)
Deze test bestaat uit één multiple-choice vraag
(die kan dan ook maar beter goed hebben!)
Hier is een lijst van landen die de Verenigde
Staten van Amerika hebben gebombardeerd
sinds het eind van de Tweede Wereldoorlog,
samengesteld door de historicus William Blum.

China 1945-46
Korea 1950-53
China 1950-53
Guatemala 1954
Indonesië 1958
Cuba 1959-60
Guatemala 1960
Kongo 1964
Peru 1965
Laos 1964-73
Vietnam 1961-73
Cambodja 1969-70
Guatemala 1967-69
Grenada 1983
Libië 1986
El Salvador 1980s
Nicaragua 1980s
Panama 1989
Irak 1991-99
Soedan 1998
Afghanistan 1998
Yugoslavia 1999

In hoeveel van deze gevallen leidden de bom-
bardementen tot gekozen regeringen, die de
mensen rechten respecteren?
Kies uit een van de volgende opties:
(a) O
(b) Nul
(c) geen
(d) niet één
(e) een heel getal tussen -1 en +1
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Vrijheid en Consequentialisme

Meer en meer libertariërs keren zich af van het 'mora-
listische libertarisme' en omhelzen het 'consequentialis-
tische libertarisme'. Dat beweert R.W. Bradford in De
Vrijbrief (1999/2). Hij beperkt zich niet tot een vaststel-
ling, hij juicht die ontwikkeling ook toe en probeert ons
ervan te overtuigen dat hij dat op goede gronden doet.
Zijn betoog kreeg uit de pen van Otto Vrijhof een
steuntje in de rug van de redactie van de Vrijbrief. Ik
vind Bradfords argumentaties allerminst overtuigend. Bc
vrees zelfs dat het libertarisme op sterven na dood is als
het consequentialistische libertarisme inderdaad bezig is
'het Nieuwe Libertarisme' te worden. Het consequentia-
listische libertarisme is immers niet meer dan een lege
huls. Dat zal ik hier proberen duidelijk te maken.

CONSEQUENTIALISME VERSUS MORALISME.
Bradfords stellingen aan een kritiek onderwerpen is een
hachelijke zaak omdat zijn artikel niet uitblinkt door
helderheid. Dat is in het bij/onder het geval met betrek-
king tot de centrale begrippen in zijn betoog. Hij ka-
rakteriseert het consequentialistische libertarisme als de
houding van 'mensen die voor vrijheid zijn omdat vrij-
heid goed is voor mensen'. Hij contrasteert het met het
'moralistische libertarisme' van mensen die 'geloven dat
vrijheid ontspringt aan objectieve moraliteit en in het
bijzonder dat het altijd verkeerd is voor een mens om
geweld te initiëren tegen een ander'.

Aangezien ook de 'moralisten' geloven dat vrijheid goed
is voor mensen, zitten wij hier al onmiddellijk met een
probleem. Ofwel impliceert het moralistische liberta-
risme de consequentialistische variant. Ofwel is er iets
mis met Bradfords karakterisering van ten minste een
van die varianten. Het is duidelijk dat het tweede alter-
natief het juiste is. Een zinvolle beoordeling van die va-
rianten van het libertarisme veronderstelt een preciezere
karakterisering ervan. Ik probeer die hier heel kort te
geven zonder het door Bradford uitgetekende kader te
verlaten.

Moralististische libertariërs' geloven dat het altijd ver-
keerd is geweld te initiëren tegen een ander, ook wan-
neer degene die daartoe beslist, meent dat hij zodoende
meer goed dan kwaad teweegbrengt. Wie geweld initi-
eert tegen een ander moet zich daarvoor tegenover hem
of tegenover zijn vertegenwoordigers verantwoorden.

Frank van Dun
Het initiëren van geweld, ook als dat met de beste be-
doelingen of door de overheid gebeurt, moet gerecht-
vaardigd worden. De bewijslast voor die
rechtvaardiging ligt bij de geweldplegers. Goede be-
doelingen scheppen geen recht. Ook overheden moeten
met het verschil tussen recht en onrecht rekening hou-
den en zich voor hun al of niet geïnstutionaliseerd ge-
weld verantwoorden. Kortom, de 'moralisten' stellen dat
vrijheid een recht is. De handhaving van dat recht, dat
wil zeggen de beteugeling van onrecht, schept de voor-
waarden waaronder eenieder kan proberen het beste van
zijn of haar leven te maken dat ervan te maken is - zon-
der anderen tot last te zijn en zonder door anderen een-
zijdig belast te worden. De 'moralisten' beseffen wel dat
een vrije samenleving niet voor iedereen de beste van
alle mogelijke werelden is. Er zijn mensen die dingen
willen die zij alleen door het eenzijdig belasten van an-
deren, dus door de beperking van hun vrijheid, kunnen
realiseren. Die mensen zullen de vrijheid van anderen
een heel frustrerende omstandigheid vinden.

De 'moralisten' houden er rekening mee dat 'misdaad
baat niet' geen natuurwet is die zich zonder enige men-
selijke tussenkomst onherroepelijk verwerkelijkt. Opdat
de misdaad niet zou baten, moet de vrijheid verdedigd
worden - niet alleen tegen misdaden die sowieso toch al
niet baten, maar ook en vooral tegen misdaden die an-
ders voor de misdadigers heel batig zouden zijn.

De consequentialistische libertariërs zijn consequentia-
listen. Als zodanig menen zij dat elkeen het recht heeft
die handeling te stellen die in een gegeven situatie een
groter saldo van baten en kosten belooft dan enig alter-
natief. Of een handeling gesteld mag worden, hangt
volgens hen af van een afweging van de voor- en nade-
len ervan, dus van de waardering van haar gevolgen.
Als consequentialisten vinden zij het daarom niet ver-
keerd geweld te initiëren tegen een ander als degene die
de beslissing daartoe neemt, aldus meer goed dan
kwaad doet. Als libertariërs geloven zij meestal wel in
staat te zijn een beeld van die gevolgen te schetsen dat
de betrokkene normaliter zal doen inzien dat het beter is
vrijheidbeperkende acties achterwege te laten.
Hun stelling is derhalve dat men vrijheid dient te verde-
digen en na te streven omdat en alleen omdat de conse-
quenties van [meer] vrijheid "beter' zijn die van [meer]

1999/3 de Vrijbrief 9



onvrijheid. Dat vrijheid meer baat brengt dan onvrij-
heid, is hun dogma. Voor hen is 'misdaad baat niet' wel
een onwrikbare natuurwet, een inherente eigenschap
van de misdaad zelf - geen gevolg van de effectiviteit en
de efficiëntie van menselijke pogingen om de misdaad
te bestrijden. Daarom beperken consequentialistische
libertariërs zich er graag toe de misdadigers te informe-
ren over de gevolgen van hun misdaden. Als die een-
maal inzien dat misdaad uiteindelijk geen baat brengt,
dan zal ook bij hen de lust om misdaden te plegen ver-
dwijnen. Hetzelfde geldt voor politieke vrijheidsbeper-
kingen. Ook zij 'baten niet'. Daarom moeten de politici
geïnformeerd worden over de nadelige gevolgen ervan.
Als zij eenmaal inzien dat hun interventies geen baat
brengen, dan zal ook bij hen de lust om te interveniëren
verdwijnen.

Theoretisch versus praktisch consequentialisme
Bradford verdedigt het consequentialisme maar ver-
meldt niet dat er twee radicaal verschillende soorten
consequentialistische oordelen zijn. Eerst en vooral zijn
er abstracte, zuiver theoretische uitspraken over oorza-
ken en gevolgen. Zij poneren bepaalde causale verban-
den, waarbij aangenomen wordt dat behalve de in de
uitspraak genoemde factoren alle andere gegevens en
omstandigheden dezelfde blijven - dat is de zogeheten
'ceteris paribus' clausule.

De meeste economen aanvaarden bijvoorbeeld dat een
verhoging van het minimumloon ceteris paribus zal re-
sulteren in een stijging van de werkloosheid onder laag-
geschoolden. Op grond van dergelijke uitspraken
kunnen wij echter geen concrete voorspellingen doen
omdat 'de andere gegevens en omstandigheden' meestal
niet onveranderlijk blijven. Het is dus niet zeker dat een
verhoging, hier en nu, van het minimumloon tot uiting
zal komen in hogere werkloosheidscijfers voor laagge-
schoolden in de statistieken van het volgende jaar. De
theoretische uitspraak kan waar zijn zelfs als de werke-
lijke cijfers dalen. De werkloosheid van laaggeschool-
den hangt immers niet alleen af van de hoogte van het
minimumloon.

De theoretische uitspraken gaan ook niet over concrete
mensen, maar over abstracte categorieën. De laagge-
schoolden die ceteris paribus werkloos zullen worden of
blijven als gevolg van een verhoging van het mini-
mumloon, hebben geen naam en geen adres. Als de
werkeloosheid onder laaggeschoolden werkelijk toe-
neemt, dan treft zij mogelijk andere mensen dan dege-
nen die op het moment van de verhoging van het
minimum laaggeschoold waren.
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Naast die theoretische zijn er ook concrete, praktische
consequentialistische oordelen. Het gaat daarbij niet -
om bij hetzelfde voorbeeld te blijven - om de theoreti-
sche vraag of een verhoging van het minimumloon cete-
ris paribus een stijging van de werkloosheid van
laaggeschoolden in de hand werkt. Het gaat wel om de
vraag of voor een bepaalde groep concrete individuen
het risico van zo'n stijging (die maanden of jaren kan
uitblijven of er misschien nooit komt) opweegt tegen
bijvoorbeeld de electorale voordelen op korte termijn
van een verhoging van het minimumloon. Daaromtrent
blijft de theoreticus stom: de cruciale vraag is hier im-
mers niet welke soort gevolgen een handeling, ceteris
paribus, heeft. De relevante wagen zijn hier welke de
concrete gevolgen zijn, ceteris non paribus, van die
handeling voor een of meer individuele personen; hoe
degenen die de handeling overwegen haar gevolgen
waarderen; en of die waardering per saldo positief of
negatief uitvalt.

De abstracte en theoretische oordelen vinden wij over-
vloedig terug in de economische literatuur. Bradford
noemt Mises, Friedman en Hayek, maar niet Rothbard -
voor hem de archetypische 'moralistische libertanër'.
Nochtans heeft Rothbard minstens evenveel, even oor-
spronkelijke en vanuit libertarisch oogpunt even krach-
tige theoretisch-consequentialistische argumentaties
geproduceerd als die anderen. Nogmaals: die uitspraken
hebben enkel tot doel de ceteris-paribus-gevolgen van
een handeling of beleid op te sommen. Zij zeggen niets
over de relevantie van die gevolgen. Zij zeggen ook niet
of die gevolgen goed of slecht zijn.

Het feit dat iemand dergelijke uitspraken in een discus-
sie naar voor brengt, maakt hem niet tot een consequen-
tialist in de Bradfordiaanse zin. Dei is iemand die meent
dat het volstaat te oordelen dat een handeling per saldo
meer 'goede' dan 'slechte' gevolgen heeft, om de uitvoe-
ring ervan te bepleiten - het is niet nodig ook nog na te
gaan of zij niet strijdig is met bepaalde niet-
consequalistische beginselen, bijvoorbeeld rechtsbegin-
selen. Er is voor hem maar een beginsel: de handeling
(beleid, praktijk) met het meest batige saldo dient te
worden uitgevoerd. En dat beginsel kan alleen in termen
van concrete, praktische consequentialistische uitspra-
ken toegepast worden.

