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Van de Redactie
U bladert thans door het combinatie nummer 5 & 6 van de Vrijbrief.
Door wat personele wisselingen op het gebied van de redactie en de
administratie lag nummer 4 nogal laat bij u in de bus, zodat het ons
niet zo zinvol leek om in de resterende 3 maanden van het jaar nog
twee nummers van de Vrijbrief uit te brengen. Ter compensatie heb-
ben we deze Vrijbrief wel een stuk dikker gemaakt. U hoeft zich in
ieder geval tijdens het kerst en nieuwjaars reces niet te vervelen. Ein-
delijk eens tijd om alle artikelen te lezen. De redactie wenst u in ieder
geval een voorspoedig uiteinde en een feestelijk begin van het nieuwe
millennium. U heeft inmiddels begrepen, mede door de Vrijbrief, dat
er aan het nieuwe millennium mogelijk wat schaduwkanten zitten.
Vooral veroorzaakt doordat computers niet goed overweg kunnen
met de nieuwe datum aanduiding. De doemsprekers lijken hierin on-
gelijk te krijgen. Hun eigen voorspellingen, als zou een kwart van de
problemen reeds in het laatste kwartaal optreden, en problemen rond
een andere magisch computer datum 9-9-1999, zijn niet uitgekomen.
Dit geeft goede hoop dat de ellende meevalt.

Er vanuit gaande dat het computer probleem reuze meevalt zou ik
twee scenario's van de economische gevolgen van de jaarwisseling
willen schetsen. Zoals u weet zijn de banken niet in staat een ieder
uit te betalen als iedereen tegelijk zijn tegoed opneemt. Stel dat 5
miljoen Nederlanders 300 gulden extra opnemen dan is dat toch 1.5
miljard extra geld. De banken hebben zich voor de jaarwisseling
voorbereid en hebben 30% meer kasgeld in huis dan normaal. Mocht
dit niet voldoende zijn, dan zit er niets anders op dan de uitbetaling
stop te zetten. Dit zijn de bekende bank-holidays van de jaren dertig.
Het is wellicht wat minder bekend maar bank-holidays zijn sindsdien
blijven voorkomen - verleden jaar nog in Nicaragua als ik het wel
heb. Omdat mensen graag cash hebben zullen goederen en diensten
minder waard worden: de prijzen zullen dalen. Waar dit niet moge-
lijk is - lonen - leidt dit tot overschotten - werkloosheid. Tegen een
dergelijk hoge prijs wil niemand die goederen of diensten kopen.

Dit was scenario één. Scenario twee gaat er vanuit dat de banken
de kas behoefte goed hebben ingeschat en dat de gevreesde bank-
holidays uit blijven. De jaarwisseling verloopt feestelijk en in de loop
van januari wordt het extra geld weer op rekening gestort. Nu treedt
de enige echte multiplier, die in de economie bestaat in werking.
Aangezien de banken slechts een fractie van het bij hen in deposito
gegeven geld op voorraad hoeven te houden, wordt de rest weer uit-
geleend. Het magische proces der geld schepping treedt in werking.
Wanneer de 1.5 miljard weer is ingeleverd, kunnen de banken een
veelvoud hiervan, zo'n 15 miljard aan crediet verstrekken. Dit heeft
een inflatoir karakter.

Hoe groot wordt nou de ellende? Er is een oud chinees spreek-
woord dat zegt: degeen die l minuut in de toekomst kan kijken, is
eeuwig rijk. Niemand weet het. Prettige feestdagen en blijf waak-
zaam.

Peter Croughs
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Overheid als Kankergezwel

Wladimir van Kiel

De val van een kabinet brengt de toekomst van het land
echt niet in gevaar. Kabinetten zijn allang geen machts-
centra meer: ambtenaren regeren en ministers zijn hun
roeptoeters. Het kabinet is enkel de plek waar verte-
genwoordigers van de ambtenaren (de 'bewindslieden')
samenkomen om gesouffleerd door die ambtenaren
standpunten uit te wisselen. Het door ambtenaren uitge-
stippelde beleid wordt ongeacht de politieke samenstel-
ling van een regering uitgevoerd. Het rekeningrijden is
daar een mooi voorbeeld van. Uitgedacht onder een CDA
minister, uitgewerkt onder de WD en ingevoerd door de
PvdA. Formeel regeert de regering, bijgestaan door een
ambtelijk apparaat en gecontroleerd door het parlement,
dit wordt ook wel parlementaire democratie genoemd.
Dit systeem werkt alleen als iedereen zich aan zijn rol
houdt. De ambtenarij en politiek horen volkomen ge-
scheiden te zijn, met eigen carrière paden. Dat is echter
niet meer het geval: praktisch alle beter betaalde amb-
tenarenbaantjes worden partijpolitiek ingevuld. Dat be-
gint met de topambtenaren op de ministeries en eindigt
bij politiecommissarissen. Dit geldt ook voor rechters,
officieren van justitie, gemeentesecretarissen, burge-
meesters omroepbazen en noem maar op. Oftewel: de
ambtenarij wordt door de politiek misbruikt om zich-
zelf, familie, vrienden en kennissen aan baantjes te hel-
pen. Aan de andere kant zijn alle politici, bijna zonder
uitzondering, uit de ambtenarij afkomstig. Het geheel
van politiek en ambtenarij loopt naadloos in elkaar over
en heeft hetzelfde belang: het garanderen van eikaars
baantjes en daarmee gemakkelijke zuignapjes ter
grootte van pijpleidingen in de staatskas. Even terzijde:
onder ambtenarij versta ik alles wat direct of indirect
door de staat in stand wordt gehouden. Dat kan zijn
naast de reguliere ambtenaren ook het GAK, de omroe-
pen, NOVIB, DCV, Kamers van Koophandel, alle organi-
saties die gesubsidieerd worden, gesubsidieerd toneel,
asieladvocaten etc. Vakbonden horen hier ook bij: ze
vertegenwoordigen enkel maar zo'n 25% van alle werk-
nemers maar worden door de overheid behandeld alsof
ze namens 100% optreden. De vakbond is de basis ge-
weest voor menig lucratieve politieke carrière. Andere
deelnemers aan de democratie zijn politieke partijen.
We hebben er verscheidene maar in werkelijkheid is het
l partij met wat optische en verbale verschillen zodat
het niet echt uitmaakt of men WD of GL stemt. Men
heeft de baantjes allang netjes onderling verdeeld: 066
zit bijvoorbeeld sterk in justitie, GL in buurthuizen,

INHOUD
Overheid als Kankergezwel

Wladimir van Kiel. 2

Plaatsvervangend Slachtofferschap
Bart Croughs 4

Democratie:
een Slecht en Verdorven Idee ...6

Hans-Hermann Hoppe

Het Uitkleden van de Mens 9

Lbertarisme wordt Volwassen. 10

Het Recht om uit te sluiten 12
Lew Rockwell

De Natuurtoestand........ 14
Marco Kreuger

The philosophic Thought of Ayn
Rand 21

Recensie doorAschwin de Wolf

Hayek, een tegendraads denker24
mr. A. M. Th. Godart- van der Kroon

Provocateur tegen de Staat ...25
Karel Brendel

De Republiek der Verenigde
Nederlanden 27

Hendrik Noordhoek

Normen en Waarden ..30
Stephan van Glabbeek

Terra Libera ..............32
Hub Jongen

1999/5&6 de Vrijbrief 3



vluchtelingen en milieu, PvdA in de werknemers terwijl
de WD meer in de werkgevers zit. Iedereen is gelukkig
en buitenstaanders worden niet getolereerd. Daar kan
Janmaat van meepraten: hij had het hele propaganda-
apparaat van de staat (de omroepen en linkse pers) te-
gen. Nederland Mobiel, dat ook buiten het systeem staat
en potentieel gevaarlijk voor de machtselite is, gaat het-
zelfde lot tegemoet. Men heeft al een prominent gevon-
den die op zijn achtste een verdachte uitspraak heeft
gedaan en daardoor is die partij op zijn minst crypto ra-
cistisch. We zien dus dat politiek en ambtenarij naad-
loos in elkaar overgaan en dat er ook geen werkelijke
tegenstellingen bestaan tussen de verschillende politieke
partijen. Kamerleden worden door de partijbonzen aan-
gesteld en zijn volledig daarvan afhankelijk voor hun
verdere carrière. Ze vertegenwoordigen daarom niet het
belang van de kiezer(waar ze geen boodschap aan heb-
ben), maar van de heersende elite waarvan zij lid zijn.
De parlementaire democratie werkt dus gewoon niet. Je
zou nog kunnen stellen dat partijleden wellicht enige
invloed hebben op wie er prominent wordt in hun partij.
Ook dat is niet waar: ik ben enige jaren lid geweest van
de WD. Op alle niveaus zijn kliekjes partijbureaucraten
aan de macht die alle benoemingen onderling regelen.
Daar kom je niet tussen. De enige band van gewone le-
den met een partij is de periodieke acceptgiro. Samen-
gevat wil ik stellen dat de overheid een instrument is
geworden in de handen van een ambtelijk/politieke eli-
te, die dwars door alle partijen loopt, met het oogmerk
om legaal in de staatskas te kunnen graaien. Men heeft
de complete staatsmacht tot zijn beschikking: regering,
parlement, de belastingdienst, politie en justitie. Men
kan iedere denkbare en ondenkbare (rekeningrijden)
belasting doordrukken en uitvoeren. Dit graaien wordt
vervolgens gedaan via overheidsbanen (waarvan 98%
overbodig is, maar dat is een ander verhaal). Het zal
eenieder zo langzamerhand wel opgevallen zijn dat ie-
der probleem en/of onrecht waar dan ook altijd door de
overheid opgelost wordt met een geldstroom richting die
overheid in de vorm van een boete, belasting of heffing.
De overheid als geheel is een kankergezwel waarin ie-
dere politicus een uitzaaiing is en iedere ambtenaar (be-
halve die 2% die wel nodig zijn) een kankercelletje. De
gelijkenis met een kankergezwel is zo treffend omdat
die ook overbodig en schadelijk is en daarnaast alle be-
schikbare hulpbronnen van een lichaam naar zich toe-
trekt om zichzelf in stand te houden en uit te zaaien.
Hopelijk zal de patiënt Nederland tijdig kunnen her-
stellen voordat dit kankergezwel hem volledig ten gron-
de richt.
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Plaatsvervangend slachtofferschap

Sart Croughs

Dit artikel is eerder verschenen in HP/de Tijd
Op het eerste gezicht lijkt het duidelijk dat de nakome-
lingen van de slachtoffers van de Westerse slavenhandel
geluk hebben gehad. Zwarten die geen nakomelingen
zijn van slaven, leven voor het merendeel in Afrika, lij-
dend onder armoede en onderdrukking; slechts een klein
deel van hen slaagt erin naar het Westen te ontkomen.
De nakomelingen van de slaven daarentegen kunnen
vaak al vanaf hun geboorte van de welvaart en relatieve
vrijheid in het Westen profiteren.

Toch zijn er nakomelingen van slaven in het Westen
die zich slachtoffer van het verleden voelen. Zij eisen
erkenning van hun slachtofferschap in de vorm van mu-
sea en monumenten over de slavernij, een nationale
herdenkingsdag, subsidies voor onderzoek naar de sla-
vernij, het ontwikkelen van les- materiaal, enzovoorts.
Een aantal van deze slachtoffers komt aan het woord in
de bundel 'Het verleden onder ogen. Herdenking van de
slavernij'.

Zoals het uitgangspunt al doet vermoeden, biedt het
boek veel stof tot vermaak. De samensteller van de bun-
del, Gert Oostindie, spreekt over de 'diepe littekens,
frustraties en woede' waar 'talloze nazaten' van de sla-
ven onder lijden, en vergelijkt diegenen die nu strijden
voor een monument voor de slavernij - onder wie Oost-
indie zelf- met degenen die in het midden van de vorige
eeuw voor afschaffing van de slavernij streden. Helaas
loopt Nederland weer eens achter, aldus Oostindie, 'net
als ooit met de afschaffing van de slavernij'. Twee ande-
re medewerkers aan de bundel gaan in hun enthousias-
me nog verder: de identificatie van de huidige
nakomelingen van de slaven met hun voorouders wordt
door hen zover doorgevoerd dat ze de nakomelingen
aanduiden als 'ex-slaven' (Edwin Marshall) en 'voorma-
lige slaven' (Hugo Pos). Het enige wat ontbreekt is dat
de huidige Nederlanders worden aangeduid als 'voor-
malige slavenhouders'.

Impliciet is deze beschuldiging overigens wel pro-
minent aanwezig in het boek. Bij de discussie over de
slavernij gaat het erom, aldus Pos, hoe in Nederland
'aan de erkenning van schuld, of beter de verwerking
daarvan, een passende blijvende vorm kan worden ge-
geven'. Nederlanders moeten dus hun schuld aan de sla-
vernij erkennen en vervolgens verwerken. Helaas wordt
hier een nogal elementair feit over het hoofd gezien: de
hier en nu levende Nederlanders kunnen in het geheel
geen schuld hebben aan zaken die meer dan 135 jaar
geleden plaatsvonden. Hoe hier een mouw aan te pas-
sen?



Frank Martinus Arion doet een poging: een Neder-
lander kan 'niet prat gaan op de verworvenheden van de
Gouden Eeuw, zonder zich medeverantwoordelijk te
voelen voor de barbaarse
praktijken als de slaver-
nij'. Nu zullen er onge-
twijfeld Nederlanders
zijn die menen dat ze
persoonlijk verantwoor-
delijk zijn voor de pres-
taties die hun voorouders in de 17e eeuw hebben neer-
gezet - idioten heb je overal. Maar waarom moeten de
Nederlanders die beseffen dat dat flauwekul is daaron-
der lijden? Overigens is het ook niet echt zinnig om de
Nederlanders die zichzelf op de borst kloppen vanwege
de Gouden Eeuw schuldig te verklaren aan de slavernij.
In plaats van dergelijke mensen een tweede waandenk-
beeld aan te praten, zoals Arion voorstaat, zou het zin-
niger zijn om te proberen ze te genezen van hun eerste
waandenkbeeld.

Een andere veelbeproefde manier om de huidige
Nederlanders verantwoordelijk te stellen voor de sla-
venhandel van een handvol verre voorouders bestaat uit
het zaaien van verwarring met behulp van een eenvou-
dige semantische truc. De vraag wordt opgeworpen of
'Nederland een helend gebaar moet maken ten opzichte
van de volkeren, waartegen het misdaden tegen de
mensheid heeft gepleegd' (Arion). De vraag stellen is 'm
beantwoorden. Als 'Nederland' misdaden heeft ge-
pleegd, dan is het logisch dat 'Nederland' daarvoor
schuld bekent en boete doet. De truc zit erin dat 'Ne-
derland' hier in twee totaal verschillende betekenissen
wordt gebruikt: de eerste keer verwijst de term 'Neder-
land' naar een kleine groep Nederlandse slavenhandela-
ren uit de vorige eeuw, de tweede keer verwijst de term
naar alle nu levende Nederlanders.