Ondanks de eerder genoemde kwalificaties en voorbe-
houden kunnen analytische en theoretische argumenta-
ties vanuit libertarisch oogpunt nuttig zijn. Dat is het
geval als (en alleen als) zij ertoe strekken beweringen
over de 'goede gevolgen' van vrijheidsbeperking te on-
dermijnen of te weerleggen door een zorgvuldiger ana-



lyse van de causale processen die zo'n beperking op
gang brengt. Niet [alleen] de beweerde maar [ook] an-
dere soorten gevolgen doen zich voor. Libertariërs kun-
nen dan de vraag stellen of degenen die de
vrijheidsbeperking voorstaan, de gevolgen die zij niet in
aanmerking hadden genomen even positief waarderen
als die waarop zij hun argumentaties hadden gebaseerd.
Als er een antwoord op die vraag komt, dan kan dat
verhelderend zijn om een beter inzicht te krijgen in het
levensbeschouwelijke profiel of zelfs 'de ware bedoelin-
gen' van de tegenstander in de discussie. Dét er een ver-
helderend antwoord komt, is daarmee niet gezegd.
Ervaren deelnemers aan publieke debatten laten niet
gemakkelijk in al hun kaarten kijken. Bradford weet
dat: hij raadt libertariërs aan zich zoveel mogelijk op de
vlakte te houden en vooral niet te laten merken dat zij
om vrijheid geven - dat schrikt te veel mensen af.

Ik heb hierboven naar het argument tegen minimumlo-
nen verwezen. Dat is het enige voorbeeld van een con-
sequentialistisch argument in Bradfords artikel. Het is
echter een theoretisch, geen praktisch consequentialis-
tisch argument. Het is geen libertarisch argument. Het
heeft ook niets met vrijheid te maken. Het argument is
inderdaad niet dat wettelijk verplichte minimumlonen
strijdig zijn met de vrijheid van mensen, maar dat zij de
werkloosheid onder laaggeschoolden in de hand wer-
ken. Het 'werkt' daarom alleen in een discussie met
mensen voor wie de werkloosheid onder laaggeschool-
den als zodanig het relevante probleem is. Wie daaren-
tegen meent dat de inkomensongelijkheid en de
inkomensonzekerheid problematisch is, zal het argu-
ment bijvoorbeeld op deze wijze terzijde schuiven:
'Zelfs als het waar is dat het minimumloon de werk-
loosheid doet stijgen, dan nog blijf ik erbij dat werkge-
vers elke werknemer een fatsoenlijk loon moeten
betalen. Eventueel moet men maar de werkloosheids-
vergoedingen verhogen of subsidies geven aan bedrijven
opdat die meer laaggeschoolden zouden aanwerven, of
opleidingen organiseren om de scholingsgraad te verho-
gen!'

Wij kunnen ons gemakkelijk situaties indenken waarin
een dreiging van een stijging van de werkloosheid onder
laaggeschoolden als een argument kan worden ingeroe-
pen tegen vrijheidvriendelijke maatregelen of hervor-
mingen. Een wet die bedrijven verplicht onnodig veel
arbeiders in te zetten voor de vervulling van bepaalde
taken, geeft hun een motief om de overtollige bezetting
vol te maken met de goedkoopste krachten die zij kun-
nen vinden. Afschaffing van die wet leidt dan waar-
schijnlijk tot een massale afdanking van laaggeschoolde
arbeidskrachten.

Een Bradfordiaanse libertariër zal uiteraard ook in dat
geval een theoretisch argument kunnen opdiepen om de
afschaffing van de wet te bepleiten, maar het zal weinig
indruk maken op wie hoge prioriteit geeft aan het lot
van de laaggeschoolden. Die zal zich wellicht vragen
stellen over het opportunisme van de Bradfordiaan die
nu eens doet alsof de laaggeschoolden heel belangrijk
zijn en dan weer bereid is ze op te offeren op het altaar
van de efficiënte bedrijfsvoering.

Overigens zijn niet alle economen het eens over de fei-
telijke gevolgen van wijzigingen van het minimumloon.
In de politieke en de publieke debatten is er bovendien
vaak onenigheid over het gewicht dat men daaraan zou
moeten hechten. Daar staan concrete situaties ter dis-
cussies waarin de werkloosheid van laaggeschoolden
maar een onder vele relevante factoren is. Zo dobberen
de discussies omtrent het minimumloon op en neer, van
tijd tot tijd aanspraak makend op maatschappelijke re-
levantie als er eens een voorstel tot verhoging of tot
verlaging van het minimumloon de krantenkoppen
haalt.

De libertariër kan zich moeiteloos in zo'n discussie
mengen met een mini-college over de ceteris-paribus-
gevolgen van het ene of het andere beleid. Hij zal ook
altijd wel enkele mensen vinden voor wie zijn 'economi-
sche analyses' nieuw en interessant zijn. Tenzij hij ech-
ter op andere gronden gezag en aanzien geniet, zullen
weinigen zich bekommeren om zijn oordelen over de
relevantie en de waarde van verschillende gevolgen. Dat
zijn kwesties waarover iedereen zich graag het recht
voorbehoudt een eigen mening te hebben. Het zijn ook
de kwesties die in praktische discussies het zwaarst
doorwegen.

Welke raad geeft Bradford aan een libertariër die op het
punt staat aan zo'n discussie deel te nemen? Wel, hij
dient zich te beperken tot consequentialistische argu-
mentaties en zich er voor te hoeden het woord 'vrijheid'
te laten vallen - zoals Bradford zelf het v-woord zorg-
vuldig vermijdt in zijn argumentatie tegen het mini-
mumloon. In geen geval mag die libertariër opmerken
dat verplichte minimumlonen een inbreuk zijn op de
vrijheid van zowel de werkgever als de werknemer. Dat
is namelijk geen praktisch consequentialistisch argu-
ment dat met duizend-en-één nuances voor iedereen
verteerbaar gemaakt kan worden.

Blijkbaar gelooft Bradford dat libertariërs 'het verval
van de vrijheid' het best kunnen afremmen door vrijheid
nooit ter sprake te brengen in een debat met anderen.
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Iedereen mag zijn idealen in de discussie brengen, zo-
lang dat maar niet de vrijheid is.

De extravagante aanspraak van het consequentialis-
tisch libertarisme
Het consequentialistische libertarisme impliceert dat
men vrijheid dient te verdedigen en na te streven als en
alleen als de consequenties van vrijheid 'beter' zijn die
van onvrijheid. In feite impliceert het elke uitspraak van
de vorm 'X dient verdedigd en nagestreefd te worden als
en alleen als de consequenties van X beter zijn dan die
van niet-X' - waar X ook moge voor staan: vrijheid, on-
vrijheid, de status quo, slavernij, dictatuur, gelijkheid,
ongelijkheid, meditatie, kapitalisme, socialisme, corpo-
ratisme, vegetarisme, en noem maar op.

Voor de consequentialistische libertariër is vrijheid bij-
gevolg niet om haarzelf verdedigbaar en nastrevens-
waardig, maar om haar consequenties. Vrijheid is voor
hem een middel of voorwaarde voor het realiseren van
iets anders - een 'ideaal', 'hoogste goed', 'wat men wer-
kelijk wil' of hoe men het ook wil noemen - dat wel om
zichzelf verdedigbaar en nastrevenswaardig is. Wat dat
hoogste goed is, daar laat hij zich niet over uit. Het eni-
ge wat hij laat verstaan is dat het in geen geval vrijheid
kan zijn.

Desondanks maakt hij er aanspraak op een effectief en
efficiënt verdediger van de vrijheid te zijn. Hij beweert
immers te kunnen aantonen dat vrijheid voor elk wille-
keurig ideaal 'betere' consequenties heeft dan onvrijheid
- herinner u: 'Misdaad baat niet!'

Het is duidelijk dat de consequentialistische libeitariër
hoog spel speelt. Wat hij beweert is immers niet dat er
een welbepaald ideaal is dat men het best via de vrijheid
kan waarborgen, maar dat vrijheid de beste waarborg
biedt voor het realiseren van om het even welke waarde:
'Vrijheid is goed voor mensen', wat die ook denken,
menen, voelen, waarderen, prefereren, enzovoort.

Dat is een straffe, onverdedigbare bewering. Er zijn veel
dingen die men niet zo snel of goedkoop of zelfs in het
geheel niet kan realiseren met respect voor ieders vrij-
heid. Mensen die dergelijke dingen hoog genoeg waar-
deren laten zich niet door een consequentialistische
libertariër van de wijs brengen. Zij willen wellicht best
geloven dat minimumlonen ceteris paribus de werk-
loosheid onder laaggeschoolden doen stijgen, maar zij
weten ook dat een goede verstandhouding met de vak-
bonden en een positieve appreciatie door de publieke
opinie ceteris paribus hun politieke positie ten goede
komt. Kortom, zij vinden in de consequenties van de

vrijheid weinig aanleiding om hun positieve waardering
van de consequenties van bepaalde vormen van onvrij-
heid te wijzigen.

Wat moet de aanhanger van het consequentialistische
libertarisme in een confrontatie met dergelijke tegen-
standers? Vrijheid is ook voor hem maar een middel. Zij
is niet om haarzelf belangrijk maar om wat zij mogelijk
maakt. Er is echter niets in het consequentialisme als
zodanig dat iemand een reden geeft om de gevolgen van
vrijheid eerder positief dan negatief te waarderen.

Moet een consequentialistisch libertariër tegenover der-
gelijke tegenstanders dan meteen ook toegeven dat zij
het recht hebben de vrijheid te beperken of zelfs uit te
schakelen? Als hij dat zou doen, dan zou hij een vreemd
soort libertariër zijn die meent dat mensen andermans
vrijheid mogen beperken als zij dat goed of nuttig ach-
ten voor de verwezenlijking van wat zijzelf belangrijk
vinden. En als hij dat niet zou doen, dan zou hij een
vreemd soort consequentialist zijn die gelooft dat men-
sen alleen rekening mogen houden met de consequen-
ties van een handeling voor zover die niet strijdig is met
een beginsel als respect voor andermans vrijheid. De
consequentialistische libertariër verlaat zijn consequen-
tialisme als hij argumenteert dat zijn tegenstanders de
consequenties van vrijheid en die van onvrijheid 'ver-
keerd' waarderen. Hij geeft zijn libertarisme op als hij
argumenteert dat ieder die vindt dat andermans vrijheid
zijn doelen of waarden in de weg staat, een voldoende
reden heeft om die vrijheid te beperken.

Er is voor hem geen uitweg uit dit dilemma, behalve
dan door zijn betogen te beperken tot in de gegeven om-
standigheden oncontroversiële onderwerpen. Door zorg-
vuldig zijn verhalen af te stemmen op zijn publiek van
het moment kan hij nu eens libertariër onder de liberta-
riërs en dan weer consequentialist onder de consequen-
tialisten zijn.

De consequenties van de vrijheid
Het consequentialistisch libertarisme is een lege huls.
Het vraagt ons dat wij voor vrijheid zouden zijn, niet
omdat vrijheid een recht is, maar omdat 'de consequen-
ties van de vrijheid' goed zijn voor mensen. Laten we
even proberen met hem mee te denken. Wat is vrijheid
en wat zijn de consequenties van vrijheid? Wat vrijheid
is, is geen conceptueel probleem. Ook voor Bradford
zijn mensen vrij in de mate waarin 'zij zich veilig weten
met betrekking tot hun persoon en hun eigendom' - of
zoals een 'moralist' zou kunnen zeggen: 'zij zijn vrij in
de mate waarin anderen hun zelfbeschikkingsrecht res-
pecteren'.
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Wat zijn echter de consequenties van de vrijheid? Ook
met betrekking tot deze vraag dienen wij een onder-
scheid te maken tussen theoretische en praktische con-
sequenties. De theoretische consequenties van vrijheid
zijn die welke vrijheid ceteris paribus heeft. Zij volgen
uit de door Bradford misprezen natuurrechtelijke theorie
van het libertarisme. Bijvoorbeeld: 'effectieve vrijheid
vermindert, ceteris paribus, de kans dat iemand eenzij-
dig beslag kan leggen op de persoon of de middelen van
een ander, zonder een volledige schadeloosstelling te
moeten betalen of gestraft te worden.'

Dergelijke beweringen zijn in de rechtstheorie gefun-
deerd. Zij hebben een analytisch karakter, precies zoals
de uitspraak over de relatie tussen minimumloon en
werkloosheid. Zij zeggen evenwel niets over de concre-
te, praktische gevolgen van vrijheid - noch over wat
vrije mensen hier en nu met hun vrijheid zullen doen
noch over de manier waarop zij zullen reageren op wat
anderen doen. Dergelijke dingen hangen af van de
waarderingen van die mensen voor wat er gebeurt, wat
zij venvachten, hopen of vrezen. Vrije mensen hebben
immers meer gelegenheid dan anderen om te handelen
naar eigen inzichten en waardeoordelen. Toch wil de
consequentialist dat wij ons oordeel over vrijheid base-
ren op de consequenties van de vrijheid.

Hoe zal ik op consequentialistische wijze de vrijheid
van een ander waarderen? Ik weet uiteraard niet hoe hij
van zijn vrijheid gebruik zal maken. Zijn vrijheid is
mijn onzekerheid. Hoe meer vrije mensen er in mijn
omgeving zijn, des te groter mijn onzekerheid wordt.
Het is waar dat ik ook onzekerheid ondervind als ikzelf
of de mensen in mijn omgeving onderworpen zijn aan
de willekeur van een wispelturige tiran - die onzeker-
heid is evenwel nog altijd het gevolg van de vrijheid,
namelijk van de vrijheid van de tiran. Maar in de mate
waarin degene die onze vrijheid beperkt voorspelbaar en
'redelijk' is, verdwijnt dat gevoel van onzekerheid. On-
getwijfeld zijn er tirannieke vormen van onvrijheid die
meer en ergerlijkere onzekerheid met zich brengen dan
de vrijheid. Het staat echter buiten kijf dat er vormen
van onvrijheid zijn met minder en gemakkelijker te dra-
gen onzekerheid dan vrijheid. Tenzij ik mij beperk tot
de theoretische analytische consequenties, tast ik met
betrekking tot 'de consequenties van de vrijheid' in het
duister.

"Wie van de vrijheid meer vraagt dan haarzelf, is ge-
doemd een slaaf te zijn.' Die woorden van Alexis de
Tocqueville zijn hier niet misplaatst. De consequentia-
listische libertariër beweert dat 'vrijheid goed is voor

mensen' en interpreteert die uitspraak als een uitspraak
over de totaliteit van de werkelijke gevolgen van vrij-
heid - niet slechts over de analytische ceteris-paribus-
gevolgen van vrijheid. Dat kan hij echter alleen beweren
omdat hij gelooft dat mensen hun vrijheid zullen ge-
bruiken zoals hij verwacht, namelijk 'op een goede ma-
nier'. 'Laat de mensen vrij', zo lijkt hij te zeggen, 'en zij
zullen zich spontaan gedragen zoals wij menen dat zij
zich behoren te gedragen.' Blijkbaar verkeert hij in de
illusie dat alleen het feit dat mensen onvrij zijn, kan
verklaren waarom zij niet allemaal zijn, denken en
waarderen als hijzelf.

Andere consequentiaüsten argumenteren uiteraard dat
de vrijheid van mensen aan banden moet worden gelegd
omdat zij anders hun vrijheid 'op een slechte manier'
zullen aanwenden. Het is een verwerpelijk argument,
maar het heeft tenminste het voordeel dat het onze ogen
niet wil sluiten voor de veelheid en verscheidenheid van
mensen die de wereld bevolken.

Een libertariër die een vrije samenleving aantrekkelijk
vindt, niet omdat zij vrij is, maar omdat hij gelooft dat
zij gewenste concrete resultaten zal opleveren, is naïef.
Het enige wat hij kan zeggen is dat in een vrije samen-
leving ieder mens het recht heeft met eigen middelen
zijn idealen en waarden na te streven, voor zover hij dat
doet zonder geweld te initiëren tegen anderen - want in
een vrije samenleving telt de vrijheid van die anderen
evenzeer als de zijne. Welke idealen en waarden zij
zullen nastreven en met welke directe, indirecte of ne-
veneffecten, op korte, middellange of lange termijn,
daarover kan hij weinig of niets zeggen.

Ongewisheid en subjectiviteit van consequentialisti-
sche oordelen
Los van de bijzondere problemen van het consequentia-
listische libertarisme zijn er de algemene problemen van
het consequentialisme per se. Wat betekent het dat wij
handelingen, beleid, praktijken, instituties en dergelijke
'naar hun gevolgen' moeten beoordelen? Het is geen
eenvoudige kwestie 'de gevolgen' van iets te identifice-
ren. Zelfs de analytische gevolgen, zoals de weerslag
van een verhoging van het minimumloon op de werk-
loosheid voor laaggeschoolden, staan vaak ter discussie.
Die gevolgen moeten namelijk door het formuleren van
theorieën aan het licht gebracht worden. Maar er zijn
veel theorieën en zij vormen geen gesloten verzameling.
Welke theorie verdient de voorkeur?
Voor veel soorten gevolgen zijn er zelfs geen min of
meer aanvaarde theorieën voorhanden. Heeft een verho-
ging van het minimumloon psychische effecten? Zo ja,
wat zijn die dan en wat zijn hun consequenties? Ieder-
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een zal daarover wel een eigen theorietje kunnen beden-
ken, maar wat helpt dat? Er is geen eenduidig antwoord
op de vraag wat de gevolgen van een concrete handeling
zijn - zelfs niet onder economen. Zoals men zegt: zes
economen, ten minste een half dozijn meningen.

Hoe ver in de toekomst moeten wij kijken om een beeld
te krijgen van 'de gevolgen' van een handeling? Of
moeten wij handelingen alleen beoordelen op grond van
hun onmiddellijke gevolgen? Er is ook de kwestie van
de distributie van de gevolgen van een handeling. De-
zelfde handeling kan verschillende gevolgen hebben
voor verschillende mensen, positieve voor de een, nega-
tieve voor een ander en gemengde voor een derde. Dat
Albert een positief effect van een handeling ondervindt
en Boudewijn een negatief -, kan bovendien andere pro-
cessen op gang brengen dan wanneer het positieve ef-
fect bij Boudewijn en het negatieve bij Albert
terechtgekomen zou zijn. Moeten wij dan niet, om over
'de gevolgen' van de handelingen te kunnen oordelen,
geïnformeerd zijn over de distributie van haar gevolgen
over verschillende personen? De kennis en de inzichten
die wij nodig hebben om 'de gevolgen' van een hande-
ling te identificeren, zijn voorwaar niet gering.

De vraag 'welke gevolgen?' is dan nog in principe - zij
het meestal alleen in principe - op objectieve wijze te
beantwoorden, omdat zij een kwestie van wetenschap-
pelijke .studie en analyse is. De vraag naar het gewicht
of de relevantie van elk individueel gevolg in het totale
pakket van gevolgen is dat niet. Deskundigen kunnen
het voor 100% eens zijn met eikaars theoretische analy-
ses en elkaar toch tegenspreken omdat volgens de een
de ander het belang van deze factor onderschat en dat
van een andere overschat. Persoonlijke ervaringen, in-
tuïties en Fingerspitzengefühl, maar ook vooroordelen
en wishful thinking zijn hier moeilijk weg te denken.

Helemaal subjectief is de cruciale kwestie van de waar-
dering van de verschillende gevolgen. Wat is 'goed' en
wat is 'slecht'? Wat is 'net iets beter'? Wie zal hierover
oordelen? In het extreme maar niet onmogelijke geval
zullen twee mensen die exact dezelfde analyse van de
situatie maken en exact dezelfde weging van de factoren
doorvoeren, toch tot radicaal verschillende oordelen over
de toelaatbaarheid van een handeling kunnen komen: de
gevolgen die voor de een 'goed' zijn, vindt de ander
'slecht'.

Wie heeft het laatste woord?
Het is in het licht van het voorgaande evident dat 'het
beoordelen van een handeling naar haar gevolgen' geen
objectief en zeker geen oncontroversieel proces is. De

cruciale vragen zijn daarom uiteindelijk altijd deze: wie
draagt de bewijslast als het erop aan komt te argumen-
teren dat een handeling mag of niet mag? Wie oordeelt
over de bewijskracht van die argumenten? Wie heeft het
laatste woord? In hun vrijblijvende argumentaties gaan
consequentialisten er meestal van uit dat zijzelf de ul-
tieme beslissers [zouden moeten] zijn. Als het erop aan
komt dan verschuilen zij zich graag achter 'de overheid'.
Zij beperken zij zich dan tot een rol als beleidsadviseur.
Zij kunnen alleen hopen dat hun adviezen gehoor krij-
gen.

Dat geldt ook voor consequentialistische libertariërs. Zij
kunnen moeilijk verdedigen dat iedereen gerechtigd is
zelf te oordelen of'haar gevolgen' de uitvoering van zijn
voorgenomen handeling rechtvaardigen - ongeacht of
die gevolgen anderen raken of niet. Dat is een recept
voor complete chaos, voor een oorlog van allen tegen
allen.

'Als iedereen louter consequentialistisch handelt, naar
eigen inzicht en waarden, dan komt daar alleen maar
ellende van. Om die ellende te vermijden (zonder het
consequentialistische principe op te geven) is het dus
nodig dat iedereen naar hetzelfde inzicht en dezelfde
waarden handelt. Daarom moet er een absoluut gezag
zijn dat het gedrag van allen controleert volgens zijn
soevereine consequentialistische oordelen.' Zo kunnen
wij hier de driehonderd en vijftig jaar oude redenering
van Thomas Hobbes voor een absolute monarchie sa-
menvatten.

Consequentialistische libertariërs doen er goed aan die
redenering in gedachten te houden. Zij maken zich illu-
sies als zij geloven dat zij én vrijheid kunnen hebben én
aan de ellende kunnen ontsnappen zonder het conse-
quentialisme op te geven. Tenzij zij de oorlog van allen
tegen allen willen riskeren, moeten zij hun consequenti-
alisme intomen. Dat kunnen zij eigenlijk maar op twee
manieren. Met Hobbes kunnen zij voorstellen het recht
om consequentialistisch te handelen te monopoliseren,
dat wil zeggen in handen te geven van één instantie die
gerechtigd is over alles en allen te oordelen. Of zij kun-
nen met de 'moralistische libertariërs' het recht boven
hun consequentialisme stellen: laat ieder vrij naar eigen
inzicht en waarden handelen, voor zover hij daarbij niet
raakt aan andermans recht, en laat ieder aansprakelijk
en verantwoordelijk zijn tegenover de anderen wier
rechten hij schendt.
De keuze is aan hen: wat willen zij eigenlijk zijn, con-
sequentialisten of libertariërs?
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Radio Land

Marco Kreuger

Staatssecretaris Riek van der Ploeg probeert de Neder-
landse kar weer een stukje verder te duwen op de 'raad
to serfdom'. Volgens hem is er in de toekomst nog
slechts plaats voor 10 commerciële radiozenders. Zes
daarvan moeten zich gaan toeleggen op een specifiek
creatief genre en de vier anderen mogen algemene pop-
muziek draaien. Deze laatste krijgen dan echter slechts
een dekking van 40% van Nederland.