Ook Oostindië doet een poging om de seculiere ver-
sie van de christelijke leer van de erfzonde te verdedi-
gen. 'Directe individuele verantwoordelijkheid is vrijwel
niet aantoonbaar', moet hij weliswaar toegeven, 'maar er
is ook zoiets als nationale verantwoordelijkheid'. Dus:
de 15 miljoen Nederlanders zijn elk afzonderlijk niet
verantwoordelijk voor de slavernij, maar als je ze bij el-
kaar optelt, dan krijg je een optelsom ('de natie') die wel
verantwoordelijk is ('nationale verantwoordelijkheid').
Door de zuivere handeling van het optellen is Oostindië
op magische wijze in staat om uit het niets ineens een
collectieve verantwoordelijkheid tevoorschijn te toveren.
Oostindië verwacht overigens niet dat de Nederlandse
bevolking de realiteit van deze mythische 'nationale ver-
antwoordelijkheid' meteen aanvaardt, maar van 'de lei-
ders' verwacht hij dit wel. En het valt te vrezen dat hij
daar wel eens gelijk in zou kunnen krijgen: van politici,
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die van intellectuele oplichterij hun beroep hebben ge-
maakt, valt nu eenmaal niet veel goeds te verwachten.

Dit soort goocheltrucs waarmee getracht wordt de
Nederlanders
een schuldcom-
plex aan te pra-
ten, gaan
regelmatig ver-
gezeld van de
vraag om allerlei

subsidies. Het is een beproefd middel: mensen die zich
schuldig voelen zijn nu eenmaal makkelijker te mani-
puleren. De meest populaire theorie waarmee het vragen
om subsidies wordt beargumenteerd, luidt ongeveer als
volgt: dat het met een aantal zwarten maatschappelijk
zo slecht gaat, is niet alleen te wijten aan de slavernij
van hun voorvaderen, maar ook aan hun gebrekkige
historische bewustzijn daaromtrent. Het opkrikken van
dit historische bewustzijn zal leiden tot meer gevoel van
'eigenwaarde' en 'identiteit'. Daarom moeten er subsi-
dies beschikbaar komen voor documentatiecentra, bibli-
otheken, conferenties, seminars, onderzoek, enzovoorts.
Het over de brug komen met dit geld is een kwestie van
genoegdoening voor de slavernij.

Maar waarom het feit dat je voorouders in slavernij
leefden en 136 jaar geleden werden vrijgelaten, reden is
om trots op jezelf te zijn, blijft onduidek'jk. Plaatsver-
vangend slachtofferschap als oorzaak van eigenwaarde -
je moet bijna wel een intellectueel zijn om zoiets te
kunnen geloven. Aan de andere kant: dat bij het tot
stand komen van een dergelijk geloof de subsidiepotten
die aan de einder lonken een rol zouden kunnen spelen,
valt natuurlijk nooit helemaal uit te sluiten.

... waarom het feit dat je voorouders
in slavernij leefden, [...] reden is om
trots op jezelf te zijn, blijft onduidelijk



Democratie: Een Slecht en Verdorven Idee

Vertaling doorAschwin de Wolf

Hans-Hermann Hoppe is professor in de Economie
aan de University ofNevada, Las Vegas en medewer-
ker het Ludwig von Mises Institute, Auburn University,
Auburn, Alabama. Dit artikel is eerder verschenen in
het tijdschrift Rockwell-Rothbard Report, Februari,
1996.

Stel je eens een wereldregering voor, democratisch ver-
kozen in overeenstemming met het principe van 'one-
man-one-vote'. Wat zou de waarschijnlijke uitkomst
zijn van de verkiezingen? We krijgen een Chinees-
Indiase coalitie regering. En wat zou deze regering
hoogst waarschijnlijk doen om diens sympathisanten
tevreden te stellen en herkozen te worden? Zij zou
waarschijnlijk vinden dat de Westerse wereld een veel
te hoge welvaart heeft en de rest van de wereld, China
en India in het bijzonder, een veel te lage, en daarom
een systematische welvaart- en inkomensherverdeling
van het rijke Westen naar het arme Oosten realiseren.

Of stel je voor, alleen in de Verenigde Staten, dat het
recht om te stemmen werd teruggebracht tot 7 jaar oud.
Hoewel de regering waarschijnlijk niet zou bestaan uit
kinderen, diens beleid zou hoogst waarschijnlijk de 'le-
gitieme belangen' van kinderen om 'voldoende' en 'ge-
lijke' toegang tot 'gratis' hamburgers, limonade en
video's reflecteren.

Deze gedachte-experimenten illustreren de consequen-
ties die het gevolg zijn van het democratiseringsproces,
dat begon in Europa en de Verenigde Staten in de twee-
de helft van de 19° eeuw en tot bloei is gekomen sinds
het einde van de Eerste Wereldoorlog. De opeenvolgen-
de uitbreiding van het kiesrecht en de introductie van
het universeel stemrecht voor volwassenen had tot ge-
volg wat een democratie tot gevolg zou hebben voor de
gehele wereld: het zette een schijnbaar permanente ten-
dens tot welvaart- en inkomensherverdeling in werking.

One-man-one-vote gecombineerd met 'vrije toetreding'
tot de overheid, ofwel democratie, impliceert dat ieder
individu en zijn eigendom voor het grijpen ligt voor ie-
dereen. Door het openen van de wegen tot politieke
macht voor iedereen creëert democratie een 'tragedy of

Hans-Hermann Hoppe

the commons', waarbij niemand de politiek macht wil
beperken omdat hij, of mensen die hem dierbaar zijn, op
een dag de kans kunnen krijgen om het uit te oefenen.
Een contrast hiermee vormen de 'absolute' Monarchie-
en van het Westen, waar diegenen die niet tot de heer-
sende klasse behoorden of geen kans hadden om hierin
te komen, met felheid elke vergroting van de macht van
de monarch bestreden.

In democratieën, echter, is het te verwachten dat meer-
derheden van 'have-nots' zichzelf meedogenloos probe-
ren te verrijken ten kost van de minderheid van 'haves'.
Dit betekent niet dat er slechts een klasse van 'have-
nots' en een klasse van 'haves' zal zijn, en dat de her-
verdeling eenduidig van de rijken naar de armen zal
zijn. Integendeel, ondanks dat herverdeling van rijk naar
arm altijd en overal een prominente rol zal spelen, zou
het een sociologisch blunder zijn om te veronderstellen
dat het de enige of zelfs de meest prominente vorm van
herverdeling zal zijn. Welbeschouwd, de 'permanent'
rijken en de 'permanent' armen zijn over het algemeen
rijk of arm voor een bepaalde reden.

De rijken zijn door de boot slim en productief, en de
armen dom, lui of beide. Het is niet erg waarschijnlijk
dat de domaards, zelfs als zij tot de meerderheid beho-
ren, zich systematisch zullen verrijken ten koste van een
minderheid van slimme en energierijke individuen.
Herverdeling zal dan ook eerder plaatsvinden binnen de
groep van de 'niet-armen', en meestal zullen het de bé-
ter-gesitueerden zijn, die erin slagen om zich te laten
subsidieren door de minder-gesitueerden. Denk bijvoor-
beeld maar eens aan de universele gewoonte van een
'gratis' universiteitsopleiding, waarbij de arbeidersklas-
se, wiens kinderen zelden naar de universiteit gaan,
moeten betalen voor het onderwijs van de middenklas-
se.

Sterker nog, het is te verwachten dat er vele rivaliseren-
de groepen en coalities zullen zijn die proberen erop
vooruit te gaan ten koste van de anderen. Er zullen ver-
schillende veranderende criteria zijn die bepalen wat
iemand tot een 'have' (verdient het geplunderd te wor-
den) maakt en een 'have-not' (verdient het te plunde-
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ren). Tegelijkertijd zullen individuen behoren tot een
grote verscheidenheid van groepen van 'haves' en 'ha-
ve-nots', verliezend aan soms de ene kant van de balans
en soms winnend aan de andere, waarbij sommigen als
netto-verliezers en als sommigen netto-winnaars eindi-
gen.

De erkenning van democratie als een wijdverbreid me-
chanisme van welvaart- en inkomensherverdeling, ge-
combineerd met een van de meest fundamentele
principes van de economie - dat men meer krijgt van
datgeen men subsidieert - verschaft de sleutel tot het
begrijpen van deze tijd.

Alle herverdeling, ongeacht het criterium waarop het
gebaseerd is, brengt met zich mee het wegnemen van de
originele eigenaars en producenten (de 'haves' van iets)
en het geven aan de niet-eigenaars (de 'non-haves van
iets). De incentive om een oorspronkelijke bezitter of
producent van iets te zijn is gereduceerd, and de incen-
tive om een niet-bezitter en niet-producent te zijn is ver-
hoogd.

Dienovereenkomstig, als een gevolg van het subsidieren
van individuen omdat ze arm zijn, zal er meer armoede
zijn. Door het subsidieren van mensen die werkloos
zijn, zal er meer werkloosheid worden gecreëerd. Het
ondersteunen van alleenstaande moeders door middel
van belastinggeld zal lijden tot een toename van alleen-
staande moeders, onwettige kinderen en scheidingen.

In sommige gevallen, kan een dergelijk beleid tot tegen-
strijdige doelstellingen lijden. Door het verbieden van
kinderarbeid wordt inkomen herverdeeld van gezinnen
met kinderen naar de kinderlozen (als gevolg van een
wettelijke restrictie van het aanbod van arbeid zullen
lonen stijgen). Als gevolg zal het geboortecijfer dalen.
Aan de andere kant, door het subsidieren van het on-
derwijs van kinderen, worden de inkomens herverdeeld
van kinderlozen en gezinnen met weinig kinderen naar
gezinnen met veel kinderen. Als gevolg zal het geboor-
tecijfer stijgen. Echter, als gevolg van het zogenaamde
sociale zekerheidsstelsel, zal de waarde van kinderen en
het geboortecijfer weer dalen; door het subsidieren van
gepensioneerden door middel van belastingen die wor-
den geheven over de huidige verdieners wordt de fami-
lie als maatschappelijk instituut- de intergenerationele
verbintenis tussen ouders, grootouders en kinderen-
systematisch ondermijnd.

De ouderen hoeven niet langer afhankelijk te zijn van de
hulp van hun kinderen als ze zelf geen reserveringen
voor hun oude dag hebben gemaakt en de jongeren (met

doorgaans minder vermogen) moeten de ouderen (met
doorgaans meer vermogen) ondersteunen in plaats van
andersom, zoals gebruikelijk is in families. De wens
van ouders voor kinderen en de wens van kinderen voor
ouders zal afnemen, familie-scheuringen en disfunctio-
nerende families zullen toenemen, en besparingen en
kapitaalsformatie zullen afnemen terwijl consumptie
toeneemt.

Door het subsidieren van de schijnzieken, de neurotici,
de roekelozen, de alcoholici, de drugsverslaafden, de
aids-geïnfecteerden en de fysiek en psychisch 'uitge-
daagden'1 door middel van verzekerings-wetten, zullen
er meer zieken, meer schijnzieken, meer neurotici, meer
roekelozen, meer alcoholici, meer drugsverslaafden,
meer aids-geïnfecteerden en meer fysieke en psychisch
achtergeblevenen zijn.

Door het dwingen met-criminelen, inclusief de slacht-
offers van criminaliteit, te betalen voor de gevangenis-
sen voor niet-criminelen (in plaats van criminelen te
dwingen hun slachtoffers te compenseren en de volledi-
ge kosten van hun eigen inhechtenisneming en gevan-
genschap te betalen), zal de misdaad toenemen.

Door zakenmensen, door middel van positieve discrimi-
natie en non-discriminatie programma's, te dwingen
meer vrouwen, meer homoseksuelen, meer zwarten of
andere 'minderheden' aan te nemen dan zij zelf willen,
zullen er meer minderheden in dienst worden genomen,
minder werkgevers zijn en minder werkgelegenheid
voor mannen, heteroseksuelen en blanken.

Door privé-eigenaren van grond door middel van mili-
eu-wetgeving te dwingen om beschermde diersoorten op
hun land te beschermen (subsidieren), zullen dieren
meer talrijk en beter afzijn en mensen minder talrijk en
slechter af.

Maar het belangrijkste, door privé-eigenaren en mensen
die hun inkomsten uit de markt betrekken (producen-
ten), te dwingen om politici, politieke partijen en amb-
tenaren te subsidieren (politici en ambtenaren kunnen
geen belasting betalen maar moeten uit belastingen
worden betaald), zal er minder welvaartscreatie, zullen
er minder producenten, minder productiviteit en steeds
meer verspilling, parasieten en parasitisme zijn.

Na minder dan honderd jaar democratie en herverdeling
zijn de voorspelbare resultaten binnen. Het geërfde 're-

1 Hier wordt bedoeld het gangbare politiek-correcte gebruik van de
termen physically en mentally 'challenged'
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servefonds' van rijkdom en kapitaal van afgelopen eeu-
wen van productieve activiteit en een relatieve vrije
markt is bijna uitgeput. Al verschillende decennia, sinds
de late jaren '60 en de vroege jaren '70, is de reële le-
vensstandaard gestagneerd of zelfs gedaald in het Wes-
ten. De staatsschuld en de kosten van de bestaande
sociale zekerheid en gezondheidszorg hebben de moge-
lijkheid van een dreigende economische ineenstorting
nabij gebracht. Tegelijkertijd is elke vorm van onwen-
selijk gedrag - werkeloosheid, afhankelijkheid van soci-
ale uitkeringen, nalatigheid, rusteloosheid,
onbeschaafdheid, psychopathologie, hedonisme en mis-
daad - toegenomen en sociale conflicten en maatschap-
pelijke achteruitgang hebben gevaarlijke proporties
aangenomen. Als de huidige westerse ontwikkelingen
zich voortzetten, is het veilig om te zeggen dat de Wes-
terse verzorgingsstaat net zo ineen zal storten als het
Oosterse (Russische) socialisme eindjaren '80.

Helaas lijdt economische ineenstorting niet altijd tot
verbetering. Dingen kunnen erger worden dan beter.
Wat noodzakelijk is als een crisis zich voordoet zijn
ideeën, en mensen die capabel zijn om deze te begrijpen
en te implementeren zodra de mogelijkheid zich voor-
doet. Uiteindelijk wordt de loop van de geschiedenis
bepaald door ideeën, of ze nu juist of onjuist zijn, en
door mensen die geïnspireerd door deze ideeën hande-
len.

De huidige wanorde is ook het resultaat van ideeën. Het
is het resultaat van de overweldigende acceptatie, bij de
publieke opinie, van het idee van democratie. Zolang
deze acceptatie domineert, zal een catastrofe onvermij-
delijk zijn, en er zal zelfs geen hoop op verbetering zijn
nadat deze heeft plaatsgevonden. Aan de andere kant,
zodra het idee van democratie is herkend als slecht en
verdorven,- en ideeën kunnen, in principe, bijna onmid-
dellijk veranderd worden- dan kan een catastrofe ver-
komen worden.