Wat zou de reden zijn van zijne excellenties bemoei-
zucht? Is de staatssecretaris soms bang dat hij zijn
baantje kwijtraakt als de consument alleen nog com-
merciële zenders luistert? Of houdt de heer Van der
Ploeg niet van popmuziek en vindt hij in zijn arrogantie
dat de rest van het land dan ook maar niet zo veel naar
popmuziek moet luisteren? Of denkt hij misschien dat
de publieke omroep toch op een of andere manier supe-
rieur is aan de commerciële, ondanks dat de consument
daar vaak anders over denkt? Is Riek van de Ploeg zo
wijs en ervaren dat hij weet wat goed voor ons is? Het
tegendeel is eerder waar. Het enige wat goed voor ons
kan zijn op media-gebied is immers dat de vrije markt
zijn werk kan doen. Alleen de vrije markt is namelijk in
staat de burger te geven wat hij wil. De publieke om-
roep is daarbij allen maar een sta-in-de-weg. Ofwel de
publieke omroep produceert slechts programma's die
vrijwel niemand wil horen, in dat geval is zij verspil-
lend. Ofwel de publieke omroep produceert wel datgene
wat het publiek wil horen, maar in dat geval is zij over-
bodig. Het laatste is bijvoorbeeld van toepassing op Ra-
dio 3, dat momenteel concurreert (en redelijk
vergelijkbaar is) met o.a. Radio 538 en Veronica. Dit is
echter eerder uitzondering dan regel. Over het algemeen
is de publieke omroep niet voldoende in staat aan de
wensen van het publiek te voldoen. De frustratie bij de
staatssecretaris over dit gebrekkig concurrentievermo-
gen van de publieke zenders is dan ook zeer waar-
schijnlijk de voornaamste oorzaak van het aan banden
leggen van de commerciële zenders. Op het moment dat
de overheid (lees: publieke omroep) niet in staat is op
een eerlijke manier geld te verdienen, aarzelt zij over het
algemeen niet om naar het dwingend instrument van de
staat te grijpen. Als niemand vrijwillig naar de publieke
omroep wil kijken, dan vernietigt men gewoon de com-
petitie en moet men wel kijken. Het ging de staatsse-

cretaris kennelijk nog net iets te ver om de commerciële
omroep meteen maar helemaal te verbieden. Maar
mochten de aan handen en voeten gebonden zenders, in
de toekomst alsnog een bedreiging gaan vormen, dan
zal de Heer van der Ploeg, de schroeven van de wet na-
tuurlijk steeds meer gaan aandraaien.

Het zal u niet ontgaan zijn: het plan van de heer Van der
Ploeg riekt naar machtsmisbruik. Alleen al om die re-
den zou het voorstel weggefloten moeten worden, met
de staatssecretaris erbij. Er is echter nog een veel be-
langrijker en beangstigender aspect van het plan. Als de
overheid (op welke manier dan ook) een dominante po-
sitie verwerft op mediagebied, bevindt men zich immers
in een zeer gevaarlijke situatie. Zoals Erik de Zwart al
opmerkte: 'stel je eens voor dat de staatssecretaris zou
willen bepalen wat er wel en niet in De Telegraaf mag
komen te staan.'

Op het moment dat de overheid zich inhoudelijk gaat
bemoeien met de massamedia staat men in feite al met
een been in een totalitaire samenleving. Zonder een vrije
pers kan een democratische rechtsstaat immers niet
functioneren. Of dacht u soms dat de overheid dan zelf
wel met de feiten van de Bijlmerramp naar buiten was
getreden? Machtsmisbruik op het media-vlak zet de
deur op een kier voor machtsmisbruik over de hele linie.
De 'road to serfdom' loopt over een steile berg. Als je
over de top heen bent, is de kar vaak niet meer te hou-
den.
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Het Moet Verboden Worden

VEEL GEBRUIKTE 'MAGISCHE FORMULE'

Othon Librecourt

Al jaren lang wordt in libertarische kring door sommigen
geregeld het gebruik van de uitspraak 'het moest verboden
worden' aan de kaak gesteld door hel op gekscherende wij-
ze met nadruk in bedrijvende zin te formuleren: "Suh-
Moesten-Het-Verbieden!'1. Daarmee wordt heel duidelijk
aangegeven dat de vraag gerechtvaardigd is wie dat dan
wel zijn, maar ook of het wel in overeenstemming is met
übertarisch recht is om iets 'te verbieden'. Sommigen zullen
ontsteld reageren met 'Wat!? Willen jullie dan zomaar alles
gaan toestaan?' maar dat wordt niet bedoeld met het zetten
van een vraagteken bij 'verbieden'. Het gaat er niet om dat
het onduidelijk zou zijn wat wel of niet toelaatbaar is en dat
het daarom niet 'verboden zou moeten worden'. Waar het
wél om gaat is of de handeling van verbieden in overeen-
stemming is met libertarisch recht. Het moet verboden wor-
den om "Het moet verboden worden" te gebruiken in een
niet-minarchistische libertarische discussie. In een libertari-
sche samenleving valt er namelijk niets te verbieden. Alleen
in organisaties met vrijwillig lidmaatschap kan er met recht
geroepen worden: "Het moet verboden worden om ... [lan-
ger dan 10 minuten aan 't woord te zijn in een vergadering]

STAALTJE VAN 'OVERHEIDSDENKEN'
DE manier om aan te geven dat iets volgens rechtsmaatsta-
ven onjuist is in een libertarische samenleving, is door te
stellen: ,JHet is onrechtmatig om ...". Dit drukt de indivi-
duele verantwoordelijkheid uit van de leden van deze sa-
menleving; het is vrij van alle suggesties voor een eventuele
actie en maakt daarmee een scheiding tussen mening en
feit. Het feit bestaat daarin dat een bepaalde handeling on-
gewenst is volgens rechtsmaatstaven; de mening bestaat
daarin welk gevolg deze vaststelling zou moeten hebben.
"Het moet verboden worden" is grammaticaal een lijdende-
zinsconstructie; we lijden er dan ook allemaal onder. In de
bedrijvende zin staat er dan: "Men moet het verbieden".
Wie is in rechtmatige zin MEN? Ook het versimpelen tot:
'We stellen gewoon dat het verboden is om [de gewraakte
handeling] te plegen" lost het probleem niet op; wie heeft
dat verbod dan wel ingesteld?

Deze op het eerste gezicht onnozele taalkwestie is belang-
rijk want zij raakt de kern van het libertarisme. Stel dat iets

verbieden met behulp van 'men' op mysterieuze wijze geen
onlibertarische handeling zou zijn. We zouden dan op sim-
pele wijze aan kunnen geven hoe van de overheid af te ko-
men: 'De overheid moet verboden worden." Artikel 2 van
de Libertarische Grondwet (art. l is uiteraard het non-
agressieartikel) luidt dan: "Het is verboden overheidshan-
delingen te plegen. Onder overheidshandelingen worden al
die handelingen verstaan die dwang, fysieke geweldsinitia-
tie of bedrog inhouden en die uit naam van een organisatie
worden gepleegd, met het oogmerk de bevoordeling hier-
door bereikt, ten goede te laten komen aan een nader aan-
geduide groep mensen of aan de mensheid in het algemeen
die die organisatie stelt te vertegenwoordigen. Op het ple-
gen van dit misdrijf staat een boete van ten hoogste l mil-
joen cyberbucks".

LIBERTARISCHE WELDOENER

Maar wie kan dat verbod rechtsgeldig instellen?
Het gemak waarmee 'ze' of 'men' zonder discussie veron-
dersteld worden een zuiver-libertarische entiteit te zijn is
een typerend voorbeeld van staatsdenken waarin een meta-
nationale goedheiligman geacht wordt immer aanwezig te
zijn en als echte magiër alomtegenwoordig wensen aan te
horen en uit te voeren, uit de goedheid zijns harten. Stel dat
er zo iemand zou zijn ... sterker nog, ze zijn er. Elke zich-
zelf respecterende dictator begint op die manier, op sluwe
wijze toegewijden om zich heen verzamelend, of werkelijk
ook als weldoener die op een gegeven moment merkt welke
macht hem toegeworpen wordt en de verleiding niet kan
weerstaan vooral voor zichzelf weldoener te worden.
In theorie zou dus zelfs een 'libertarische' dictator kunnen
bestaan, om zich heen verzamelend allen die roepen 'Al die
afgrijselijke geweldszaken zouden verboden moeten wor-
den!' Omstuwd door een enthousiaste menigte zou hij dan
in plaats van rozenblaadjes, edicten-tegen-het-geweld om
zich heen strooien, gevolgd door een groep paladijnen die
bekend staan als 'Suh' en die er ijverig voor zorgen dat ie-
dereen zich er aan onderwerpt.

UITKOMST EN METHODE VERSUS AFSPRAAK

Nozick heeft met "Anarchy, State and Utopia" - zonder ze
zo te noemen- een heel boek aan de 'Suh' en hun filosofie
gewijd, waarin hij tot de conclusie komt dat als de 'Suh'-
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groep bescheiden blijft in zijn ambities veel voor hun be-
staan te zeggen valt, ja, dat een dergelijke groep vanzelf
zonder iemands rechten aan te tasten in een anarchistische
samenleving zal ontstaan. Nozicks visie is sterk aan kritiek
onderhevig geraakt want hij stelt in feite dat de staat een
onontkoombaar gegeven is. Hierin klinkt nog de echo uit
een pre-democratisch verleden waarin de nadruk lag op de
uitkomst van handelingen, in de ideeën over de 'Goede Sa-
menleving/ Staat': een verdachte werd voor de rechtbank
gevoerd met als doel veroordeeld en gestraft te worden, wat
als een verbetering werd beschouwd ten opzichte van 'ei-
gen-richting'. In een democratie is op zich onbelangrijk of
in een rechtszaak de verdachte veroordeeld wordt of niet;
het gaat er om dat de methode juist gevolgd wordt. Dit is op
zich al een grote vooruitgang ten opzichte van de willekeur
die ontstaat als het doel, de uitkomst, belangrijker is dan de
middelen. Maar de grote tekortkoming in een democratie is
dat de methode op zich ook weer een doel is geworden: bij
het rechtspreken gaat het er niet om dat er recht wordt ge-
sproken maar dat de methode wordt gevolgd zoals die in
wetboeken en uitvoeringsvoorschriften is vastgelegd.
En de 'Suh' zijn als volksvertegenwoordigers bijzonder
productief in het bedenken van nieuwe methodes waarbij
vooral geluisterd wordt naar de nieuwste 'Het moet verbo-
den worden'-s die opklinken.

DE AFSPRAKEN-SAMENLEVING

Het libertarisme breekt daar radicaal mee. Uitkomst noch
methode tellen. In tegenstelling tot de uitkomst-natie en zijn
opvolger de methode-staat gaat het in de libertarische sa-
menleving om afspraken, die geregeerd worden door het
recht. Het recht is op zich machteloos in een samenleving
maar ontleent in de libertarische samenleving zijn kracht
aan de afspraken die het moeten belichamen. En de bron
van dit recht is het non-agressiebeginsel en de jurispruden-
tie die hiermee samenhangt. In zo'n samenleving klinkt
voor iedereen het doen van de uitspraak 'Het moet verboden
worden' als een grap als de spreker een maatschappelijke
misstand bedoelt. Het wordt dan namelijk aangevoeld alsof
de spreker de gehele samenleving tot zijn eigen club rekent.
Het kan zijn dat merkwaardigerwijs dat 'club'-gevoel juist
nu ook al aanwezig is bij diegenen die in een discussie on-
der libertariërs roepen 'het moet verboden worden!' omdat
ze dan een door 'onze' mensen - libertariërs - bevolkte sa-
menleving bedoelen. En onze 'club' - de 'bekennende' li-
bertariërs - heeft nog maar een bescheiden omvang hetgeen
de club-gedachte bevordert. In een libertarische samenle-
ving klinkt dus niet ' Peloppen moest verboden worden!'
als er sprake is van een nieuw soort wandaad maar is het
commentaar te horen 'Peloppen is onrechtmatig'. Daar
hoeft niet dan niet noodzakelijk aan toegevoegd te worden
wat er dan moet gebeuren; iedereen weet dan wel dat de af-
spraak is dat bedrijvers van 'peloppen' voor de rechtbank

gedaagd kunnen worden door slachtoffers van 'peloppen'
en daar dan ook dienen te verschijnen. Zij kunnen zich er
niet op beroepen dat 'Suh' het niet verboden hebben, en dat
zij als beklaagden daarom vrijuit kunnen gaan. In een li-
bertarische samenleving is namelijk niet onrecht datgene
wat als zodanig in een wetboek staat maar datgene wat in
strijd is met het non-agressiebeginsel. Opmerkelijk is dat de
huidige samenleving deze opvatting ook huldigt maar dan
beperkt tot minderjarigen. Deze kleine luiden worden niet
rechtsbekwaam geacht wat wil zeggen dat zij gevrijwaard
worden van de toepassing van de fictie 'Een ieder wordt ge-
acht de wet te kennen'. Ze mogen dus zonder schroom be-
weren: „Edelachtbare, ik beging deze daad omdat ik niet
wist dat hij bij wet verboden was". Toch gaan jeugdige
verdachten dan niet zomaar vrijuit. Ze worden getoetst door
de rechter op wat vroeger het 'Oordeel des Onderscheids'
heette: de mate waarin ze goed van kwaad wisten te onder-
scheiden, precies, agressie van non-agressie, daar kwam
geen wetboek aan te pas. Wel werd er voetstoots van uit
gegaan dat ze bij het klimmen der jaren dit onderscheid be-
ter zouden kunnen maken. In een libertarische samenleving
wordt daar natuurlijk geen rekening mee gehouden. Tijdens
een rechtsgang blijkt vanzelf wel in hoeverre de jeugdige
onverlaat agressie van non-agressie kan onderscheiden.
De huidige samenleving en de libertarische hebben een
ding gemeen: in beide komt men er als verdachte niet ver
mee te beweren 'ik pelopte omdat ik aannam dat er wel een
duidelijk verbod van was als het niet mocht'. Li de huidige
samenleving geldt dat hoe onduidelijk een verbod ook is
aangegeven, het toch volledig geldt. In een libertarische
samenleving is een verbod niet nodig om een handeling on-
rechtmatig te doen zijn. In feite wordt -schoorvoetend- ook
in de huidige samenleving met zijn dikke wetboeken deze
vaststelling erkend in het leerstuk der 'onrechtmatige daad'
dat door middel van jurisprudentie tot stand is gekomen.
Een handeling kan dus ook nu al door een rechtbank als
strafbaar worden gezien ook al staat het niet uitdrukkelijk
als verboden in een wetboek. Maar in de huidige samenle-
ving heeft men zijn rechtbank niet voor het uitzoeken en is
men dus onderhevig aan wat de rechter voor wie men ver-
schijnt, toevallig dit keer als 'onrechtmatige daad' ziet. In
een libertarische samenleving kan men zorgvuldig zijn ei-
gen rechtbank uitzoeken - tenzij men voor de rechtbank ge-
daagd wordt zonder dat men zelf al lid is van een
rechtsorganisatie.

1 Henk Jelgerhuis heeft in een eerdere Vrijbrief het volkje van
de 'Suh' voor het voetlicht gebracht.

1999/3 de Vrijbrief 17



Libertarian International

Kopenhagen 1999 19-21 maart
Verslag door Hub Jongen

De Europese Libertarische Voorjaarsbijeenkomst werd,
net als het vorig jaar, in Kopenhagen gehouden. Zelden
hadden we een zo goed geslaagde bijeenkomst. De or-
ganisatoren, Palle Steen Jensen en Cisca de Wilde, had-
den weer een bijzondere prestatie geleverd. Er waren
een 50-tal deelnemers uit 13 verschillende landen. In-
clusief Canada en de Verenigde Staten. Opmerkelijk
was dat er slechts van een drietal deelnemers geen E-
mail adres bekend was. Dit tekent de sterke vertegen-
woordiging van libertariërs op het net!

De vrijdag en de zondagochtend werden vooral besteed
aan "zakelijke" punten. De verschillende deelnemers
brachten verslag uit over wat er in hun regio op liberta-
risch gebied aan het gebeuren is. Daarbij bleek dat ver-
reweg de meeste berichten positief waren. Er zijn weer
een aantal nieuwe vertalingen van libertarische boeken
gereed gekomen; nieuwe libertarische groepen, die
maandelijks of twee keer per maand elkaar ontmoeten;
diverse locale seminars werden georganiseerd. Ui-
teraard ook weer een aantal nieuwe web sites! In IJsland
is er nu zelfs een dagelijkse elektronische nieuwsservi-
ce. Ervaringen werden uitgewisseld, en er werd veel van
elkaar geleerd.

LEONARD LIGGIO, van de Atlas Foundation, gaf een his-
torisch overzicht van de ontwikkeling van het liberta-
risme in de 20-ste eeuw. Daaruit bleek dat er heel veel
gebeurd is. Ook de voorbeelden van wat soms door één
enkele persoon verricht kan worden waren interessant.
Het doel van de ATLAS FOUNDATION is om nieuwe
"denk tanks" in hun beginstadium te begeleiden en hen
voor valkuilen te behoeden.

CHRIS WHTTTEN, van Free-Market.Net, sprak over het
ontstaan van zijn succesvolle website, de mogelijkheden
ervan en wat de toekomstplannen zijn. Veel libertariërs
zijn ervan overtuigd dat FMN de beste en de meest volle-
dige site in de libertarische wereld is. Er is praktisch
alles op libertarisch gebied te vinden. Een belangrijke
reden voor het succes is duidelijk doordat Chris en zijn
team werken op een zo professioneel mogelijke manier,
waaronder een doordacht business plan. De ervaringen
worden elk halfjaar verwerkt in het plan, en eventueel

nieuwe doelstellingen worden bepaald. Eén van hun
nieuwste diensten is het zgn. "Matchmaker" program-
ma. Dit programma maakt het eenvoudig om met de
juiste persoon op een bepaald gebied in contact te ko-
men. De diensten zijn gratis, maar omdat zij ook moe-
ten leven, trachten ze leden aan te trekken die dit
mogelijk maken door een bijdrage. In een extra work-
shop werden details besproken en mogelijkheden on-
derzocht van nog meer samenwerking met Europese
sites. Dit zal verder worden onderzocht. Iedereen die
zelf een site heeft, kan al vast zijn ideeën en voorstellen
voor samenwerking indienen bij Hub Jongen.

JULIAN MORRIS gaf een aantal rationele oplossingen voor
verschillende milieuproblemen en toonde aan dat door
veel politici het "milieu" wordt aangegrepen om gewoon
hun macht te vergroten.

JAN SOMMERFELT PETTERSEN sprak over risico's en
waarschijnlijkheden en welke actie voor libertariërs de
grootste successen konden opleveren. Door te proberen
de waarschijnlijkheid van succes in cijfers uit te zetten,
zou iemand kunnen kiezen welke actie de grootste re-
sultaten oplevert. Jan deed dit vooral aan de hand van
voorbeelden op het medisch gebied. Treffend daarbij
was bijvoorbeeld dat je bepaalde medische onderzoeken
beter niet kunt laten verrichten, omdat de kans dat het
onderzoek zelf meer schade toebrengt, zo groot is.

PETER KURRBLD_KLITGAARD sloot daarbij aan met de
beste lezing van het seminar, getiteld: "Vrijheid en Re-
bellie". Wat kunnen libertariërs het beste doen om de
vrijheid te verkrijgen die ze zo graag willen hebben?
Peter rekende uit dat de kans van succes door een op-
stand erg klein is. Ook stemmen of niet stemmen kwam
aan de orde. De tijd was te kort om tot overeenstem-
ming of akkoord met zijn berekeningen te komen. Een
factor die in deze berekeningen nauwelijks aan bod
komt, is de subjectiviteit van de persoon die de actie wil
gaan voeren. Immers iedereen is anders, en een actie die
iemand wil gaat voeren, hangt ook voor een groot deel
af van zijn eigen hobby. De één wil alleen maar publi-
ceren, de ander wil de barricaden op. Het genoegen dat
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Chris Whitten over de plannen van Free-Market.net

iemand aan zijn actie beleeft, staat los van de bereke-
ning van de kans op succes.

KRIS MAUREN is de directeur van het Acton Institute. Hij
vertelde over de successen van zijn instituut, dat cursus-
sen en seminars organiseert voor alle soorten religieuze
instellingen. Voor Katholieken, Protestanten, Moslims,
enz. Daaronder ook het Vaticaan! De ervaring is, dat het
overgrote deel van de religieuze leiders gedurende hun
opleiding alleen maar wat socialistische, collectivisti-
sche economie leren. Van de vrije markt en het kapita-
lisme begrijpen ze niet veel. Door het werk van het
Acton Instituut gaan echter al een aantal van die leiders
de maatschappij een beetje anders bekijken, en leren dat
de vrije markt in feite de enige morele markt is. Een
markt waarop de mensen in vrijheid met elkaar ruilen,
zonder dat door regulatie van overheden allerlei zaken
zijn scheefgetrokken. Omdat ook in Europa de "kerken"
zo'n grote invloed hebben, zou het stimuleren van een
seminar in Europa beslist de moeite waard zijn. Overi-
gens, Lord Acton was de man van het beroemde gezeg-
de: Power corrupts, and absolute power corrupts
absolutely.

MARSHALL BRUCE EVOY MEMORIAL AWARD.

Deze Award is door Bruce Evoy nog voor zijn dood in
het leven geroepen. De bedoeling is dat deze om de
twee jaar wordt uitgereikt aan een persoon die volgens
de trustees een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan
de Vrijheid. De eerste keer werd deze uitgereikt in 1997
in Rome aan Vince Miller, President en oprichter van
ISIL, en aan Jim Elwood, de Vice-Presindent van ISIL.

Op de Europese Voorjaarsbijeen-
komst in Kopenhagen werd de
1999 Award uitgereikt aan
TOMISLAV KRSMANOVTTCH uit Joe-
goslavië. Tomislav, die in Belgrado
woont, is een vrijheidsvechter die
het helemaal niet eens is met de
dictatuur van zijn regering. Dat
wordt hem niet in dank afgenomen,
en hij moet dit aan den lijve onder-
vinden. Op onverwachte momenten
wordt hij aangevallen en mishan-
deld. Aangifte bij de politie helpt
niet, die doen niets. Zijn huis wordt
binnengedrongen en apparatuur
kapot gemaakt, waaronder compu-
ter en/of telefoon. De politie doet
niets. Integendeel hij wordt zelf
vervolgd. Tomislav heeft een aantal
boeken vertaald in de verschillende

Slavische talen. Vooral het boek van Ken Schoolland:
The Adventures of Jonathan Gullible. (Dit boek is ook
in het Nederlands vertaald, en nog verkrijgbaar, onder
de titel: Jonathan in Kwaziland) Ook het bekendste
boek van Mary Ruwart: Healing our World is door To-
mislav in enkele Slavische talen vertaald en verspreid.
Mary Lou Gutscher, één van de trustee's van deze
Award, was uit Canada overgekomen om hem in Ko-
penhagen te overhandigen. Zij deed dit in een gloed-
volle, emotionele toespraak die grote indruk maakte.
Tomislav was heel gelukkig met zijn Award, en hoopt
dat die hem meer status geeft om in zijn land door te
gaan met zijn strijd voor meer vrijheid. [Tomislav zelf
wil zijn land niet verlaten, maar ter plaatse doorgaan
met zijn ideaal. Wel zou hij graag zijn vrouw en zijn
zoon in het Westen in veiligheid brengen, en hij vraagt
om hulp daarvoor]

ONTSPANNING
De "vrije tijd", waaronder de avonden met gezellige en
uitstekende diners in Kopenhaagse restaurantjes kon
niet beter geweest zijn. Onder het genot van goed eten
en lekkere drank nam de kwaliteit van de discussies al-
leen maar toe. De belangrijkste gebeurtenis was het re-
installeren van een nieuwe Europese Organisatie, ge-
noemd: libertarian international
De zal u de discussies betreffende de "naam" besparen,
maar het resultaat werd aan het eind toch door praktisch
iedereen gezien als zeer positief: "Libertarian Internati-
onal". We zullen hier nog uitgebreid op terug komen.
Zeker ook in De Vrijbrief. Zie ook de rubriek "Terra Li-
bera".
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Waarom ik geen Max Havelaarkoffie drink

Bart Croughs

(Dit artikel is eerder gepubliceerd in HP/De Tijd)

De Stichting Max Havelaar omschrijft zichzelf als 'een
organisatie die een keurmerk verleent aan alle producten
die door firma's onder eerlijke handelsvoorwaarden zijn
ingekocht'; het assortiment van Max Havelaar bestaat
inmiddels uit koffie, thee, cacao, bananen en honing.