De centrale opgave voor diegenen die de loop van de
gebeurtenissen een andere wending willen geven en een
volledige ineenstorting van de beschaving willen voor-
komen, is de de-legitimatie van de democratische idee,
dat wil zeggen te betogen dat democratie de wortel is
van de huidige progressieve de-civilisatie. Voor dit doel
zal men als eerste moeten onderstrepen dat het moeilijk
is om veel voorstanders van democratie te vinden in de
politieke filosofie. Bijna alle belangrijke denkers had-
den niets dan verachting voor democratie. Zelfs de
'Founding Fathers', tegenwoordig, gezien als verdedi-
gers van democratie waren er sterk tegen. Zonder enkele
uitzondering stemden zij in met Aristoteles dat demo-

cratie niets anders is dan een regering door het gepeu-
pel. Zij prefereerden Thomas Jefforson's theorie van
'natuurlijke aristocratie', waarvan zij volgens hen zelf
deel van uit maakten en dientengevolge stonden zij een
aristocratische republiek voor.

Zelfs onder de weinige theoretische verdedigers van
democratie, zoals Rousseau, is het bijna onmogelijk om
iemand te vinden die democratie voor iets anders dan
zeer kleine gemeenschappen voorstaat. Inderdaad, in
dorpen of steden, waar iedereen elkaar persoonlijk kent,
kunnen de meeste mensen niets anders dan toegeven dat
de positie van de 'haves' kennelijk gebaseerd is op hun
superieure persoonlijke successen net als de positie van
'have-nots' kennelijk zijn verklaring vindt in de per-
soonlijke gebrekkigheden en inferioriteit van hen. Onder
deze omstandigheden is het veel moeilijker om weg te
komen met de poging om andere mensen en hun eigen-
dommen te plunderen ten behoeve van eigen voordeel.
In een scherp contrast hiermee, in grote gebieden be-
staande uit miljoenen of zelfs honderden miljoenen
mensen, waar de potentiële plunderaars hun slachtoffers
niet kennen, en andersom, zal de menselijke behoefte
om zichzelf te verrijken ten koste van iemand anders
aan weinig of geen restricties onderhevig zijn.

Nog belangrijker is dat het duidelijk gemaakt dient te
worden dat het idee van democratie zowel immoreel als
oneconomisch is. Voor wat de morele status van regeren
bij meerderheid betreft, dient te worden onderstreept dat
het toestaat dat A en B om samen C te plunderen, C &
A samen vervolgens B kunnen plunderen en vervolgens
B & C samenzweren tegen A, etc. Dit is geen recht-
vaardigheid maar een morele schande, en in plaats van
democratie en democraten met respect te behandelen
zouden zij met publieke afkeer geconfronteerd moeten
worden en geridiculiseerd als morele bedriegers.
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Het Uitkleden van de Mens

Hendrik Noordhoek

In de twintigste eeuw is er een permanente campagne aan
de gang om de persoonlijkheid uit te kleden. We zouden dit
een vorm van communisme kunnen noemen, of in navol-
ging van Igor Shafarevitsch een terugkeer in de evolutie
naar onpersoonlijke gemeenschapsvormen.

In de taal wordt de persoonlijkheid uitgekleed door het
afschaffen van de verschillende aanspreekvormen naar ge-
lang grotere of kleinere persoonlijke intimiteit. In het Ne-
derlands kent men "U" en "Jij", in het Duits "Sie" en "du",
het Russisch heeft naar Karel van het Reve beweert 7 ver-
schillende mogelijkheden van heel erg familiair tot extreem
afstandelijk, al formuleert hij dat zo dat men op die manier
ook bij het Nederlands wel verder dan twee gradaties kan
komen.

Wim T. Schippers propageerde het invoeren van het
"You" ter vervanging van "U" en "Jij" om een grotere ge-
lijkheid te bereiken. "You" heeft echter dezelfde klant als
het Engelse woord "ewe", een vrouwelijk schaap ofwel een
ooi. Deze trend poogt ons tot schapen in een kudde te redu-
ceren. Door het wegnemen van een grote variatie waarmee
men zich tot anderen verhoudt wordt de persoonlijkheid ge-
castreerd. Het ideaal van Friedrich Engels van een feminis-
tische socialistische matriarchale samenleving komt
daardoor dichterbij. Niet toevallig weet vooral het katholie-
ke christendom ook altijd te oreren over de gelovigen als
schapen in een kudde, daarmee het ideaal van een dociele,
gefeminiseerde, ontmenselijkte want ontmannelijkte mens-
heid, propageert.

Een andere vorm van uitkleden van de persoonlijkheid
is het nudisme. Nudisme was erg populair in de eerste jaren
van het bewind van Lenin, waar optochten van naaktlopers
de socialistische massamoorden begeleidden. Het opvatten
van sex als het drinken van een glas water en het massaal
ontkleden van de mensen waardoor zij verworden tot een
naakte massa zijn elementaire karakteristieken van de oor-
log tegen de mens als individu.

De kleding is een burcht waarmee het individu de eigen
persoonlijkheid zowel afsluit als uitdrukt. Kleding is com-
municatie en drukt de eigen esthetica en ideologie van het
individu uit. Tevens is de burcht van kleding een afscher-
ming van het eigendom, het beperken van seksuele intimi-
teit tot een welbepaalde andere persoon of welbepaalde
andere personen. Kleding is een barrière in de hiërarchische
afstand tussen individu en mensheid.

Niet toevallig is het ontstaan van de nudistenbeweging
gepaard gegaan met de ontwikkeling van het esperanto.
Naakt esperanto spreken in een speelweide met alle rassen,
leeftijden en geslachten door elkaar, over het komende soci-

alistische Utopia, dat is het ultieme collectivisme, de voor-
stelling ook van het Paradijs in de christelijke kunst,
bijvoorbeeld van Jeroen Bosch. Niet in de laatste plaats is
nudisme ook altijd potentiële pedofilie, waarbij het kind een
gelijke wordt in de commune.

De aanslag op generationele identiteit (grootvader, va-
der, kleinzoon/grootmoeder, moeder, kleindochter) merkte
ik onlang op toen ik voor een stoplicht een autobus van het
openbaar vervoer zag met daarop een afbeelding van een
liftende bejaarde. Het is niet onmogelijk dat voor onze mar-
xistische leiders nu de bejaarden het nieuwe proletariaat
zijn. Niettemin wil men hiermee de generaties slechten en
komen tot een verenigde mensheid zonder gerationele, ge-
slachtelijke en etnische eigenheid. Kortom, een ontmense-
lijking want verdergaande ontpersoonlijking van het
individu.

Op economisch vlak zijn de communisten met de val
van muur (in zeer beperkte mate) teruggeslagen, maar men
vat de strijd aan op andere vlakken, waarbij kleine over-
winningen worden behaald in de hegeliaanse projectie naar
het communistische Utopia. Het kan gaan om het verlenen
van een literaire prijs aan de sodomiet Gerard Reve, of om
het afschaffen van de noodzakelijke band tussen familie-
naam en familienaam van de vader.

Een andere tactiek van de communisten is de opgelegde
sportbeoefening in ontklede staat. Met daadwerkelijk religi-
eus fanatisme eisen pedagogen dat islamitische meisjes
zonder hoofddoek en met duidelijk zichbare lichaamsvor-
men gemengd sport bedrijven. Een communistische pro-
miscuïteit van naaktloperij in de adolescentieperiode is in
de Westerse cultuur helaas inmiddels een 'Wet van Meden
en Perzen", een "gelukkige jeugd", waar zelfs de meest ra-
biate "conservatieven" met ijzeren fanatisme aan vasthou-
den.

Bc herinner nog mijn eigen schooldagen waar de mees-
ter de kinderen gebood om "in je blote body" sport te beoe-
fenen. Weliswaar met broekje, maar toch herinner ik mij de
onwennige intimiteit met anderen door deze door de over-
heid opgelegde naaktheid. Dit nog afgezien van het min-
derwaardige modieuze hybride taalgebruik in de
uitdrukking "in je blote body", wat niet toevallig ook al
weer een aanslag is op de eigenheid, vermindering van het
onderscheid met de ander, een tendens naar opgaan in een
hybride cosmopolis.

Ook werd deze zuiver religieuze ideologie gerationali-
seerd met de mythe dat in de zon lopen gezond zou zijn. Al
snel werd duidelijk dat er een technologisch-medische
grond is om kleding te dragen en dat kleren dragen zeer ra-
tioneel is. Naaktloperij is op termijn voor velen dodelijk ge-
bleken.
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Libertarisme Wordt Volwassen

Hub Jongen

Veel libertariërs zijn vooral geïnteresseerd in de "filo-
sofie" van de vrijheid. Door te studeren, lezen, en vooral
door met elkaar en met anderen te discussieren, wordt
de theorie steeds duidelijker, en de overtuiging van de
juistheid en de moraliteit steeds sterker. En daarmee
ook het genieten van deze procedures. Een kleiner aan-
tal libertariërs wil zich vooral concentreren op echte ac-
ties. "Dingen Doen".

Er is slechts een klein aantal libertariërs dat graag
werkt aan de organisatie op zich. En nog minder die
weten, of er aan denken, dat (de groei van) het liberta-
risme sterk bevorderd kan worden door een echte zake-
lijke ondernemersaanpak, en daarbij de moderne
management technieken wil of kan toepassen.

Een uitzondering hierop is de "MACKINAC FOUNDATION"
(spreek uit: mekkieno), een Denk Tank uit Michigan

Door hen was, in samenwerking met DE ATLAS
FOUNDATION, een seminar georganiseerd in Costa Rica,
vlak voor de Libertarische Wereld conferentie. Er waren
70 deelnemers uit 18 verschillende landen en van 4
continenten. Onder hen was ook Ed Crane, de President
van het succesrijke CATO Institute, die achteraf vertelde
dat hij er ook nog veel van heeft kunnen leren.
Mackinac is gesticht als een "one man show" door Lar-
ry Reed in 1988 en heeft nu na 12 jaar een staf van 26
medewerkers. De doelstelling is om door onafhankelijke
research en publicaties educatief bezig te zijn om de
kwaliteit van de maatschappij te verbeteren. Daarvoor
worden "gezonde, objectieve" oplossingen aangedragen
voor huidige maatschappij problemen. Oorspronkelijk
alleen in de staat Michigan, maar thans ook daarbuiten.
De hele organisatie wordt gefinancierd door donaties. Er
komt geen cent overheidsgeld aan te pas. Zij zijn be-
gonnen zonder garanties van een grote financier.

Onderwijs en privatisering zijn twee belangrijke on-
derwerpen. Zo gaat er elke maand een soort nieuwsbrief
naar 110.000 onderwijzers! Journalisten en Kamerleden
krijgen stukken toegestuurd met oplossingen voor actu-
ele problemen en onderwerpen die bij de overheid spe-
len. Hetzelfde naar "milieu groeperingen". Immers het
milieu kan alleen maar goed worden/blijven als er een
vrije maatschappij komt.

Het seminar was bedoeld om aan de deelnemers te laten
zien "hoe" zij dit grote resultaat hebben bereikt. Niet
om betweterig te vertellen hoe anderen het moeten doen.

Anderen moeten de voor hen goede dingen er maar uit-
halen en zien wat ze er van kunnen maken.

Belangrijk voor hun succes is een uitstekende team-
geest met als factoren: 1. OPTIMISME. Wij zijn aan de
winnende kant. De wereld is rijp voor meer individuele
vrijheid. Wij hebben de "wave of the future". 2. Over-
tuiging dat PLANNING en implementatie heel belang-
rijk zijn. 3. Een echte "PASSIE" voor individuele
vrijheid. 4. BEREIDHEID te leren van anderen.

Het is goed er van uit te gaan dat wij de goede
kaarten in handen hebben. De individuele vrijheid en de
vrije markt worden erkend als goede oplossingen en als
de enige juiste moraliteit. De linkse wereld is daarbij
tamelijk gehandicapt, zij kunnen in deze tijd immers
moeilijk gaan verkopen dat het communistische (collec-
tivistische) systeem de oplossing is. "En wat die schrij-
ven, slaat wetenschappelijk de plank mis. Zo is het boek
dat Al Gore geschreven heeft, "pure nonsens" zoals het
werd uitgedrukt door rechter Douglas Ginsberg.

De lessen werden gegeven in een hoog tempo en
waren van top kwaliteit. Ik heb persoonlijk met een
aantal management organisaties te maken gehad en kan
daarom stellen dat wat er door het team van Mackinac
gebracht werd, tot hst allerbeste hoort.

Afzonderlijke lessen waren er voor:
- Hoe bouw je een team dat grote resultaten behaalt? -
Hoe kun je een organisatie leiden, om die resultaten te
behalen. - Voorbeelden hoe andere Vrije Markt Think
Tanks over de wereld groeien. - Hoe realiseer je goede
ideeën? - Hoe breng je naar buiten dat je een organisatie
bent die inderdaad grote resultaten haalt? - Hoe krijg je
voldoende financiën om je doeleinden waar te kunnen
maken? - Hoe maak je een gezonde financiële basis ook
voor de langere termijn.?

Al deze zaken hangen natuurlijk met elkaar samen. Het
moeilijkste is misschien wel om goede ideeën ook echt
uit te voeren! Daar hebben we in Nederland/België heel
veel ervaring mee! Mogelijk kunnen we in volgende
uitgaven van de Vrijbrief op een aantal van deze on-
derwerpen meer gedetailleerd terugkomen.

Deze twee-daagse cursus werd door alle deelnemers
als zeer waardevol ervaren. Diverse deelnemers onder-
zoeken nu de mogelijkheid om de cursus in hun eigen
land of streek te laten herhalen.

Het zou prachtig zijn als het kon lukken om de
Mackinac directie de cursus in Europa te laten geven.
Dit zou zeker een groot hulpmiddel zijn om de Europese
resultaten te vergroten. Ook hier zal een van de proble-
men zijn hoe dit te financieren. Reis- en verblijfkosten
van deze (top)mensen moeten worden opgebracht.
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Onze gedachten gaan nu uit om te proberen deze
cursus te combineren met de LIBERTARIAN
INTERNATIONAL Spring Convention in maart 2000.

Uw vragen en suggesties om dit project in Europa te
realiseren, worden op hoge prijs gesteld. Vooral ook fi-
nanciële bijdragen en adviezen daarvoor.

Zaken des Levens

David Kelley

- Zoon, ik denk dat het tijd is dat wij eens een serieus
gesprek van man tot man hebben. Over... uh, ik zou het
willen hebben over wat ook wel de dingen van het leven
genoemd wordt.

- Bedoel je sex, Pa?

- Nee, nee, daar hebben ze je alles over verteld op
school, toch?

- Ja, natuurlijk

- Juist. Nee ik bedoel iets anders. Laat ik het zo zeggen.
Weet je waar het geld vandaan komt het geld dat je
moeder en ik gebruiken om kleren en eten te kopen

- Jawel, uit de kassa. Van de snackbar.