De meeste firma's houden er kennelijk oneerlijke han-
delspraktijken op na, want de Max Havelaar producten
hebben elk maar een marginaal deel van de markt in
handen. Wat zijn die oneerlijke handelspraktijken dan
wel?

Een voorwaarde om met het keurmerk van Max Have-
laar te mogen pronken is dat de boeren in de Derde We-
reld een 'eerlijke' prijs krijgen voor hun producten. Hoe
wordt de 'eerlijke prijs' berekend? Die prijs moet in ie-
der geval hoger zijn dan de wereldmarktprijs; de markt-
prijs is voor de Max Havelaar Stichting het ijkpunt dat
geldt als de oneerlijke prijs.

Kost koffie op de wereldmarkt bijvoorbeeld $1.30 per
pound, dan is het oneerlijk om $1.30 per pound voor de
koffie te betalen; de eerlijke prijs ligt dan op $1.35 per
pound. Maar als de koffieprijs op de wereldmarkt stijgt
naar $1.35 per pound, zodat Douwe Egberts de prijs
gaat betalen die door Max Havelaar in een eerder stadi-
um als 'eerlijk' werd bestempeld, dan is dit ineens geen
eerlijke prijs meer, maar een besmette, oneerlijke prijs
die getuigt van verwerpelijke handelsmethoden en uit-
buiting van de kleine boeren in de Derde Wereld. De
eerlijke prijs ligt dan weer hoger, op $1.40 per pound.
Wat eerst een eerlijke prijs was, wordt ineens oneerb'jk.
Waarom? Eenvoudig: omdat de markt bereid is het te
betalen. Als de markt bereid is die prijs te betalen, dan
moet het wel een oneerlijke prijs zijn, ook al is het de-
zelfde prijs die Max Havelaar in een eerder stadium
goedkeurde.

Dit is heel handig gevonden van Max Havelaar: ze zijn
er zo van verzekerd dat, wat ook de prijs is die op de
wereldmarkt betaald wordt, die prijs altijd 'te laag' is
om 'eerlijk' genoemd te kunnen worden. Max Havelaar
blijft dus altijd onontbeerlijk om uitbuiting van de klei-

ne boeren in de Derde Wereld tegen te gaan. Het trieste
lot dat organisaties treft die doelen nastreven die te ver-
wezenlijken zijn, zoals de recentelijk opgeheven anti-
apartheidsbeweging, zal Max Havelaar bespaard blij-
ven.

Vermakelijk is wel dat Max Havelaar de marktprijzen
broodnodig heeft om te kunnen berekenen wat de 'eer-
lijke prijs' is: om 'eerlijk' te kunnen handelen, is het be-
staan van 'oneerlijke' handelspraktijken onontbeerlijk.
Want stel dat alle koffieproducenten zich zouden aan-
sluiten bij Max Havelaar. In dat geval zou de wereld-
marktprijs samenvallen met de Max Havelaar prijs.
Max Havelaar kan dan niet meer berekenen wat de eer-
lijke prijs is, en wordt gedwongen zelf tot uitbuiting
over te gaan...

Vermakelijk is ook dat de Max Havelaarkoffie wordt
vervaardigd door fabrikanten die tevens koffie produce-
ren die tegen de marktprijs is ingekocht. Met de Max
Havelaarkoffie die deze fabrikanten produceren, klagen
ze hun eigen handelspraktijken aan - uiteraard zonder
de voor de hand liggende conclusie te trekken dat ze
moeten ophouden de 'oneerlijke' koffie te produceren.
Douwe Egberts verdient een compliment omdat ze wei-
gert hieraan mee te werken.

Hoe wordt de eerlijke prijs van de Max Havelaar pro-
ducten precies berekend? Hoe ver boven de marktprijs
moet de prijs liggen om eerlijk te zijn? In de middel-
eeuwen waren er ook al geleerden die discussieerden
over de formule om de 'eerlijke' prijs te berekenen, maar
men kwam er niet echt uit. Max Havelaar is er nu wel
uitgekomen. Maar voor een organisatie die pretendeert
de waarheid in pacht te hebben over wat de eerlijke prijs
is, is de verantwoording over de exacte berekening van
die eerlijke prijs nogal teleurstellend.

De eerlijke prijs varieert per product, zoveel is wel dui-
delijk. Zo moet voor koffie 5 dollarcent per pound extra
worden betaald, terwijl voor thee een toeslag van 1-2
Dmark per kilo geldt, afhankelijk van de kwaliteit. Als
de marktprijs te zeer daalt, treedt er bovendien een bo-
demprijs in werking. Die bodemprijs is gebaseerd op de
productiekosten van de verkopers. Dit maakt de zaak er
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niet duidelijker op. Want als de 'eerlijke prijs' de prijs is
die de productiekosten dekt, waarom wordt de eerlijke
prijs dan niet gewoon standaard door Max Havelaar be-
rekend aan de hand van de productiekosten? Waarom
wordt die prijs dan gewoonlijk berekend aan de hand
van de marktprijs, plus een toeslag? Waar die toeslagen
op gebaseerd zijn, blijft ook onduidelijk. Hoe komen ze
bij Max Havelaar aan die bedragen? Hoe weten ze dat
deze bedragen niet nog steeds te laag zijn om eerlijk te
kunnen worden genoemd? En hoe weten ze dat die be-
dragen niet te hoog zijn, zodat er sprake is van uitbui-
ting van de westerse ondernemers? Wat is de formule
die gebruikt wordt? Wat voor variabelen zitten erin ver-
borgen? Is het soortgelijk gewicht van het product mis-
schien van belang? Welke constanten worden gebruikt?
Er wordt in het voorlichtingsmateriaal van Max Have-
laar met geen woord over gerept.

Waarom deze geheimzinnigheid? Als Max Havelaar de
formule voor rechtvaardig handeldrijven heeft ontdekt,
dan zou je verwachten dat deze met veel tam-tam we-
reldkundig wordt gemaakt zodat andere goedwillende
bedrijven daar voor hun producten ook gebruik van
kunnen maken. Vanwaar die, ik zou bijna zeggen, ego-
ïstische houding? Zou het kunnen dat die formule hele-
maal niet bestaat? Zou het kunnen dat die formule, als
ie al bestaat, helemaal nergens op gebaseerd is - dat het
niets meer is dan een gril van intellectuelen die naar iets
zoeken om hun morele superioriteit boven de vulgaire
handeldrijvende medemens duidelijk te maken, en die
gewoon maar iets uit hun mouw schudden? De meest
prangende vraag blijft wel: waarom is de marktprijs ei-
genlijk oneerlijk? Wat is er mis met een prijs waar bei-
de partijen vrijwillig akkoord mee gaan omdat ze beiden
verwachten van de handel te profiteren?

Max Havelaar's theorie dat de eerlijke prijs de produc-
tiekosten van de verkoper moet dekken, is nogal raad-
selachtig. Als de marktprijs onder de productiekosten
daalt, maken de boeren verlies. Dat is natuurlijk heel
vervelend, maar de mogelijkheid verlies te draaien is nu
eenmaal een van de bekende risico's van het onderne-
merschap. Waarom het oneerlijk is van Douwe Egberts
om te weigeren op te draaien voor eventuele verliezen
van haar handelspartners, blijft onduidelijk. Die han-
delspartners zijn tenslotte ook niet van plan op te draai-
en voor de eventuele verliezen van Douwe Egberts.

Een tweede theorie van Max Havelaar over de 'eerlijke
prijs' luidt dat de plaatselijke tussenhandel in de Derde
Wereld meer verdient 'dan redelijk is'; geld dat bij de
kleine boeren hoort te belanden, verdwijnt in de zakken
van de tussenhandel. De tussenhandelaren wordt bo-

vendien verweten dat ze 'te hoge' rente ('woekerrente')
vragen voor de kredieten die ze de boeren verstrekken.
Maar hoe komt Max Havelaar erbij dat de tussenhandel
teveel verdient? Hoeveel moet de tussenhandel dan ver-
dienen? En hoe bereken je dat? En hoe hoog moet de
'eerlijke' rente zijn op de kredieten, en hoe bereken je
dat? Op deze vragen geeft Max Havelaar helaas geen
antwoord. Wel wordt er door Max Havelaar geklaagd
over de 'macht' van de tussenhandel en van de Westerse
ondernemers waaraan de boeren in de Derde Wereld
zijn onderworpen. Deze 'macht' is er in de ogen van
Max Havelaar verantwoordelijk voor dat de boeren een
'te lage' prijs krijgen voor hun producten.

Maar waar bestaat die macht uit? Westerse onderne-
mers en plaatselijke tussenhandelaren hebben de macht
om de boeren een bod voor hun producten te doen en
eventueel krediet te verstrekken. De boeren nemen dat
bod aan als ze daarmee hun positie denken te verbete-
ren; als ze denken dat ze erop achteruit gaan, slaan ze
het aanbod af. De 'macht' van de ondernemers is dus de
mogelijkheid om de positie van de boeren te verbeteren.
Meer niet. In plaats van te klagen over die macht, zou
de Max Havelaar Stichting er dus blij mee moeten zijn.
De macht om de positie van de boeren in de Derde We-
reld te verbeteren bezit de Max Havelaar Stichting zelf
maar in zeer beperkte mate. De meeste boeren zijn om
hun waren te verkopen nog altijd aangewezen op de re-
guliere handelaren. Het is natuurlijk geen schande dat
de reguliere handel veel meer voor het welzijn van de
boeren betekent dan de Max Havelaar Stichting, maar
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wat minder arrogantie zou de Max Havelaar Stichting
niet misstaan.

Dat het initiatief van de Max Havelaar Stichting niets
met eerlijke handelsvoorwaarden te maken heeft, en al-
les met verkapte liefdadigheid, wordt ook door de ont-
staansgeschiedenis van de stichting bevestigd. Hoe is
het initiatief van Max Havelaar tot stand gekomen? Een
groep Mexicaanse koffieboeren liet weten dat ze in
plaats van ontwikkelingshulp voortaan liever een hogere
prijs voor hun producten ontvingen. Dat is heel begrij-
pelijk. Openlijke liefdadigheid heeft iets beschamends -
de Derde Wereld boer moet zijn hand ophouden voor
een aalmoes van de succesvolle westerse blanke man.
Beter te verdragen is liefdadigheid die in een vorm
wordt gegoten waarbij het net lijkt alsof er geen sprake
is van liefdadigheid, maar van zelf verdiend geld: in
plaats van openlijke liefdadigheid, vermomde liefdadig-
heid in de vorm van een toeslag bovenop de marktprijs.
Om te verbloemen dat er sprake is van liefdadigheid
moet vervolgens de prijs met toeslag de 'eerlijke' prijs
worden genoemd; en daar volgt weer de noodzaak uit
om de marktprijs de 'oneerlijke' prijs te noemen, en de
reguliere ondernemers van oneerlijke handelspraktijken
te beschuldigen.

Waarom heeft de Stichting Max Havelaar zichzelf ei-
genlijk met de naam van de romanfiguur van Multatuli
getooid? Hield Multatuli er misschien dezelfde bizarre
denkbeelden op na over de 'eerlijke prijs' als de Max
Havelaar Stichting?