- Natuurlijk, maar weet je ook hoe het geld in de kassa
komt; genoeg om de huur en alles te betalen.

- Oh. Dat komt omdat als iemand een kroket of een fri-
kadel bestelt hij je ervoor betaalt.

- Goed. Daar wou ik het over hebben. Over kopen en
verkopen en over... winst

- Winst! Wat hebben wij met winst te maken? Pa , je
bedoelt toch niet...; kapitalisten maken winst. Jij bent
toch geen kapitalist, hè Pa.

- Nee... nou, eigenlijk wel. Weliswaar geen grote, maar
ja, ik ben een kapitalist. En ik maak winst, tenminste de
meeste weken wel. Daar komt het geld vandaan.

- Dit geloof ik niet! Je bedoelt dat jij en mamma...? Pap,
ik dacht dat winst iets vies was, dat zeggen ze altijd op
school.

- Wat vertellen ze je op school?

- Nou, de leraren zeggen dat mensen die winst maken
geld afpakken van de armen. Meneer Pronc, die ik voor
maatschappijleer heb, zegt dat winst maken slecht is en
als we het doen, dan ...dan zijn we de parasieten van de
samenleving.

- Asjemenou! Bc wist niet dat dergelijke sprookjes nog
steeds onderwezen werden. Zoon, ik wil datje dat alles
vergeet. Winst is volkomen natuurlijk en gezond.

-Meen je dat nou?

- Tuurlijk, heb je ooit wel eens iets geruild, met je
vrienden bijvoorbeeld.

- Jaa..., soms wel, ja.

- Dat is goed, jongen. Je bent nu op een leeftijd dat jon-
gens dat soort gevoelens hebben. En meisjes ook. Nou
stel dat je in het overblijf lokaal zit, op school. En je
vriend Torn heeft een sandwich die graag wil. En Torn
vindt die van jou lekkerder. Dan ruilen jullie, nietwaar?
En na de ruilben jij beter af, maar Torn ook. Jullie heb-
ben allebei de boterham die je het lekkerst vindt.

- JJc wet het niet, Pa. Dat klinkt niet erg:..

- JJc weet het, dat lijkt niet op wat je leraren je vertellen.
Maar goed, kijk eens wat er in de snackbar gebeurd.
Iemand komt binnen om een kroket te bestellen. Hij
moet een vijftig aan mij betalen. Dat is een goede zaak
voor mij, want die kroket kost mij maar een gulden.

- Dat precies, zoals de leraren het vertellen, Pap. Je
vraagt er toch teveel voor? Je pakt die man toch vijftig
cent af?

- Nee, zie je... Dat is nou het sprookje, alsof alleen ver-
kopers plezier hebben van de koop en niet de kopers.
Die doen het alleen om populair te zijn. Dat is gewoon
niet waar. Zij hebben er net zoveel plezier in als wij.
Kijk, die kerel bij mij in de zaak zou die kroket niet ko-
pen als die kroket hem niet meer waard was dan die een
vijftig. Anders gaat ie wel naar "t Smulpaleis' of gaat
ie thuis een broodje eten. Hij maakt dus ook winst, al-
leen komt het bij hem niet in de kassa terecht maar in
zijn buik.

- De winst gaat... naar zijn buik?

- De bedoel dat niet letterlijk. JJc bedoel dat hij ook beter
af is. Trouwens als hij de kroket zelf zou maken, zou hij
eerst in de supermarkt moeten kopen, kost hem energie
voor het bakken etc... Uiteindelijk is hij nog duurder uit.
En, bedenk, ik neem het risico hier. JJc moet elke och-
tend open gaan, zodat de klant kan binnen lopen, wan-
ner hij dar zin in heeft.

- JJc begin te begrijpen watje bedoelt... maar ...

- JJc begrijp, dat dit alles een beetje onsmakelijk voor je
is. Het duurt een tijdje voordat je begrijpt wat ik bedoel.
Dat is niet erg, dat is volwassen worden. Maar geloof
me als een koper en een verkoper elkaar ontmoeten, en
ze eerlijk plezier in hebben wat de ander heeft, en het
komt tot een transactie - wel, dat is een geweldige erva-
ring.

Vert.PC

1999/5&6 de Vrijbrief 11



Het Recht Om Uit Te Sluiten

Lew Rockwell

Het Hooggerechtshof van New Jersey zegt dat de pad-
vinders homo's als leiders moeten aanvaarden of anders
zwaait er wat. De opvatting is dat homo's dezelfde ge-
legenheid moeten hebben om zich bij de organisatie aan
te sluiten als wie dan ook. Maar deze opvatting is in
strijd met de vrije samenleving. Het woord vrijheid
roept een beeld op van eindeloze mogelijkheden en kan-
sen. Maar vrijheid betekent ook het recht om uit te slui-
ten omdat landeigenaren beslissen over
toegangsproblemen. Er bestaat bijvoorbeeld geen recht
om onuitgenodigd bij vreemden op een diner partijtje te
komen. De huiseigenaar heeft het recht om op welke
grond uit te nodigen of niet uit te nodigen. Net zo goed
is er geen recht om in een privé organisatie in te drin-
gen.

Toch wordt het recht om buiten te sluiten al tiental-
len jaren in de Amerikaanse wetgeving aangevallen.
Het Hooggerechtshof van New Jersey definieerde de
padvinders als een „openbare voorziening", en op die
wijze ondergeschikt aan de anti-discriminatiewet van
New Jersey, die in 't bijzonder homo's beschermt. Merk
op dat er niets was dat de padvinders konden hebben
doen om deze bijzondere aanduiding te vermijden an-
ders dan er maar mee op te houden.

Maar de/e aanduiding betekent dat de overheid be-
slist wie er van toegang uitgesloten kan worden, en wie
niet, wat niet verschillend is van een huiseigenaar die
gedwongen wordt om Kosovaarse vluchtelingen of een
andere politiek bevoorrechte groep voor het avondeten
uit te nodigen.

Het Hof zou kunnen reageren met te zeggen dat de
padvinders het „publiek" dienen terwijl de huiseigenaar
zichzelf dient. Maar er is niet zoiets als „het publiek".
Hotels en restaurants bieden niet zonder onderscheids
des persoons diensten aan. Ze wijzen mensen af wan-
neer ze vol zitten, bijvoorbeeld, of ze sluiten personen
uit wegens hun kleding of dronkenschap. Op deze ge-
bieden is de vraag wie er bediend wordt (door een res-
taurant, winkelgalerij, verkavelaar, of welke
dienstverlener dan ook) er een waarover besloten wordt
door de eigenaren. Door sommige beslissingen te door-
kruisen en andere niet oefent de overheid machtswille-
keur uit. Kort gezegd had de verdedigende advocaat
gelijk. „Dit is een zaak over het recht van de padvin-
ders, als een private vrijwillige organisatie, om maat-

staven voor zijn leden en voor de leiders aan te leggen."
In een vrije samenleving kunnen degenen die de regels
niet bevallen, een andere groepering beginnen, maar
niemand kan zich daarin binnendringen. Vrijheid was
natuurlijk het laatste waar de rechters aan dachten:,,De
droeve waarheid is dat buitengesloten groepen en indi-
viduen weerhouden zijn van volledige deelname aan het
maatschappelijke, economische en politieke leven van
ons land. De menselijke prijs die deze kwezelarij kost is
enorm. [ ] ... Ondergeschiktheid aan de principes van
gelijkheid vereist dat ons wetssysteem het slachtoffer
beschermt tegen boosaardige discriminatie."

Dit in een notendop is de basis van waaruit vrijheid
en eigendom elke dag weer worden ondermijnd.

Slachtofferen: als een groep verondersteld kleinbur-
gerlijk vooroordeel kan aanvoeren, kan het bijzondere
voorrechten verwerven die door de overheid verleend
worden.

Gelijkheid: een idee dat meer toepasbaar is op
meetkunde dan op mensen, wordt nu zo breed toegepast
dat het elke andere overweging van het leven overstemt.

Discriminatie: een woord dat eens goed oordeel be-
tekende, nu verdraait tot zonde.

Stel eens dat de padvinders hadden besloten om ra-
cisten buiten te sluiten als scout leiders. Zouden de ge-
rechtshoven hebben geïntervenieerd ten behoeve van het
recht van een lid van de Ku Klux Klan om zich bij de
padvinders aan te sluiten? Geen kans. Dit is niet een
gelijke toepassing van de wet maar een die belangen-
groepen voortrekt die door de overheid worden goedge-
keurd. Om die reden is er de verleiding de religieuze
gronden te verdedigen waarop de padvinders homo s
buitensluiten.

Maar of de situatie van homofiele leiders verenig-
baar is met gezinswaarden is niet waar het echt om
gaat. Het gaat er om of een privé organisatie het recht
heeft om zijn eigen lidmaatschapsregels vast te stellen.
Deze regels komen misschien wel of misschien met
overeen met maatschappelijke normen. Maar in een
vrije samenleving hebben de Heidenen van Manhattan
evenveel recht om de christenen uit te sluiten als de
Milwaukee Bierdrinkers het recht hebben om geheel-
onthouders uit te sluiten. Het alternatief voor het uit-
sluitingsrecht, zoals de advocaat van de padvinders
stelde, is de 'totale staat'. Onder dat systeem wordt
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niemand een privé-ruimte toegestaan waar de staat niet
binnen kan komen. Ironisch genoeg pleiten homogroe-
pen - -die lang het recht eisten van privacy in de slaap-
kamer — er nu voor dat de overheid de deur intrapt van
elke privé ruimte die hen niet verwelkomt.

Wat is het precedent voor deze inbreuk op eigen-
domsrechten? In 1948 sprak het Amerikaanse Hoogge-
rechtshof zich uit over die reglementen die
rasuitsluitingsgronden als beperking hadden. De rech-
ters bevolen de staten, in het proces van Shelley tegen
Kraemer, zulke regels niet af te dwingen, daar hen dit
deelgenoot zou maken van handelingen die in strijd zijn
met behoorlijk proces. Dat vormde de eerste kiezel op
het hellende pad. Als vrijwillige contracten niet afge-
dwongen zouden kunnen worden vanwege de reden dat
rechters er niet van houden, dan zijn er geen eigendoms-
rechten, geen recht op vrije vereniging, geen recht op
contractsvrijheid.

Laten we eens de woorden beschouwen die de aan-
leiding vormden voor een andere zaak die een keerpunt
vormde: de overheid mag niet „het recht van welk per-
soon dan ook, beperken of verkorten, die zijn onroerend
goed gedeeltelijk of in zijn geheel, rechtstreeks of indi-
rect, wil of wenst te verkopen, te verpanden ofte verhu-
ren aan die persoon of personen die hij volgens zijn
volstrekte bevoegdheid uitkiest."

Volkomen in de pas lopend met de kritiek die een
vrije samenleving heeft, nietwaar? John Locke of Tho-
mas Jefferson zouden alleen maar kunnen juichen. De
woorden zijn ontleend aan een amendement in 1964 op
de grondwet van Califomië welke bij referendum met
een twee tegen een meerderheid werd aangenomen.
Maar in 1967 vernietigde het Amerikaanse Hoogge-
rechtshof - om dezelfde redenen die het Hof van New
Jersey aanvoerde tegen de padvinders.

Sindsdien heeft het recht van vrije vereniging veel
tegenslagen ondervonden, beginnend met de Wet op de
Burgerrechten, die bepaalde dat elke onderneming een
openbare gelegenheid is waar de overheid zeggenschap
over heeft, en verder gaand in een rechte lijn naar deze
beslissing in New Jersey. Als een groep machtig genoeg

is kan het de tirannen in zwarte gewaden de eigendoms-
rechten van iedereen aan de kant laten zetten.

Dit kan tot merkwaardige gevolgen leiden. Jongens-
scholen kunnen aangevallen worden wegens discrimi-
natie maar meisjesscholen zijn in overeenstemming met
de noodzaak voor verscheidenheid. Blanke clubs zijn
'verboten' maar zwarte clubs zijn een gezonde weer-
spiegeling van etnische trots. Christelijke scholen vor-
men vluchthavens van kwezelaars maar atheïstische
scholen zijn essentieel voor pluralisme.

Nog merkwaardiger is het begrip „openbare gele-
genheid", een onfortuinlijke rest van het Engelse ge-
woonterecht. Maar het is een volledig willekeurige
aanduiding. Alle eigendom is van iemand. Óf het is in
eigendom van privé-eigenaren óf het is overheidseigen-
dom. Het is juist dat de eigenaar het dan ook voor 't
zeggen heeft.

Maar met 'openbare gelegenheid' hebben we een
derde categorie: privé eigendom waar de overheid zeg-
genschap over heeft. De term zelf is lijnrecht in strijd
met het wettig regiem van een vrije samenleving. Dit
gebruik overtreedt ook het dertiende amendement* op
de Amerikaanse Grondwet daar eigenaren en hun werk-
nemers gedwongen worden diegenen te bedienen aan
wie zij geen diensten willen verlenen. Dat is de reden
waarom lifaertariërs meer moeten doen dan de meest re-
cente aanval op de padvinders in het tegendeel te doen
verkeren. Ze moeten ook verzoeken om de lange wette-
lijke geschiedenis van overheidsinmenging in privé-
aangelegenheden ongedaan te maken welke de zaak om
de padvinders onvermijdelijk maakte.

* „Noch slavernij noch onvrijwillige dienstbaarheid,
behalve als straf voor een misdaad waar de betreffende
partij terecht de regels voor veroordeeld is, zal bestaan
in de VS, of welke plaats dan ook binnen de jurisdictie
van de VS."

Llewellyn H. Rockwell Jr. is president van het Ludwig
von Mises Institute in Aubum, Alabama.

Vertaling Otto Vrij hof
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De Natuurtoestand:
Rationaliteit En Speltheorie

Marco Kreuger

VOORWOORD

In dit artikel zal ik de sociaal-contract theorie behande-
len vanuit een libertarische achtergrond. Daarbij zal ik
mij met name richten op de contracttheorieën van Tho-
mas Hobbes en John Locke en op de speltheorie van
David Gauthier. Daarnaast zal ik ook Jan Narveson
aanhalen, die een tussenpositie tracht in te nemen tussen
Gauthier en Hobbes en daarbij onbewust een brug slaat
tussen Hobbes en Locke.

De politieke theorie van het libertarisme verdedigen
op basis van sociaal-contract argumenten lijkt in eerste
instantie nogal problematisch en vandaar dat ik hier
kort iets over zal zeggen.