Nee, Multatuli was gelukkig lang niet zo dom als door
de naamgeving van de Max Havelaar Stichting wordt
gesuggereerd. In de Max Havelaar plaatste Multatuli
het onrecht precies waar het te vinden is: niet bij de
vrije markt, maar bij de staatsinterventie in de markt.
De theorieën in de Max Havelaar over de 'eerlijke prijs'
zijn, anders dan de theorieën van de Max Havelaar
Stichting, zeer redelijk en helder. Volgens Multatuli
kregen de inlandse boeren geen eerlijke prijs voor hun
producten van de Westerse afnemers omdat er van han-
del op basis van wederzijdse instemming geen sprake
was. De 'handel' was volledig op dwang gebaseerd. In
samenwerking met de lokale regenten dwong de Ne-
derlandse staat de boeren om bepaalde producten te
verbouwen; het was de boeren verboden om die pro-
ducten te verkopen aan een andere partij dan de Neder-
landse staat; en de boeren werden gedwongen de
producten te verkopen tegen een prijs die door de Ne-
derlandse staat werd vastgesteld. Boeren die het 'aan-
bod' van de Nederlandse staat afsloegen, werden niet
met rust gelaten, zoals op de vrije markt pleegt te ge-

schieden, maar kregen te maken met de harde hand van
politie en justitie. Kortom, de Nederlandse overheid
dreef handel volgens hetzelfde principe dat ook door de
maffia gebruikt wordt wanneer die aan winkeliers 'be-
schermingsdiensten1 aanbiedt. En uiteraard waren er
ook door de staat bevoorrechte handelaren die van deze
afpersingspraktijken meeprofiteerden.

De uitbuiting van de boeren bestond er in de Max Ha-
velaar dus niet in dat ze de marktprijs ontvingen voor
hun producten, maar nu juist dat ze die marktprijs niet
ontvingen, maar gedwongen werden hun producten on-
der de marktprijs te verkopen. De Max Havelaar Stich-
ting zet de boodschap van de roman van Multatuli
volledig op z'n kop: Havelaars kritiek op de staat wordt
vervangen door een kritiek op de markt. Dat Multatuli
destijds werd tegengewerkt door de Nederlandse re-
genten, terwijl de Max Havelaar Stichting door de hui-
dige regenten wordt omhelsd en gesubsidieerd, is dan
ook niet verwonderlijk.

Ook de overige voorbeelden van 'knevelarij en mishan-
deling' van de inlandse bevolking die in de Max Have-
laar aan bod komen, betreffen steeds het handelen van
overheden, en niet de vrijwillige handel tussen onder-
nemers en boeren. Het verhaal 'Saidjah en Adinda' gaat
niet over boeren wiens lot ondraaglijk wordt gemaakt
door verderfelijke koffiehandelaren die maar weigeren
een liefdadigheidstoeslag bovenop de marktprijs te ge-
ven; het gaat over boeren wiens lot ondraaglijk wordt
gemaakt omdat van hen voortdurend de buffels worden
afgenomen door de inlandse regent en zijn bende. Het
gaat, kortom, over belastingheffing door de plaatselijke
overheid. Het gaat ook over een dorp dat veroverd werd
- niet door Nederlandse koffiehandelaren, maar door het
Nederlandse leger; een dorp dat 'dus in brand stond', en
waar Saidjah het lijk van Adinda vond.

Hoe lasterlijk de naamgeving van de Max Havelaar
Stichting ook is, helemaal onbegrijpelijk is de keus voor
Multatuli's held nu ook weer niet. Want ondanks het
scherpe inzicht van Max Havelaar in de criminele aard
van de Nederlandse staat en de inlandse regenten, is hij
niet helemaal vrij te pleiten van anti-kapitalistische
sentimenten en poverheidsideeën. Zo stak Havelaar zijn
minachting voor 'koopmannen' niet onder stoelen of
banken; en in de toespraak tot de hoofden van Lebak
riep Havelaar de inlandse regenten op goede regenten te
worden in plaats van slechte regenten.

GOEDE REGENTEN!
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Geef mensen de macht om over hun medemensen te
heersen, roep ze vervolgens op om daar geen misbruik
van te maken, en hoop er het beste van-

Beter was geweest als Havelaar de regenten erop had
gewezen dat ze geen enkel recht hebben over hun me-
demensen te heersen, en vervolgens een oproep aan de
regenten had gedaan om ermee op te houden en iets
nuttigs te gaan doen - de handel in bijvoorbeeld.

Dat zou naar alle waarschijnlijkheid Multatuh' de
schande hebben bespaard van de Stichting die tien jaar
geleden de naam van Max Havelaar ging dragen. Dat de
boeren in de Derde Wereld niet worden uitgebuit door
tussenhandelaren en Westerse ondernemers, betekent
natuurlijk niet dat ze niet onder uitbuiting te lijden heb-
ben. Wat dat betreft is er sinds de tijden van Max Ha-
velaar niet zo veel veranderd. Nog steeds worden de
boeren op grote schaal beroofd en afgeperst door de lo-
kale regenten.

Als ze bij de Max Havelaar Stichting werkelijk in het
voetspoor van Max Havelaar willen treden, dan is het
recept dus simpel. Houd op de ondernemers te belaste-
ren die de economische positie van de boeren in de Der-
de Wereld verbeteren door ze een betere prijs te bieden
voor hun producten dan ze elders kunnen krijgen; geef
eerlijk toe dat je eigen initiatief niets met 'eerlijke han-
delspraktijken' te maken heeft en alles met liefdadig-
heid; en richt je pijlen voortaan op de werkelijke
uitbuiters: de lokale heersers. Dver voor stopzetting van
de hoge belastingen waar de boeren in de Derde Wereld
onder te lijden hebben; ijver voor de stopzetting van de
praktijk waarbij boeren worden gedwongen hun pro-
ducten ver onder de marktprijs aan de lokale overheden
te verkopen; en als je met alle geweld Westerse uitbui-
ters wilt aanwijzen, richt je dan tegen de importbelem-
meringen die door Westerse staten zijn opgericht tegen
producten uit de Derde Wereld - importbelemmeringen
waarmee de boeren in de Derde Wereld een grote af-
zetmarkt voor hun producten wordt ontnomen.

Voor een organisatie die gesubsidieerd wordt met be-
lastinggeld, en die in haar voorlichtingsmateriaal trots
bericht over de regenten - Herfkens, Kok, Prins Claus -
die bereid werden bevonden het eerste pak 'eerlijke'
koffie te overhandigen of de eerste 'eerlijke' banaan in
ontvangst te nemen, vergt dit natuurlijk wel een zekere
cultuuromslag. Maar voor idealisten die het er om gaat
een betere wereld te creëren, kan dat geen onoverkome-
lijk bezwaar zijn.
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Terra Libera

Hub Jongen

LlBERTARISCHE WERELDCONVENTIES.

COSTA RICA 1999 Nieuwe aanmeldingen komen regel-
matig binnen. Er is ook veel belangstelling vanuit Zuid
Amerikaanse landen. De organisatoren zijn wel tevre-
den. Er komen steeds meer details beschikbaar over
sprekers en de tour. Er wordt zelfs overwogen om nog
een nieuwe brochure te maken. Het is niet zeker dat de-
ze beschikbaar is op het moment van verzending van
deze Vrijbrief. Als u er in geïnteresseerd bent, bel dan
even. De combinatie met de "leadership conference"
van het Mackinac Center uit Michigan op de twee da-
gen voor de conventie blijkt aantrekkelijk te zijn. Infor-
matie over de conventie kunt u ook vinden op de web
site: <www.uberty-crl999.org>

NEW YORK 2000 er ontstaat steeds meer twijfel of deze
conventie inderdaad in New York zal doorgaan. De
prijs voor een conventie in die stad zou door de hoge
hotelkosten veel te duur uitkomen. Toronto of omgeving
komt steeds meer voor in de mogelijkheden. Te meer
omdat ook daar veel interessante bezienswaardigheden
zijn. En de kosten voor vliegtickets schijnen ook nog
mee te vallen. Wij blijven u op de hoogte houden.

FRANKRIJK 2001
Over deze conventie op zich is geen nieuws. Zoals u
waarschijnlijk weet: de locatie in "Les Landes" is geko-
zen omdat daar gevierd wordt dat Frederic Bastiat daar
200 jaar geleden is geboren. Wie meer over Frederic
Bastiat wil leren, zou bij Laissez-Faire Books de "Fre-
deric Bastiat Set kunnen bestellen. De set bestaat uit
drie delen: Selected Essays on Political Economy , met
een introductie van F.A. Hayek, Economie Sophisms ,
met een introductie van Henry Hazlitt, en Economie
Harmonies , met een introductie van Dean Russel. De
volledige set kost $34.95.

Wel is opmerkelijk dat het lijkt alsof er de laatste tijd
weer meer belangstelling komt voor het werk van Fre-
deric Bastiat. Zijn misschien meest bekende werk: "The
Law is alleen al door de Foundation for Economie Edu-
cation, uit Lrvington-on-Hudson, vele malen in herdruk
verschenen. Door de vroegere Stichting S.O.S. (Studie-
centrum Objectief Sociaaldenken) is er een Nederlandse

vertaling verschenen. Hiervan zijn nog enkele exempla-
ren te koop. (Libertarisch Centrum, Postbus 648, 1000
AP Amsterdam)

Europese Libertarische Bijeenkomst in Kopenhagen
19 - 21 Maart 1999. Deze was een groot succes. Zie el-
ders in deze Vrijbrief voor een uitgebreider verslag.

LEBERTARIAN INTERNATIONAL
Deze nieuwe (Europese) Libertarische organisatie werd
in Kopenhagen officieel bekend gemaakt. De officiële
Stichting is opgericht, en gevestigd in Amsterdam. U
kunt deze bereiken via de Postbus 648, 1000 AP, Am-
sterdam.

De twee belangrijkste doelstellingen van u zijn:
1) Het openen van een centrale nieuwe site op het inter-
net die de ingang zal worden voor alle Europese con-
tacten. Daarbij is de bedoeling om zoveel mogelijk
samen te werken met andere, reeds bestaande, sites om
daardoor elkaar te versterken. Getracht wordt om niet
dingen te doen die anderen reeds (beter) doen. Op het
moment van dit schrijven, is de aanvraag voor de do-
meinnaam onderweg. Geprobeerd wordt om de naam <
www.liberalia.nl > vast te leggen.

2) Het organiseren van twee (weekend) seminars per
jaar ergens in Europa. Het eerstvolgende is reeds ge-
pland, en wordt gehouden in Londen, zeer waarschijn-
lijk op het weekend van 22 - 25 oktober. Onze Engelse
vrienden zijn al zeer enthousiast gestart met het maken
van plannen. Als u wensen, vragen of ideeën hebt, aar-
zel niet om contact met ons op te nemen.

De Libertarische "Werkers" Bijeenkomst op Zater-
dag 24 APRIL in Utrecht kon niet doorgaan en werd
verplaatst naar 15 mei (excuses aan degenen die dan die
datum niet kunnen). Wij hopen u in de volgende Vrij-
brief u uitgebreid te kunnen informeren over de vele ac-
ties die daar geïnitieerd en/of gecoördineerd worden.

POSTBUS 648 1000 AP Amsterdam. Dit is de nieuwe
Nederlandse Postbus, waar u praktisch alle Nederlandse
libertarische organisaties kunt bereiken.
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UCPA, Universal Cyberspace Protection Agency. Dagny
Sharon, die vroeger de "JJbertarian Yellow Pages" uit-
gaf, en de seminars in "Galt's Gulch" organiseerde, heeft
nieuwe plannen die ze via internet tot ontwikkeling wil
brengen. Een ervan is om een meldpunt, en of actiepunt,
te maken waar overheidsplannen om de vrijheid op het
Net te beperken, gemeld kunnen worden. Vandaar uit
kunnen dan eventuele tegenacties ook worden gecoördi-
neerd.

NAVO

ER was eens een "Noord Atlantische Verdedigings Or-
ganisatie". Op een gegeven ogenblik was er geen oorlog
meer, en was er niets waarvoor zo'n organisatie nodig
was. Wat doe je in zo'n geval? Normaal zou zijn, dat als
je iets niet meer nodig hebt, datje het dan opheft (en de
belastingbetaler zijn geld laat houden). Edoch niet zo bij
politici, militairen, wapenleveranciers. Die gaan zoeken
naar andere taken voor die organisatie!