In de contracttheorie wordt meestal (in ieder geval
bij Hobbes en Locke) een hypothetisch model gebruikt,
waarbij rationele personen met elkaar een politieke
overeenkomst sluiten en onderling een sociaal contract
afsluiten. De gebruikelijke kritiek op een dergelijk mo-
del is dat het a-historisch zou zijn, waardoor het nooit
een bindend karakter kan hebben. Daarbij komt dat
zelfs als er ooit een dergelijk sociaal contract zou zijn
gesloten, deze slechts gebaseerd zou kunnen zijn op de
belofte dat iedereen zijn woord houdt. Zoals Hume heeft
duidelijk gemaakt is een dergelijke verplichting op ba-
sis van een belofte, onze beloften na te komen echter
niet veelbelovend.2 Rothbard heeft verder gesteld dat
een belofte aangaande toekomstig gedrag überhaupt
nooit bindend kan zijn omdat de controle over het eigen
lichaam en de eigen wil onvervreemdbaar zijn.3 En tot
slot heeft onder andere Rousseau duidelijk gemaakt dat
zelfs als een mens zich van zichzelf kan vervreemden,
hij zeker niet zijn kinderen kan vervreemden. Zijn kin-
deren worden vrij geboren en staan dus volledig buiten
het sociale contract.4 Ondanks dat al deze kritieken on-

2 David Hume, Inquiry Conceming the Principles of Morals,
Appendix II! (Indianapolis: Bobbs-Merrill, Uberal Arts Press
P-122)

3 Murray Rothbard, 7776 Ethics ofiAerty (New York/London: New
York University Press, p.135)

4 Jean-Jeaques Rousseau, Hef Maafecbappefc Verdrag
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omstotelijk juist zijn, maken zij het sociaal-contract
model echter niet geheel onbruikbaar. Het centrale idee
achter sociaal-contracttheorieën is immers niet dat een
dergelijk contract ooit heeft plaatsgevonden, maar dat
de politieke theorie zich moet laten leiden door begin-
selen die iedereen redelijkerwijs zou kunnen accepteren.
Het argument is dat de uitkomst van de hypothetische
onderhandelingen voor ieder rationeel individu aan-
vaardbaar zijn. Contracttheorie is dan ook voornamelijk
een rationele theorie, afhankelijk van een rationele ar-
gumentatie. Het hypothetisch contract-model is slechts
een hulpmiddel om te komen tot algemeen aanvaardba-
re rationele beginselen. Deze beginselen zouden naar
mijn mening overeen moeten komen met de politieke
beginselen van het libertarisme. Een rationele onder-
bouwing van het libertarisme is dan ook het doel wat
ten grondslag ligt aan dit artikel, maar dat neemt niet
weg dat dit doel voor een groot deel van dit artikel op de
achtergrond blijft. Het gaat mij vooral om de relevantie
van contract- en beslissingstheorieën voor het liberta-
risme, wat pas expliciet naar voren komt in de laatste
paragraaf van dit artikel. Daar zal ik, naar aanleiding
van de daarvoor behandelde theoretische basis, de posi-
tie van het libertarisme in de huidige politieke context
onderzoeken en proberen mogelijkheden te vinden voor
de libertarische beweging om haar politieke doeleinden
te kunnen realiseren.

HOBBES EN DE NATUURTOESTAND

Hobbes mensbeeld bevat een tweetal belangrijke as-
pecten. In de eerste plaats stelt hij dat alle mensen in fy-
siek opzicht ongeveer gelijk zijn. Daarmee wil toJ
zeggen dat zelfs de sterkste nog door een of meer zwak-
keren gedood kan worden. Het gevolg hiervan is dat
mensen ongeveer gelijke pretenties hebben. Verder ver-
onderstelt hij dat alle mensen rationeel handelen (de es-
sentie van de contracttheorie).

(Amsterdam/Meppel: Boom)



Hobbes gaat vervolgens, op basis van deze twee uit-
gangspunten, voorspellen hoe mensen zouden handelen
in een hypothetische situatie waarin geen staatsmacht
bestaat en geen moraliteit. In een dergelijke toestand,
die Hobbes de natuurtoestand noemt, bestaan geen re-
gels die geweld verbieden en aangezien mensen onge-
veer gelijke behoeften hebben (in ieder geval delen zij
het verlangen naar macht) zal dit geweld ook zeker ge-
bruikt worden als men hierdoor kan krijgen wat hij wil.
Sommigen zullen geweld gaan gebruiken vanuit een
winstoogmerk of vanwege hun reputatie en anderen
zullen anticiperen op de eerste groep door eveneens ge-
weld te gebruiken. Al met al leidt dit tot, wat Hobbes
noemt, een "oorlog van allen tegen allen". Het gevolg
daarvan is dat "there is no place for Industry; because
the fruit there of is uncertain; and consequently no Cul-
ture of the Earth, no Navigation, nor use of the com-
modities that may be imported by Sea: no commodious
Building...no Society: and which is worst of all, contin-
ual feare, and danger of violent death; And the life of
man, solitary, poore, nasty, brutish, and short."5

Deze toestand is volgens Hobbes echter niet hope-
loos. Hoewel de verlangens en het egoïsme van mensen
aan de ene kant de natuurtoestand veroorzaken, bieden
zij tevens een mogelijke uitweg in combinatie met de
rede.

Volgens Hobbes deelt ieder mens namelijk de angst
om lijf en goed te verliezen. Aan de andere kant heeft
ook ieder mens het verlangen naar geluk en genot. Deze
passies zorgen ervoor dat een mens - waar mogelijk -
altijd naar vrede zal streven. De rede dient vervolgens
om mogelijkheden te vinden die deze vrede kunnen be-
werkstelligen. De handelingsregels die de rede daarvoor
aandraagt noemt hij de natuurwetten.

Volgens Hobbes is er maar één mogelijkheid om de
vrede te waarborgen, namelijk wanneer iedereen zijn
recht op alles overdraagt aan een soeverein. Deze soeve-
rein legt een kunstmatige beperking op aan het handelen
en handhaaft als zodanig de vrede en veiligheid. Ta
komt Hobbes tenslotte tot zijn rechtvaardiging van de
staat. Als mensen geconfronteerd worden met een na-
tuurtoestand, is het enige rationele voor hen om te doen,
de natuurtoestand te boven te komen door een staat op
te richten. Daarbij laat Hobbes geen ruimte voor een
voorwaardelijke overdracht, omdat hij het rationele oor-
deelsvermogen als te subjectief en daardoor te onbe-
trouwbaar achtte. Wanneer het gezag van de soeverein
onderworpen zou zijn aan verkiezingen en/of andere
voorwaarden, dan zou men in feite nog steeds onder-
worpen zijn aan de grillen van wedijver, ijdelheid en

wantrouwen en zou de natuurtoestand niet geheel opge-
heven zijn. Hetzelfde geldt voor de democratie waarin
plaats is voor verschillende facties. Volgens Hobbes
wordt het algemeen belang het beste gediend wanneer
het zo veel mogelijk samenvalt met het particulier be-
lang van de soeverein. Dat noopt Hobbes ertoe om voor
een absolute monarchie te kiezen.

KRITIEK OP HOBBES

Dit was Hobbes' politieke theorie in vogelvlucht. Het
wordt nu tijd om te kijken naar Hobbes' critici. De eer-
ste daarvan was John Locke. Hoewel Locke's theorie in
feite dezelfde basis heeft - ook hij gaat uit van een na-
tuurtoestand - verschilt hij op een essentieel punt met
Hobbes. Om aan de ongemakken van de natuurtoestand
te boven te komen sluiten mensen - net als bij Hobbes -
een sociaal contract, waarbij de staat wordt opgericht
om de vrede te handhaven. Echter, in tegenstelling tot
Hobbes, worden er ook voorwaarden gesteld aan deze
staat en meent hij dat de legitimiteit van de staat alleen
kan worden verkregen door instemming van het volk.6

Er is bij Locke dus niet alleen sprake van een verdrag
tussen burgers onderling, maar ook tussen burgers en de
staat.

Een van de redenen van dit verschil heeft te maken
met het feit dat Locke een wat positiever mensbeeld
hanteert dan Hobbes. Een van de redenen voor de op-
richting van de staat is weliswaar ook bij Locke dat het
menselijk oordeelsvermogen in veel gevallen partijdig
en daardoor onbetrouwbaar is, maar dit is bij Locke
echter niet zodanig dat burgers volledig incompetent
zijn om op een redelijke wijze controle uit te oefenen op
de overheid. Bovendien vraagt Locke zich afin hoeverre
het rationeel is om een voor een absolute monarchie te
kiezen. Is dat een beter situatie dan de natuurtoestand?
Is er eigenlijk wel sprake van veiligheid als mensen
overgeleverd zijn aan de grillen en de passies van de
soeverein? Is er, in plaats van "een oorlog van allen te-
gen allen", dan niet meer sprake van "een oorlog van
allen tegen een"? Omdat het sociaal contract niet van

'' Thomas Hobbes, Leviathan (Cambridge: Cambridge University
Press, p.62)

' Hierbij moet worden opgemerkt dat ook Hobbes wel een aantal
impliciete voorwaarden stelt aan de staat. In de eerste plaats
kan de staat de mens niet opdragen tegen het directe
zelfbehoud in te handelen, aangezien de staat juist is
opgericht omwille van het zelfbehoud. In de tweede plaats
moet de staat een redelijke effectiviteit hebben in het
garanderen van veiligheid. Aan een overheid die niet in staat
is haar essentiële veiligheidstaak te vervullen, is men geen
verantwoording verschuldigd. Men valt dan immers vanzelf
terug in de oorspronkelijke natuurtoestand, waar geen regels
van gehoorzaamheid meer gelden.
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toepassing is op de soeverein (de soeverein staat boven
de wet) is de natuurtoestand nog steeds niet geheel op-
geheven. De enige die zich nog in de natuurtoestand be-
vindt is namelijk de soeverein zelf; met alle gevolgen
van dien. Het is daardoor duidelijk dat de staat wel de-
gelijk aan bepaalde voorwaarden moet voldoen, wil een
volledige opheffing van de natuurtoestand mogelijk zijn.
Zowel Hobbes als Locke hebben in mijn ogen een punt
als het gaat om de staatsinrichting. Op deze kwestie zal
ik verderop nog nader ingaan. In de volgende paragraaf
zal ik mij echter richten op het verschil in theorie tussen
Hobbes en Locke en de relevantie hiervan voor de recht-
vaardiging van de staat.

DE STAAT ALS COLLECTIEF GOED

Vaak wordt het verschil tussen Hobbes en Locke ver-
klaart vanuit het feit dat beide filosofen een verschillend
mensbeeld hanteren. Hobbes zou pessimistischer zijn
over de mensheid dan Locke. Toch lijkt mij dit niet
aannemelijk. Hoewel Hobbes de mens - in tegenstelling
tot Locke - expliciet beschrijft als rationeel egoïst, is
namelijk niet zo dat Locke dit rationeel egoïsme ver-
werpt. Locke is meer impliciet en meer indirect. De
mens is volgens hem niet in eerste instantie gericht op
het eigenbelang, maar op de Goddelijke natuurwet.
Echter, als we deze natuurwet nader beschouwen, dan
blijkt al snel dat deze twee visies niet noodzakelijk con-
flicteren. De kern van de natuurwet bij Locke is immers
de plicht tot zelfbehoud. Zelfbehoud van de mensheid in
het algemeen, maar met name zelfbehoud van het indi-
vidu! In hoeverre kan daar een andere houding uit wor-
den afgeleid dan die van het rationeel egoïsme?

Terwijl Hobbes' natuurtoestand uitmondt in een
gruwelijke oorlog van allen tegen allen, is de natuurtoe-
stand van Locke relatief vreedzaam. Locke gaat er na-
melijk vanuit dat mensen in de natuurtoestand zich over
het algemeen vanzelf vreedzaam opstellen. Vanwaar dit
verschil?

Hobbes' rechtvaardiging van de staat is terug te voe-
ren op het zogenaamde Prisoner's Dilemma. Als we ons
bijvoorbeeld twee mensen op bij een marktkraam voor-
stellen die onderling met elkaar willen ruilen, doet zich
de volgende situatie voor: de beste optie voor ieder indi-
vidueel is om het goed van de ander te hebben, zonder
daar iets voor terug te hoeven geven (de ander oplich-
ten) en de slechtste optie is een goed geven zonder er
iets voor terug te krijgen (opgelicht worden). De se-
cond-best-optie voor allebei is om te ruilen, zoals afge-
sproken en de second-worst-optie is dat er helemaal
geen transactie plaats vindt. De rationele beslissing
verloopt nu (volgens de gebruikelijke speltheorie al-

thans) als volgt: als de ander meewerkt, is het rationeel
om niet mee te werken (de ander op te lichten) want dat
brengt in dat geval de beste uitkomst. Aan de andere
kant, als de ander niet meewerkt, kan men beter ook
niet meewerken, omdat het altijd nog beter is als er he-
lemaal geen transactie plaatsvindt dan dat men opge-
licht wordt. De conclusie van de algemene
beslissingstheorie is daarom dat het altijd rationeel is
om niet samen te werken. De enige oplossing voor een
dergelijk dilemma is dan ook om de voorwaarden te
veranderen, zodanig dat oplichting onaantrekkelijk
wordt. Hobbes' oplossing is dan ook de instelling van
de soeverein die stelen en oplichten moet bestraffen en
contracten moet handhaven. Volgens Hobbes is het voor
iedereen rationeel om een dergelijk soeverein te steunen.

Wat kan hierover gezegd worden? In de eerste
plaats dat het niet geheel overtuigend is of het steunen
van de soeverein rationeel is, gezien het gevaar voor
machtsmisbruik, waarover we in de vorige paragraaf
hebben gesproken. In de tweede plaats is het niet over-
tuigend dat rationele actoren niet met elkaar zouden sa-
menwerken, zelf niet als dat in het belang is van beiden.
Wat betreft het eerste kunnen we zeggen dat het instel-
len van de soeverein niet alleen coöperatie bevordert,
maar ook coöperatie belemmert. Aan de soeverein zijn
immers kosten verbonden. In de eerste plaats in de vorm
van het risico van machtsmisbruik, in de tweede plaats
in financiële vorm, aangezien de soeverein uit belastin-
gen betaald moet worden. Dit heeft haar uitwerking op
het beslissingsmodel. Hoewel het in het belang is van
beide actoren om tot coöperatie gedwongen te worden,
is het wellicht nog meer in hun belang om samen te
werken zonder gedwongen te worden. Zij zijn in de na-
tuurtoestand beter af dan in een staatssysteem wanneer
zij gewoon op eikaars woord zouden vertrouwen en niet
de kosten van de soeverein hoeven te betalen.

Wat betreft het tweede is het nuttig om de theorie
van David Gauthier aan te halen7. Hij stelt dat een rati-
onele actor geconfronteerd met een Prisoner's Dilemma
niet zonder meer zal oplichten. In plaats daarvan zal hij
eerder een dispositie ontwikkelen om samen te werken.
Deze dispositie is echter voorwaardelijk en wordt ook
wel "Tit for Tat" genoemd. Wanneer de andere actor
meewerkt wordt hij 'beloond' met medewerking en zo-
dra de ander niet mee werkt wordt hij 'bestraft' doordat
de een ook niet meer mee werkt. Gauthier noemt dit
"constrained maxinüzation", tegenover het gebruikelij-
ke "straight maximization". Het idee is dat iemand met
een dergelijke dispositie het beter zal doen dan de actor
die nooit meewerkt. Hij doet het immers evengoed wan-

David Gauthier, Mofals by Agreement, New York: Oxford
University Press, 1986.
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neer hij in interactie is met een actor die nooit mee-
werkt, omdat hij met hem niet zal samenwerken. Hij
doet het echter beter wanneer hij in interactie is met an-
deren die wel voorwaardelijk meewerken, omdat hij
daarmee wel zal samenwerken. Degene die nooit mee-
werkt zal het alleen beter doen wanneer hij handelt met
mensen die altijd en onvoorwaardelijk meewerken,
maar dergelijke mensen komen natuurlijk weinig voor
(en zullen ook niet lang kunnen overleven, wanneer ze
wel zouden bestaan). Daarom trekt Gauthier de conclu-
sie dat het daarom rationeel is om voor deze dispositie
te kiezen.

De algemene kritiek op Gauthier is dat zijn theorie
alleen op gaat voor series van Prisoner's Dilemma's
waarbij steeds dezelfde actoren opnieuw met elkaar in
onderhandeling moeten. Echter, daarbij wordt vaak ver-
geten dat eenmalige Prisoner's Dilemma's een bepaalde
soort dilemma's zijn die als soort wel degelijk regelma-
tig voorkomen. Dat betekent dat al deze eenmalige di-
lemma's in feite ook een serie dilemma's zijn, waarbij
men een bepaalde dispositie kan ontwikkelen en een
bepaalde reputatie kan opbouwen. Ook in deze gevallen
kan het dus best rationeel zijn om samen te werken mits
de ander de reputatie heeft ook samen te werken.

Jan Narveson probeert als het ware een tussenpositie
in te nemen tussen Hobbes en Gauthier, een positie die
voor een groot deel overeenkomt met het theoretisch ka-
der van John Locke.

Narveson stelt dat het rationeel is om als "constrai-
ned maximizer" de theorie van Gauthier zoveel mogelijk
te verspreiden. Men zal proberen een bepaalde moraal,
met bijbehorende sociale controle, algemeen geaccep-
teerd te krijgen. Een moraal die samenwerking stimu-
leert en oplichting veroordeelt. Het fundament van de
moraal is dan een serie van regels die in ieder belang
zijn, zolang iedereen er aan mee doet. Een moraal die
grote gelijkenissen vertoont met de Goddelijke natuur-
wet van John Locke. Volgens Locke heeft iedereen de
morele plicht tot zelfbehoud en recht op eigendom over
zichzelf en datgene wat hij zich heeft toegeëigend. Dit
leidt automatisch tot een morele plicht om samen te
werken (aangezien dit essentieel is om te kunnen over-
leven) en elkaars eigendom met rust te laten. Daarnaast
is Locke, evenals Narveson, van mening dat de natuur-
wet (de moraal) voor iedereen inzichtelijk is via de rede
en men de natuurwet daardoor ook voor een groot deel
zelf zal handhaven in de natuurtoestand, zonder over-
heid. Het lijkt er daardoor sterk op dat de mensheid in
Locke's visie voor een groot deel bestaat uit "constrai-
ned maximizers" en de mensheid bij Hobbes bestaat uit
"straight maximizers", met als gevolg dat de natuurtoe-
stand bij de een relatief vredig zal zijn en bij de ander
gewelddadig. Echter, dit is toch niet de essentie van het

verschil. Immers, ook Hobbes ziet de mens in feite als
"constrained maximizer" aangezien hij expliciet aan-
geeft dat het alleen rationeel is om naar vrede te streven
wanneer de rest dat ook doet. En ook Hobbes pleit in
feite voor een dispositie om samen te werken. Deze dis-
positie komt duidelijk tot uitdrukking in de overige door
hem onderscheiden natuurwetten (naast degenen die
rechtstreeks leiden tot de vorming van de staat). Deze
natuurwetten hebben evenals bij Locke, Gauthier en
Narveson een libertarisch karakter. Dat wil zeggen, zij
bestaan uitsluitend uit de bescherming van het eigen-
domsrecht en uit het doen naleven van overeenkomsten.
Hobbes vat ze samen als de Gulden Regel: 'wat gij niet
wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet'. Er is
een duidelijke en rechtstreekse link tussen deze invul-
ling van beslissingstheorie, contract-theorie en liberta-
risme.

Op het eerste gezicht lijkt er echter een contradictie
te zitten in de theorie van Hobbes. Aan de ene kant lijkt
hij het met Gauthier eens te zijn dat het rationeel is om
een algemene dispositie te ontwikkelen van "constrai-
ned maximization", maar als deze dispositie algemeen
aanvaard wordt, dan lijkt het instellen van een staat
voor een groot deel onnodig geworden. Maar aan de an-
dere kant, als een staat inderdaad nodig zou zijn, dan
moet er nog steeds eerst een algemeen aanvaardde dis-
positie ontwikkeld worden, aangezien het sociaal con-
tract zelf ook niets minder is dan een overeenkomst.
Men moet namelijk niet alleen overeenkomen dat men
het recht op alles overdraagt aan de soeverein, men
moet het ook doen; dat wil zeggen men moet zijn woord
houden en samenwerken, terwijl dat nou juist niet ge-
beurt in de natuurtoestand van Hobbes. Het is volgens
Hobbes alleen rationeel om naar vrede te streven als alle
anderen dat ook doen. En de essentie van de natuurtoe-
stand is nu juist dat anderen dat niet doen! Toch is dit
niet zo contradictoir als het lijkt. Als we de theorie van
Hobbes nader bekijken, dan blijkt namelijk dat er ei-
genlijk vrij weinig verschil is tussen hem en Locke. Het
enige meningsverschil tussen de twee filosofen lijkt te
bestaan met betrekking tot de staatsinrichting.

De natuurtoestand bij Locke is in feite een tussenfa-
se in de theorie van Hobbes. Eerst moet iedereen een
dispositie ontwikkelen om samen te werken, waardoor
we van de "oorlog van allen tegen allen" uitkomen in de
relatief vreedzamere natuurtoestand van Locke. Daar
blijkt, evenals bij Locke, dat de natuurtoestand nog
steeds niet is opgeheven, omdat het oordeelsvermogen
van mensen partijdig en onbetrouwbaar is. Hoewel men
het dus eens kan zijn over de inhoud van de natuurwet-
ten, zal men nog steeds conflicten hebben over de inter-
pretatie van de natuurwetten. Zoals Locke schrijft: "For
though the Law of Nature be plain and intelh'gible to all
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rational Creatures; yet Men being biased by their Inter-
est, as well as ignorant for want of study of it, are not
apt to allow of it as a Law binding to them in the appli-
cation of it to their particular Cases."8 Bovendien is er
in deze toestand geen centrale macht die op handhaving
van de natuurwet toeziet. Dit leidt ertoe dat zowel Hob-
bes als Locke stellen dat het rationeel is om een instan-
tie in het leven te roepen die onpartijdig en effectief de
natuurwetten kan handhaven. Daartoe moeten de men-
sen in de natuurtoestand bepaalde rechten overdragen
aan de soeverein. In ieder geval moeten zij het recht
overdragen om de natuurwet zelf te handhaven (c.q. het
recht in eigen hand te nemen), maar Hobbes en Locke
verschillen verder van mening over wat er nog meer
moet worden overgedragen, hoe de staatsinrichting eruit
moet zien en welke voorwaarden er gelden voor gehoor-
zaamheid en legitimiteit van de overheid. Over deze
kwestie zullen we ons in de volgende paragraaf buigen.

DE INVULLING VAN DE STAAT

Als de staat nodig is om de natuurtoestand op te heffen,
dan blijft het de vraag hoe die staat er uit zou moeten
zien.

Om te beginnen is het onomstotelijk dat de natuur-
toestand in Hobbes' theorie in ieder geval nog niet vol-
ledig is opgeheven, zoals hij zelf beweert. Immers, de
soeverein staat boven de wet en zijn macht is vrijwel
onbeperkt. In plaats van de natuurtoestand op te heffen
krijgt één persoon superieure macht toebedeeld die hij
naar believen kan aanwenden voor eigen doeleinden.. In
plaats van een "oorlog van allen tegen allen" is er, zoals
Locke heeft duidelijk gemaakt, sprake van een "oorlog
van allen tegen een", en aangezien de macht van die ene
persoon, de soeverein, zodanig superieur is aan de rest,
is er een grote kans dat hij elk conflict zal winnen ten
koste van alle anderen. Dit lijkt op zich zelfs een ver-
slechtering ten opzichte van de natuurtoestand, aange-
zien daar nog iedereen relatief gelijk was. Had men toen
nog ongeveer gelijke macht en gelijke kansen om zijn
doelen te verwezenlijken, nu is men volledig onderwor-
pen aan de soeverein. Toch moet dit standpunt enigszins
genuanceerd worden. Immers, tegenover de totale on-
derwerping aan de soeverein staat een relatieve vrede
met alle andere mensen. Met andere woorden: de vraag
of er sprake is van een verbetering of verslechtering ten
aanzien van de natuurtoestand hangt volledig af van de
soeverein in kwestie; een verlicht despoot zou eventueel
een verbetering kunnen opleveren ten opzichtte van de

natuurtoestand, maar het risico van machtsmisbruik
blijft altijd levensgroot aanwezig.

Welke oplossingen draagt Locke aan? Locke stelt
dat de overheid onder controle moet staan van het volk.
Op die manier zou machtsmisbruik voorkomen kunnen
worden doordat de overheid niets zou kunnen doen zon-
der toestemming van de onderdanen. Echter, in praktijk
blijkt Locke "het volk" te vervangen door "de meerder-
heid van de vertegenwoordigers van het volk" en dan
wordt het lastig te verdedigen dat machtsmisbruik
daarmee inderdaad de wereld uit geholpen is. Immers,
in de eerste plaats kan (en zal) er een kloof ontstaan tus-
sen volk en vertegenwoordigers en in de tweede plaats
is er geen waarborg tegen een meerderheidstirannie.
Natuurlijk stelt Locke wel dat men tegen een tirannieke
overheid in opstand mag komen, maar dat is nogal wei-
nig geruststellend als er eenmaal een totalitair regime is
gevestigd. Het doel van de staatsinrichting zou daarom
juist moeten zijn een tiranniek regime te voorkomen. En
helaas is democratie daarvoor geen passende oplossing.
Democratie is een voortzetting en in feite zelfs een in-
stitutionalisering van de natuurtoestand. Meer dan in de
natuurtoestand geldt in de democratie dat iedereen on-
geveer gelijke macht bezit (one man, one vote). Daar-
door heeft ook iedereen ongeveer gelijke pretenties. Als
persoon A een subsidie van de overheid kan loskrijgen,
waarom persoon B niet? "Everyone who comes to the
government asking for favours has a plausible request.
Once it's been settled that it's proper to use government
force to solve a problem in one person's life, it's obvi-
ously proper to use it to solve any problem in anyones
life. And so no demand is considered out of bounds."
Het uiteindelijke resultaat is identiek aan de natuurtoe-
stand. Sommigen zullen geweld gaan gebruiken (dat wil
zeggen de overheid inschakelen) vanuit een winstoog-
merk of vanwege hun reputatie en anderen zullen anti-
ciperen op de eerste groep door hetzelfde te doen. Met
andere woorden: we bevinden ons nog steeds in een
"oorlog van allen tegen allen". Deze oorlog vindt echter
niet, zoals in de natuurtoestand, plaats 'op de straten en
de pleinen', maar in de arena van collectieve besluit-
vorming. Bovendien wordt de geweldpleging en plunde-
ring uitbesteed aan een klasse van politici en
ambtenaren, die daarvoor een vaak niet zo bescheiden
'bemiddelingsloon' in ontvangst nemen. Hier zou men
dan, net als bij de absolute monarch, de vraag kunnen
opwerpen of democratie in feite niet erger is dan de na-
tuurtoestand. Immers, niet alleen zit men nog steeds
verwikkeld in een oorlog van allen tegen allen, daarbij
komt ook nog eens dat men de kosten van de soeverein

John Locke, Two Treatises of Government (Cambridge:
Cambridge University Press, §§ 124)

Browne, Harry, Why Government Doesn't Work, Si. Martin's
Press, 1995
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moet betalen. Het antwoord op deze vraag hangt mijns
inziens sterk af van het democratisch gehalte van de
staat in kwestie - in hoeverre is het mogelijk effectief
invloed uit te oefenen op de overheid - en de kosten van
het in stand houden van het staatsapparaat. Daarbij
moet niet vergeten worden dat persoonlijke plunder-
tochten in de natuurtoestand natuurlijk ook kosten met
zich mee brengen in de vorm van tijd, geld en een hoog
risico. Hoewel de kans op een zeer democratische en te-
vens zeer goedkope overheid nihil is, moeten we toch
opmerken dat het evenals bij de absolute monarch van
Hobbes, theoretisch mogelijk is dat een democratische
staat een verbetering zou kunnen opleveren ten opzichte
van de natuurtoestand. Over het algemeen zullen het
echter vooral de politici en ambtenaren zijn die er met
de buit vandoor gaan en daarmee komen we bij de be-
handeling van de laatste mogelijke staatsvorm, de aris-
tocratie. Hoewel aristocratie over het algemeen wordt
gezien als tussenvorm, tussen monarchie en democratie,
zou ik haar in deze context eerder als variant zien van de
monarchie. Evenals bij de monarchie is er immers spra-
ke van een soeverein die (relatief) onafhankelijk is van
de bevolking, waardoor de "oorlog van allen tegen al-
len" niet volledig in institutionele zin kan worden
voortgezet. Daar staat echter tegenover dat er, evenals
bij de monarchie, er een grote kans op machtsmisbruik
bestaat, zodat de "oorlog van allen tegen allen" ver-
wordt tot een "oorlog van allen tegen sommigen". De
minderheid die vertegenwoordigd is in de aristocratie
kan haar macht gebruiken om het eigen belang te die-
nen en daarmee is de natuurtoestand dus ook niet opge-
heven. De relatieve verbetering ten opzichtte van de
natuurtoestand hangt, evenals bij de monarchie, af van
de intenties van de heersende klasse in kwestie en dan
met name van de vraag in hoeverre de heersende klasse
het algemeen belang dient. Een relatief libertarische
aristocratie zou bijvoorbeeld best in het algemeen be-
lang kunnen handelen en daarmee de natuurtoestand
grotendeels (maar waarschijnlijk nooit helemaal) kun-
nen opheffen. De enige hoop om tot een benadering van
een totale opheffing van de natuurtoestand te komen,
ligt mijns inziens in constitutionele garanties en in het
stellen van duidelijke en vaststaande grenzen aan de
macht en bevoegdheden van de overheid. Natuurlijk zal
ook dit nooit een volledig perfecte oplossing zijn, omdat
de inhoud van de constitutie altijd door een relatief
subjectief persoon geïnterpreteerd zal moeten worden.
Echter, aangezien constitutionalisme het ideaal van wat
Aristoteles noemt "een regering door wetten" (in tegen-
stelling tot "een regering door personen") het meest be-
nadert, lijkt mij dat dit om zijn minst voorlopig het
politieke doel zou moeten zijn van iedere libertariër en
ieder rationeel persoon. De vraag die dan nu nog over-

blijft is aldus: hoe zorgen we ervoor dat de natuurtoe-
stand zoveel mogelijk wordt opgeheven door een
libertarische constitutie? Hoe komen we van hier naar
daar?