Vlak voor de 50ste verjaardag van de NAVO breekt er
dan opeens een oorlog uit in Joegoslavië. De NAVO en al
de deelnemers gaan vechten, en tot op dit moment heb-
ben ze er een troep van gemaakt en het tegendeel bereikt
van het doel dat ze noemden om die oorlog te beginnen.
Een triest beeld komt voor ogen bij het zien van al die
ellende bij de vluchtelingen. Gevolgd door beelden van
het inladen van houwitsers waarmee Nederlandse sol-
daten "humanitaire" hulp gaan verlenen.

Met dit "geschenk" was het voor de feestvierende NAVO
leden niet zo moeilijk om die nieuwe taak te verzinnen:
,JDe NAVO is nu niet langer een instrument voor de ge-
meenschappelijke verdediging (zoals in de koude oor-
log), maar een garantie voor de veiligheid in Europa en
voor het behoud van de democratische waarden."

Waarschijnlijk is voor de lezers van deze Vrijbrief geen
nader commentaar nodig. Toch zijn enkele citaten mo-
gelijk interessant:

Van Aertsen: „We moeten staten zoveel mogelijk in
stand houden." Kolonel Toon Wolters: „Je traint niet
voor niets, je zou wel iets willen doen met je kennis en
macht". En wat vindt u van Clinton? (Na het drama in
Littletown) „We moeten leren onze problemen op te los-
sen met woorden en niet met wapens".

KOSOVO

Free-Market.net geeft uitstekende informatie over de
oorlog in de Balkan. Bezoek: http://www.free-
market.net/features/spotlight/9905.html Daar vindt u
nieuws, achtergrond informatie en politiek commentaar

op de morele wandaden in de Balkan. Dit wordt samen-
gesteld door Paul Miniato. Hij geeft informatie over alle
kanten van het conflict, en geeft speciaal aandacht aan
wat mensen die om vrijheid geven, hebben te zeggen.

LP-USA

Ook intern in de LP is het al merkbaar dat er het volgend
jaar in Amerika weer Presidentsverkiezingen zijn. Harry
Browne, de LP kandidaat in 1996, is nog steeds heel
hard bezig met werken aan de groei van de LP. Onder-
tussen is die partij, mede dank zij Harry, sinds 1996
verdubbeld. Browne heeft zich echter nog niet officieel
kandidaat gesteld.

Ook Jacob "Bumper" Homberger overweegt om zich
kandidaat te stellen. Hij is de bekende uitgever van
Freedom Daily van de FFF, Future of Freedom Founda-
tion. Bumper is het niet eens met de aanpak van Harry.
Harry zou te veel en alleen maar op het "praktische" nut
en de noodzaak van het libertarisme hameren. Harry
brengt steeds naar voren welke voordelen een libertari-
sche maatschappij heeft. Hoeveel beter, vrijer, rijker en
dergelijke de mensen in die maatschappij zullen zijn.
Volgens Bumper brengt hij daardoor het meest belang-
rijke, namelijk dat een libertarische maatschappij de
enige moreel juiste maatschappij is, veel te weinig on-
der de aandacht. En hij stelt dat dit noodzakelijk is om
de mensen, de kiezers, enthousiast te maken, zodat ze
ook op de LP stemmen. Ze zouden dat niet doen om al-
leen maar wat meer geld over te houden.

Het is een studie waard om te onderzoeken wat de beste
weg is om mensen snel, op korte termijn, van de juist-
heid van het libertarisme te overtuigen. Immers door het
opgroeien in een "regelmaatschappij" hebben te veel
mensen er moeite mee om zelfstandig objectief te den-
ken. En om de filosofie van een libertarische samenle-
ving te begrijpen, is toch wel enig denkwerk
noodzakelijk. Overigens zijn beide facetten noodzake-
lijk. Zoals Ayn Rand reeds stelde: "Het morele is tevens
het meest praktische."

AYN RAND EINDELIJK ERKEND DOOR
WETENSCHAPPERS
The Chronical of Higher Education publiceert in een
recent artikel over de grote toename van belangstelling
van wetenschappers en schrijvers voor de werken en fi-
losofie van Ayn Rand. Deze belangstelling heeft lang op
zich laten wachten, maar schijnt nu een doorbraak be-
reikt te hebben. Verschillende boeken van de laatste tijd
markeren deze doorbraak. Zo is er o.a. het boek Ayn
Rand: The Russian Radical door Chris Matthew Scia-
barra, en boek dat hij schreef samen met Mimi Reisel
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Gladstein: Feminist Interpretations of Ayn Rand. De
academische wereld heeft haar werken jarenlang ver-
waarloosd. Volgens meerdere waarnemers, waaronder
professor Tibor Machan, komt dit voor een groot ge-
deelte uit het feit dat Rand een buitenstaander was. Ze
kwam niet voort uit de "juiste" academische kringen,
maar ze kwam van buiten. Meer boeken zullen nog dit
jaar verschijnen, waaronder een nieuw boek van Tibor
Machan. Het ziet er goed uit voor het objectivisme aan
het begin van de 21ste eeuw.

INTERNET VOOR LIEERT ARISCHE ACTIES

In de Verenigde Staten wilde de overheid de zogenaam-
de "Know your customer" wet invoeren. Deze hield in,
dat banken en dergelijke instellingen verplicht zouden
worden om "verdachte transacties" te melden aan de
overheid. Banken komen daardoor in dienst van die
overheid, en moeten hun klanten verraden. Een wet ove-
rigens die in de meeste Europese landen zonder een
fractie weerstand gewoon is ingevoerd. (Uiteraard voor
de bestrijding van drugs en kinderporno!)

In Amerika heeft echter de LP meteen een internet-actie
op gang gebracht, en gevraagd om zo snel mogelijk en
zoveel mogelijk personen te mobiliseren, en allemaal
een protest E-mail te sturen naar de diverse congresle-
den. Dit is zo goed gelukt, dat de wet niet doorging. Een
mooi succes. Uiteraard moet men dan toch waakzaam
blijven dat ze niet via een achterdeur stiekem toch inge-
voerd wordt.

Op het moment dat we dit schrijven, loopt er een derge-
lijke actie die bedoeld is om de oorlog in Kosovo te
stoppen. Dit waanzinnig gedoe bereikt het tegendeel
van de bedoeling en veel onschuldige mensen zijn er
slachtoffer van. Nog afgezien van de miljarden die dit
kost, en die straks weer uitgegeven moeten worden voor
de wederopbouw. Weet u al wie dit alles gaat betalen?

Om die oorlog te stoppen is er een nieuwe website
opengesteld: http://www.StopTheWarNow.com Een ie-
der kan daarop tekenen en er zelfs persoonlijk com-
mentaar bij leveren. Dit wordt dan weer doorgestuurd
naar de betreffende vertegenwoordigers.
Wie zou zo'n actie kunnen/willen organiseren in Ne-
derland/België? Als dat bij het verschijnen van deze
Vrijbrief nog zinvol is?

Misschien is het overbodig om op te merken dat we
daarbij niet zeggen dat de één of de andere partij gelijk
heeft. Maar die bombardementen zijn in ieder geval fout
en immoreel. Er zijn hier "collectiviteiten" die met el-
kaar oorlog maken. Zij hebben jarenlang al een foutieve

koers gevaren en die kun je niet "even" met een korte
maatregel corrigeren. Het wijst alleen maar in het gelijk
van een libertarische maatschappij die IEDER persoon
het recht op zijn eigen leven en eigendom geeft.

DAG VAN HET VRIJE INDIVIDU

In verschillende landen wordt door libertarische groepe-
ringen een "Tax Freedom Day" gevierd. Dat is de dag
van het jaar die valt op de datum dat je eindelijk voor
jezelf mag werken. Alle dagen daarvoor ging AL het
geld dat je verdiende, via de één of andere belasting,
naar de overheid. In Zuid Afrika viel deze dag dit jaar
op l mei. Dit was drie dagen later dan het vorig jaar.
We zouden dit precies kunnen uitrekenen, maar ik denk
dat die dag in Nederland/België eerder ergens in sep-
tember valt.

In dit kader stonden er in Seinpost, het financiële
nieuwsblad van Koers-Kompas, enkele aardige (nou ja,
aardige!) cijfers: Dit jaar geeft de regering (NL) 18,3
miljard meer uit dan er binnenkomt. Dat betekent dat
iedere Nederlander nu een, oplopende, schuld heeft van
33.000 gulden. De totale schuld is 518.356.000.000
gulden, waarover dan 31,2 miljard gulden rente moet
worden betaald. En dat betekent dat iedere Nederlander,
van de jongste tot en met de oudste, iedere dag 5,44
gulden rente betaalt. (Inclusief zondagen, zaterdagen,
feestdagen. En gezin van vier personen betaalt dus elke
ochtend bij het opstaan f. 21,76).

Is er iemand die ook in Nederland een "tax free" dag
kan/wil organiseren? Dit is één manier om meer men-
sen wakker te maken.

ELEKTRONISCHE NIEUWSBRIEF "TERRA LIBERA"
Er is onder redactie van Véronique Struis een nieuwe
14-daagse elektronische nieuwsbrief op het Net waarop
u zich kunt abonneren. Door dit te doen, krijgt u het
nieuws uit de libertarische wereld sneller ter beschik-
king, en kunt u het desgewenst eerder gebruiken.

Het eerste exemplaar is verschenen, en behandelt de
volgende onderwerpen. 1. Introductie 2. Rothbard ver-
taalt in Duits, Frans en Spaans 3. Jubileumboek 25 jaar
Libertarisme 4. Libertarische Conferentie Kopenhagen
5. Site Libertarian International 6. Site Libertarian.nl 7.
Site libertarisch Genootschap Amsterdam 8. Activitei-
tenkalender

Voor abonnement en/of inlichtingen en/of bijdragen,
richt u tot Véronique: V.Struis@fibre.A2000.nl
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VlRUSBESTRIJDING

De Rooms Katholieke Kerk overweegt om een patroonheilige aan te
duiden voor de computergebruikers. De in 556 geboren Spaanse
heilige Isidorus schijnt de meest voor de hand liggende keuze. Hij
was bisschop van Sevilla. Hij schreef een soort encyclopedie die
een overzicht gaf van de kennis uit zijn tijd. Net als het "world wide
web" van onze tijd. Volgens de "parochiebladenservice" mogen
computerfreaks en internetgebruikers die de wanhoop nabij zijn, al
vast een schietgebedje richten tot de heilige Isidorus.

Informatie
Stichting Lïbertarisch Centrum

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

De stichting Libertarisch Centrum is geasso-
cieerd met de International Society for ladivi-
dual Liberty,

Donateurs

Mensen die de Ubertarische beweging finan-
cieel willen steunen kunnen ƒ150,- overma-
.fcen naar Stichting Lifhas (Übertarian
Ihstitute For Human Assistartce), Voor die
ƒ150,- krijgt men dan tevens een jaar lang de
.Vrijbrief» Het bankrekeningnummer van
ilJFHAS (te Schiedam) is 25,81,53,962 bij de
bank Mees Kerson, Postbus 370, 3000 AJ
Rotterdam,

Secretariaat, Libertarisch Centrum Ne-
derland:
Fazantenkamp 818, 3607 EB Maarssenbroék,
tel, 0346-564994

Bijeenkomsten
« Kring Roosendaal
Iedere drie maanden; voor nadere informatie:
de Vrijbrief, Contactpersoon H* Jongen, tel,
0165-348034
• Kring 2teid-Hollaöd
Elke eerste vrijdag van de maand vanaf 20
aur
Contactpersoon Toine Manders, teL 070-
3620954, overdag bereikbaar op bet secretari-
aat van de Libertarische Partij, laan van
Meerdervoort 415, 2563 AR 's-Gravenhage,
tel. 0703650109, b. g. g. 0653-484372, fax,
070-3634730

Secretariaat Libertarisch Centrum België:
Brugmanlaan 617» B-I 180 Brussel, tel. 02-
3444721. Meer informatie over Libertarisch
studiecentrum en Kring Libertarisch Centrum
België bij het secretariaat
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