LIBERTARISCHE STRATEGIEËN

Hoe moet een rationeel individu, c.q. libertariër, hande-
len in de huidige democratische oorlogstoestand? Op
het eerste gezicht zouden we de hele procedure opnieuw
kunnen beginnen door in de politiek een libertarische
dispositie te ontwikkelen. Dat wil zeggen: niemand's
belangen op offeren aan zichzelf en streven naar con-
stitutionele hervormingen. Een libertariër zou dan ook
elke maatregel die sommigen opoffert aan anderen re-
soluut afwijzen, ook als dit zo nu en dan in zijn eigen,
korte termijn belang zou zijn. Maar de vraag is in hoe-
verre dit inderdaad rationeel is. Hobbes herinnert ons
immers dat het alleen rationeel is om naar vrede te stre-
ven als anderen dat ook doen en gezien het feit dat li-
bertariërs op dit moment nog altijd deel uitmaken van
een kleine minderheid is deze strategie niet aan te raden.
Wat dan te doen? Is het model van Gauthier eigenlijk
wel van toepassing op de politieke situatie? Kunnen we
een "Tit for Tat" strategie voor de politiek ontwikkelen?
op het eerste gezicht lijkt dit niet aannemelijk. Er is in
feite alles aan gedaan om het model van Gauthier on-
praktisch te maken in de politiek. In de eerste plaats be-
gint dat al met het feit dat verkiezingen geheim zijn en
je dus niet kunt reageren op het stemgedrag van de an-
der. In de politieke arena zelf kan dat theoretisch gezien
echter wel, maar dan blijft het de vraag hoe men van de
individuele besluitvorming kan overgaan naar de col-
lectieve besluitvorming. Als het niet rationeel is om als
individu libertarisch te stemmen, is het niet zo relevant
dat de rationele "Tit for Tat" strategie wel van toepas-
sing is op het parlementaire, collectieve niveau. Wil er
toch een libertariër in het parlement komen dat vereist
dat dus enige opoffering van de kant van zijn kiezers.
En de vraag is of deze kiezers er iets mee zullen berei-
ken wanneer eenmaal een libertarische fractie in het
parlement is gevestigd. Het blijft dan namelijk de vraag
hoe "Tit for Tat" gespeeld zou moeten worden op col-
lectief niveau. In de eerste plaats is de kans natuurlijk
klein dat de andere partijen zich binnen een afzienbare
termijn iets van de "Tit for Taf'strategie aan zullen
trekken, aangezien zij doorgaans ofwel de oorlogstoe-
stand niet als zodanig erkennen ofwel de oorlogstoe-
stand juist in het eigen belang zien. Een essentieel
onderscheid met de natuurtoestand is namelijk dat de
oorlogstoestand helemaal niet tegengesteld is aan de
belangen van de betreffende actoren. Integendeel, de
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politici en ambtenaren hebben hun bestaan juist te dan-
ken aan de oorlogstoestand en zij varen er wel bij.
"Lawmakers, bureaucrats, and judges all thrive on a
government that grows and grows and grows. The
larger the government, the more power lawmakers ha-
ve. . ."10 Dat zet de libertarische partij in een erg moeilij-
ke positie en de kans is dan ook groot dat de
libertarische partij op basis van het stemgedrag van de
andere partijen - geheel overeenkomstig de "Tit for Tat"
strategie - besluit om zich niet langer coöperatief op te
stellen en ook zal proberen om effectief op te komen
voor de belangen van haar achterban. Maar dan ontstaat
onvermijdelijk een nieuw probleem: wat zijn precies de
belangen van de achterban? Ongetwijfeld is dat niet
eenduidig vast te stellen en ongetwijfeld zullen de be-
langen van sommige leden in conflict komen met de
belangen van andere leden. Kenmerkend voor collectie-
ve besluitvorming is immers dat er altijd sommige be-
langen zullen worden opgeofferd aan anderen.
Uiteindelijk zal de libertarische partij dus een zelfde
collectieve besluitvormingsprocedure op haar eigen le-
den moeten loslaten, die zij juist probeert op te heffen.
Dit alles plaatst een libertarische partij al snel in een
onmogelijke positie. Ofwel haar leden moeten hun korte
termijn belangen permanent opofferen aan het ideaal
van een libertarische samenleving wat misschien nooit
zal komen, ofwel zij moeten toch op een of andere ma-
nier opkomen voor hun eigenbelang, maar dan is het
middel al snel erger dan de kwaal. De kans op demo-
cratische hervorming van de democratie in libertarische
richting lijkt daarmee een hopeloze zaak. Maar nog-
maals, dit is slechts op het eerste gezicht. Hoewel het
niet mogelijk is om het individualistische beslissings-
model van Gauthier toe te passen op een collectieve be-
sluitvormingsprocedure, is namelijk wel mogelijk om
een collectivistische variant van het beslissingmodel
van Gauthier te ontwikkelen. Daarbij is het in de eerste
plaats zaak dat de verschillende belangen in de samen-
leving goed georganiseerd zijn in verenigingen, zoals
bijvoorbeeld vakbonden en werkgeversorganisaties. Op
collectief niveau kan vervolgens onderhandeld worden
tussen de verschillende partijen, waarbij de 'Tit for Tat"
strategie van Gauthier naar hartelust kan worden aan-
gewend. Werkt de andere partij niet mee, dan gaat de
ander ook voor het eigenbelang lobbyen bij de overheid
en geeft hij zijn leden een soortgelijk stemadvies. Op
deze manier zou het tegenwoordig zo populaire "pol-
dermodel" en andere vormen van corporatisme - tot
mijn eigen grote verbazing - wellicht in de toekomst
ooit nog een goede bijdrage kunnen leveren aan de
overgang van de democratische natuurtoestand naar het

libertarisme. De eerste prioriteit van de libertarische
beweging blijft daarbij echter om de anderen te doen in-
zien dat de huidige oorlogstoestand in feite niet in hun
eigen belang is en dat het rationeel zou zijn als ook zij
voorwaardelijk naar vrede zouden streven. Dit is name-
lijk een noodzakelijke voorwaarde voor het succes van
het model van Gauthier. Het verspreiden van rationali-
teit zal in de huidige, met postmodernisme en irrationa-
liteit doorspekte samenleving voorlopig de grootste
uitdaging zijn...
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The Philosophic Thought of Ayn Rand
Douglas J. Den Uyl en Douglas B. Rasmussen (ed.)

Recensie doorAschwin de Wolf

University of Ulinois Press, Urbana and Chigago, 1984

Ayn Rand is een controversiële filosofe, zowel onder H-
bertariërs als niet-libertariërs. Onbetwistbaar is in ieder
geval dat haar romans en non-fictie publicaties een
enorme invloed hebben gehad over de hele wereld en de
VS in het bijzonder. Uit een recent onderzoek blijkt bij-
voorbeeld dat de roman Atlas Shrugged het meest in-
vloedrijke boek is na de bijbel. Echter, een erkenning
van de filosofie van Ayn Rand, het Objectivisme, in
academische kringen is lange tijd uitgebleven. Hiervoor
zijn grofweg drie oorzaken te noemen. Als eerste de zeer
polemische stijl van Rand. In de tweede plaats de 'wei-
gering' van Rand om zich binnen de filosofische traditie
te plaatsen (uitgezonderd van wellicht de Aristoteliaan-
se). En als laatste de inhoud van haar ethiek en politieke
filosofie, te weten, respectievelijk, rationeel egoïsme en
laissez faire kapitalisme. Ook dragen sommige 'erfge-
namen' van het gedachtegoed van Rand een behoorlijk
steentje bij aan de onwilligheid van academici om het
werk van Rand te bestuderen.

De laatste tijd lijkt er echter een kentering plaats te vin-
den. Illustratief hiervoor zijn het verschijnen van een
aantal serieuze studies omtrent het oeuvre van Rand zo-
als Ayn Rand: The Russian Radical van Chris Sciabarra
en Ayn Rand van Tibor Machan. Eerstgenoemde auteur
neemt het werk van Rand dermate serieus dat hij een
academisch tijdschrift heeft laten verschijnen omtrent
het werk van Ayn Rand getiteld, The Journal of Ayn
Rand Studies. Een poging om het werk van Ayn Rand
te introduceren bij een groter filosofisch publiek wordt
ondernomen door de neo-objectivistische filosofen Dou-
glas J. Den Uyl en Douglas B. Rasmussen middels de
bundel, The Philosophic thought of Ayn Rand. In deze
bundel laten zij een scala van filosofen aan het woord
omtrent de epistemologie, ethiek en de politieke filoso-
fie van Rand. Het resultaat is een evenwichtige bundel
waarin zowel de sterke punten als de zwakke punten
van Rand tegen het licht worden gehouden. Om een
goede indruk te krijgen van de thema's van de bundel
zal ik in de volgende paragrafen een aantal van die ster-
ke en zwakke punten van het werk van Rand behande-
len.

Het non-agressie principe en het laissez faire kapitalis-
me kunnen op verschillende wijzen worden verdedigd.
De meest gebruikelijke is tot op heden de bewering dat
het laissez faire kapitalisme de hoogste gemiddelde
welvaart tot stand brengt. Hoewel Rand dit niet ontkent
is zij van mening dat op deze wijze het kapitalisme niet
de best mogelijke dienst wordt bewezen. Immers, het
kapitalisme wordt hier verdedigd op basis van een col-
lectivistisch principe. 'Private vices, public benefits' zo
luidt een gevleugelde uitspraak. De revolutionaire bij-
drage van Rand aan de klassiek-liberale theorievorming
is nu juist dat er helemaal geen sprake is van 'private
vices'. Het laissez faire kapitalisme is juist de enige
maatschappelijke ordening die verenigbaar is met de
natuur van de mens en een rationele moraal. Lang ge-
noeg hebben voorstanders van de vrije markt moeten
aanhoren dat de markt (helaas) het beste 'werkt' maar
het slechtste in de mens naar boven haalt. Sinds Ayn
Rand is de vrije markt niet alleen de weg naar een hoge-
re welvaart maar ook de weg naar een maatschappij
waarin de individuele rechten van de mens centraal
staan.

Het is echter een misvatting om te denken dat de indivi-
duele rechten van Ayn Rand overeenstemmen met de
mensenrechten zoals wij die heden ten dage kennen.
Rand erkent alleen de klassieke mensenrechten, te we-
ten het recht op het verwerven van eigendom, het recht
op vrijheid van meningsuiting enzovoort. De zoge-
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naamde sociale, economische en culturele rechten wor-
den resoluut afgewezen. Individuele rechten dienen na-
melijk het individu in staat te stellen zijn leven naar
eigen inzicht leiden. Ze zijn geenszins een claim op een
bepaald resultaat. Het recht op sociale zekerheid bete-
kent niets anders dan het recht op de vruchten van ie-
mands anders arbeid en daarmee diens leven. Het
rationele egoïsme van Rand laat niet toe dat individuen
dienen te worden opgeofferd aan andere individuen of
mystieke abstracties zoals het 'algemeen belang'.
Rechten hebben altijd betrekking op individuen en
nimmer op groepen van individuen. Hieruit vloeit vol-
gens Rand logisch voort dat de enige legitieme functie
van de staat het beschermen van deze rechten is. Indien
de staat verder gaat, bijvoorbeeld door individuen een
gegarandeerd minimuminkomen te garanderen, beperkt
zij de vrijheid van individuen om zonder dwang over-
eenkomsten aan te gaan.

De filosofie van Rand, het objectivisme, is niet louter
een filosofie van de rechten van het individu of de meest
wenselijke politieke ordening. Het is een complete sys-
tematische theorie omtrent de samenhang tussen meta-
fysica, epistemologie, recht en politiek. Volgens Rand is
de verdediging van het kapitalisme dan ook geen kwes-
tie van een aantal onsamenhangende politieke opvattin-
gen. Een solide verdediging van het kapitalisme behoeft
een rationele fundering in o.a. de epistemologie. Hierin
verschilt zij naar eigen zeggen van de libertariërs die
weliswaar de rechten van het individu poneren maar
niet in staat zijn deze filosofisch te verdedigen. Deze
bewering wordt ook vandaag nog herhaaldelijk met ver-
ve verkondigd door sommige van haar volgelingen.

Het is zeker waar dat de verdediging van de rechten van
het individu en de vrije markt gebaat zijn bij een solide
onderbouwing. Echter, de vraag is natuurlijk of alle li-
bertariërs hier in gebreke blijven en, nog belangrijker, of
de filosofie van Rand hiervoor het beste alternatief is.
Laten we met het eerste beginnen. Is het waar dat liber-
tariërs geen morele fundering voor hun opvattingen
hebben c.q. wensen te geven? Gedeeltelijk wel. Ludwig
von Mises en meer recentelijk David Friedman zijn
sceptisch omtrent de mogelijkheden omtrent een derge-
lijke fundering. Een negatief gevolg hiervan is dat de
summiere verdediging die ze wel geven vaak een aan
collectivisme grenzende utilitaristische verdediging is.
Hiermee zijn ze een gemakkelijke prooi voor anti-
kapitalistische critici die hun argumenten tegen hen ge-
bruiken. Maar wat vervolgens te denken het neo-
thomistische natuurrecht van Rothbard, de a-priori
Kantiaanse verdediging van Hans-Hermann Hoppe of
de sociaal-contract fundering van Jan Narveson. Ook

deze denkers menen een rationele fundering te geven
aan het libertarisme. De vraag is dus niet of het a-
morele libertarisme aan kracht wint door de morele fun-
dering van Rand maar welke morele fundering het
meest solide. De auteurs van deze bundel leveren een
positieve bijdrage aan dit debat door de verschillende
onderdelen van de filosofie van Rand expliciet te maken
en in een filosofisch-historische context te plaatsen.

De andere vraag, en in deze context de belangrijkste, is
of de filosofie van Rand zelf de toets der kritiek kan
doorstaan. De zal hier een aantal kanttekeningen plaat-
sen die grotendeels ook in de bundel ter sprake komen.
Een belangrijke karakteristiek van'de filosofie van Rand
is om de zogenaamde is/ought-gap te doorbreken. Rand
probeert niet alleen de mens te beschrijven maar ook
een objectieve moraal hieruit af te leiden. Volgens Rand
kan de mens alleen overleven door zijn rede te gebrui-
ken. Om zijn rede te kunnen gebruiken moet een indivi-
du vrij zijn van agressie van anderen. De vraag is echter
hoe dit zich verhoudt tot het rationele egoïsme van
Rand. Natuurlijk zal een rationele egoïst graag gevrij-
waard willen blijven van agressie maar waarom zou hij
zich moeten onthouden van het initiëren van agressie
jegens anderen als het in zijn voordeel is? Rand kan
hierop antwoorden dat een dergelijke wijze van hande-
len in niet productief is. Dit zal de agressieve rationele
egoïst niet ontkennen, maar wat geeft dat? Als hij er
maar op vooruit gaat. Rand heeft wel een punt als zij
stelt dat een dergelijke wijze van handelen niet univer-
saliseerbaar is. Het probleem echter van een dergelijke
tegenwerping is dat zij een hoog Kantiaans gehalte heeft
en was volgens Rand Immanuel Kant niet een van de
meest verdorven en altruïstische filosofen op aarde?

Een ander problematisch aspect aan de filosofie van
Rand is haar opvatting omtrent de relatie tussen het
non-agressie principe en de legitimiteit van de staat.
Zogenaamde 'anarcho-kapitalistische' auteurs (maar
ook objectivische dissidententen) hebben plausibele ar-
gumenten aangedragen omtrent de onverenigbaarheid
van de objectivistische individuele rechten en het mo-
nopolie op geweld. Op welke morele gronden zou een
staat individuen mogen verbieden om hun eigen organi-
satie in te huren om hun rechten te beschermen? Sterker
nog, indien de staat concurrenten op dit gebied uitsluit
initieert zij zelf geweld zonder dat er sprake is van het
schenden van negatieve vrijheidsrechten. Het instituut
de staat is derhalve niet verenigbaar met de klassiek-
liberale vrijheidsrechten van individuen zoals die in het
werk van Rand zijn neergelegd. Hier komt nog bij dat
een dergelijke minimale staat een hopeloos utopische
constructie is. Murray Rothbard heeft ooit gezegd dat
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juist diegenen die hun wapens en het recht om zich te
beschermen tegen rechtenschendingen aan een staat
overhandigen, en vervolgens van die staat verwachten
dat zij die wijs, en niet tegen hen, zal gebruiken de ware
utopisten zijn. Een minimale staat heeft de intrinsieke
eigenschappen om uit te groeien tot een maximale staat.
Verder zal zij de karakteristieken vertonen van elke an-
dere (legale) monopolist, namelijk hoge kosten en
slechte diensten. De resultaten hiervan kunnen wij iede-
re dag aanschouwen.

En zo zijn er nog een aantal problematische aspecten te
noemen in het werk van Rand zoals haar problemati-
sche verhouding jegens de filosofie van Aristoteles, de
specifieke invulling van haar rationaliteitsbegrip en de
relevantie van de dichotomie tussen egoïsme en altruïs-
me voor haar rechtstheorie. De belangrijkste conclusie

na het lezen van deze bundel is wel dat de benadering
van Rand veelbelovend is en gediend is bij een verdere
concretisering en uitwerking. De samenstellers van deze
bundel hebben deze les ter harte genomen en zelf een
Aristoteliaanse verdediging geschreven van het liberta-
risme, te weten Liberty and Nature, an Aristotelian
Defense of Liberal Order. En het is het is zeer waar-
schijnlijk dat nog velen hun weg zullen volgen. Ayn
Rand heeft met haar morele fundering van het liberta-
risme (hoewel zij het zelf niet zo zou noemen) een zeer
verdienstelijke bijdrage geleverd aan de klassiek-
liberale theorievorming. Het is te hopen dat er nog vele
bundels als deze zullen verschijnen en zij een breed pu-
bliek zullen vinden, niet in de laatste plaats bij acade-
mische filosofen. De tijd is in ieder geval rijp voor Ayn
Rand;
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Hayek, een Tegendraads Denker

mr. A. M. Th. Godart- van der Kroon

Honderd jaar geleden werd Friedrich H. von Hayek op 8
mei 1899 geboren te Wenen. Een goede reden om hem
te herdenken. Zijn werk is zo uitgebreid en gevarieerd,
dat dit allemaal niet in een kort artikel besproken kan
worden. Vermeld kan worden, dat zijn werk economi-
sche en wetenschapsfilosofische, psychologische, poli-
tieke en juridische aspecten omvatte. Hayek gaf niet
alleen kritiek op de huidige politiek, maar gaf ook aan
hoe volgens hem de maatschappij ingericht kon worden
om beter en vrijer te functioneren zouden van oudere
leeftijd moeten zijn en voor langere tijd gekozen moeten
worden, zodat ze niet voortdurend aan verkiezing moe-
ten denken en daardoor ook onafhankelijk van de partij-
politiek kunnen worden. De wetgevende en uitvoerende
macht moeten weer volledig gescheiden zijn (niet zoals
bv. in Nederland, waar de wetgevende macht practisch
door het kabinet wordt uitgeoefend - ministers en hun
ministeries - terwijl deze toch ook de uitvoerende macht
is). Hayek was een van die weinige figuren, die onwrik-
baar in het liberalisme bleef geloven in een periode,
waarin het fel aangevallen werd. Het maakte hem te-
vens een tegendraads denker, omdat het leek of hij al-
leen stond. Hij durfde te zeggen en te schrijven, wat
overtuigde liberalen alleen maar durfden te denken in
een periode, waarin dat zeker niet bon ton was. Hayek
was misschien niet de enige, maar zeker de meest ge-
duchte tegenstander van Keynes en diens theorieën be-
treffende de macro-economie. Keynes' ideeën werden
vooral na de tweede wereldoorlog toegepast.

Met alle desastreuze gevolgen van dien. Zijn voorstellen
om de werkloosheid en armoede te bestrijden met maat-
regelen van overheidswege, met als gevolg geen slui-
tende begrotingen zijn jarenlang trouw opgevolgd door
regeringen van bijna alle (Europese) landen. Langzaam,
maar zeker wonnen Hayeks ideeën terrein. Ze werden
niet alleen door Tatcher en Reagan toegepast (hoewel
bij hun economische politiek vraagtekens konden wor-
den gezet). Zijn opvattingen bleken ook terrein te win-
nen bij andere regeringsleiders. Daarbij werd vooral de
nadruk gelegd op vrijheid van handelen voor onderne-
mers, sluitende begrotingen en beperkingen van uitke-
ringen. Hayeks gedachtegoed kan als bekend worden
verondersteld in deze kring. Hij zag de vrijheid en met
name de economische vrijheid als een onmisbaar ele-

ment voor onze samenleving. Deze vrijheid zou een en
ondeelbaar moeten zijn. Dat betekende niet de vier vrij-
heden (freedom of speech and religion, freedom from
want and fear), maar de vrijheid om zelf te kiezen. Deze
vrijheid is geen ongelimiteerde vrijheid, maar een die
gegarandeerd wordt door de rechtsstaat. Geen anarchie,
wel beperkingen van de staatsmacht. Het betekent ook,
dat de markt vrij kan opereren, dat de toegang tot de
markt vrij moet zijn en de productiekosten niet of bijna
niet in handen van de overheid moeten zijn. Het houdt
ook in, dat het individualisme tegenover het collecti-
visme gesteld wordt. Het houdt ook in, dat Hayek juist
propageerde om niet alles (centraal) te plannen en om
paal en perk te stellen aan iedere vorm van dwang, of
dat nu afkomstig is van de staat of van een persoon. Als
derde consequentie van het individualisme wordt aan de
individuele verantwoordelijkheid een belangrijke plaats
toegekend. Hayek heeft niet alleen de politieke conse-
quenties van het liberalisme uitgewerkt. Hij heeft ook
de geschiedenis ervan beschreven, de methodologie be-
studeerd en het een juridische grondslag gegeven. Zijn
verdienste met betrekking tot het natuurrecht is volgens
P. Cliteur(*), zijn stelling, dat rechtsprincipes en wette-
lijke regels niet alleen uit de natuur voortkomen, maar
ook niet gecreëerd zijn. Ze zijn het resultaat van mense-
lijke inspanning. In plaats van de bestaande tweedeling,
dat de wet 'natuurlijk' is of 'conventioneel', stelde
Hayek, dat de wettelijke regels het product zijn van
"human action, but not of design".

Hayeks denken en leven kan met recht als voorbeeld ge-
steld worden: iemand, die zich niet liet beïnvloeden
door overheersende ideeën, maar die zijn eigen theorie-
en trouw bleef, omdat hij geloofde, dat die de enige
juiste waren.

*Cliteur P: Spontcmeous order, natural law and legal
positivism in: Hayek revisited, forthcoming Edward
Elgar, London 2000.
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Provocateur Tegen De Staat

Care/ Brendel

Eerder verschenen in het Algemeen Dagblad

HET VERTROUWEN van de burgers in de overheid
mag dan tot een dieptepunt zijn gezakt als gevolg van
de Bijlmer-enquête, voor één Nederlander is het 'falen
van de staat' geen opzienbarend nieuws. De publicist
Bart Croughs predikt al jaren de volledige afschaffing
van alle staatsinstellingen. Hij is de bekendste voorman
van het libertarisme, een in ons land marginale stro-
ming, die echter behoorlijk veel invloed geniet in de Ve-
renigde Staten. In Amerika bestaan er zo'n 2000
websites, waarop stichtingen en organisaties het liberta-
rische gedachtegoed uitdragen. Veel Amerikanen be-
schouwen de bureaucratie in Washington als de grootste
bedreiging voor de natie. Sommigen vormen zelfs mili-
ties om hun vrijheid te verdedigen tegen de staat. Deze
extremisten zijn een politiek randverschijnsel. De ultra-
liberale ideeën over het primaat van de vrije markt vin-
den daarentegen wel ruim weerklank, tot in de gelede-
ren van de Republikeinen en in mindere mate de
Democraten. Het Ldbertarisch Centrum in Nederland
moet zich behelpen met twee kringen, een handjevol
websites en met Croughs, die opvalt door zijn politiek
zeer incorrecte artikelen en daardoor ook wel als de 'i-
deoloog' van de partij wordt gezien. Dat laatste is hij
beslist niet. „De spreek voor mezelf en koester ook op-
vattingen, waartegen andere libertariërs zo hun beden-
kingen hebben." Ze hebben bijvoorbeeld moeite met zijn
stelling, dat 'in een libertarische samenleving kinderar-
beid en -prostitutie zijn toegestaan'. „Tja", licht hij toe,
„als je mensen wilt winnen voor het libertarisme, kun je
beter niet over dat onderwerp beginnen. Maar het is wel
de uiterste consequentie." 'De staat gaat net zo te werk
als de maffia' is daarbij vergeleken een minder opval-
lende uitspraak van de filosoof uit Groningen. Voor hem
is er zelfs geen taak voor de overheid weggelegd bij de
'bescherming van het persoonlijk eigendom tegen cri-
minelen en buitenlandse invasies'. Leger, politie en jus-
titie blijven wel overheidszaak voor de gematigd
libertarische stroming, die de theorie van de 'minimale
staat' aanhangt. Croughs rekent zich tot de radicale
vleugel die bekend staat als 'anarcho-kapitalisten'. Zij
vinden dat ook de veiligheid en het rechtswezen moeten
worden geprivatiseerd. „Het staatsmonopolie op geweld
betekent een immorele inbreuk op de persoonlijke be-

wegingsvrijheid. Bovendien is het inefficiënt, omdat
politie en justitie niet worden onderworpen aan de tucht
van de markt. Er is geen competitie met als gevolg dat
ze geen prikkel hebben om hun werk goed te doen." Een
samenleving wordt in de visie van Croughs pas geluk-
kig als de burgers alle staatszaken in particuliere han-
den leggen. Dat zou automatisch leiden tot minder
geldverspilling, meer welvaart, een betere dienstverle-
ning en een efficiëntere zorg voor onderwijs, gezond-
heid en veiligheid. Is dit libertarische paradijs geen
utopie, net als het in de praktijk onhaalbare communis-
tische arbeidersparadijs? Of dat van de vroegere anar-
chisten, die zonder staat een ideale samenleving van
vrijheid, gelijkheid en broederschap nastreefden?
Croughs: „De linkse anarchisten wilden twee onmoge-
lijke dingen combineren. Want de mensen staan niet uit
vrije wil hun bezit af. Een socialistisch ideaal heeft
staatsmacht nodig en kan alleen worden ingevoerd met
staatsgeweld. De libertarische samenleving is geen on-
haalbaar ideaal. Als de mensen het willen, kan het wor-
den gerealiseerd. Maar ik ben realistisch over de kansen
op korte termijn. We zijn een kleine beweging. Toch is
het goed er propaganda voor te maken. Als je je mond
dichthoudt, komt er helemaal niks van terecht. Nu is er
al meer economische vrijheid gekomen en worden al-
lerlei reguleringen afgeschaft." Los van de haalbaarheid
kan de vraag worden gesteld of de libertarische samen-
leving wel zo ideaal is. Dreigt er geen versnipperde
maatschappij, waar een kleine groep welgestelden een
veilig en afgesloten bestaan kan opbouwen en waar ver-
der op straat de oorlog van allen tegen allen woedt?
Volgens Bart Croughs wordt dit schrikbeeld gevoed
door onbekendheid met het libertarisme. „Mensen kun-
nen zich niet voorstellen dat er geen overheid zou be-
staan. Men denkt dan aan totale chaos en anarchie. Hoe
goed zo'n samenleving werkt, hangt af van de mensen
en cultuur in een land. Als je ervan uitgaat dat mensen
van nature slecht zijn - wat ik niet doe - is het juist dom
een kleine groep mensen te laten heersen over hun me-
demensen; hetgeen gebeurt bij de oprichting van een
staat." Bescherming van kinderen tegen arbeid in de
prostitutie? Overbodig, oordeelt Croughs. „Zijn die
meisjes zo veel beter af als je het verbiedt? Je ontneemt
ze hun enige inkomen. Pedofielen zijn bereid redelijk te
betalen. Het alternatief is bedelen of schoenen poetsen.
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Ik geef toe: andere libertariërs denken hier anders over.
In een welvarende samenleving, met een vrije markt
zonder regeltjes en belastingen, kunnen ouders overi-
gens in het onderhoud van hun kinderen voorzien en
verdwijnen zulke toestanden." „Niemand mag tot pros-
titutie gedwongen worden", is een andere nuance die
Croughs aanbrengt. Qok omtrent kinderarbeid huldigt
Croughs opvattingen, die tegen de geldende opinies in-
gaan. Wetgeving, zoals de Kinderwet van de 19de-
eeuwse liberaal Van Houten, vindt hij overbodig.
„Nederlandse kinderen hebben het niet beter gekregen
door die wet, maar doordat het land rijker is geworden."
Croughs onderstreept dat hij op dit punt meent wat hij
zegt. Want hij heeft de reputatie dat hij de goegemeente
ook graag provoceert. Zo publiceerde hij vier jaar gele-
den In de naam van de vrouw, de homo en de alloch-
toon, waarin hij ten strijde trok tegen het politiek
correcte 'geloof der intellectuelen'. Het boek oogstte over
het algemeen geërgerde kritieken. Maar er kwamen ook
lovende recensies voor zijn soms vlijmscherpe satires,
bijvoorbeeld van de liberale columnist Gerry van der
List. Maar die ligt inmiddels zelf onder vuur vanwege
een 'homovijandig' stuk over de Gay Games. „Het kli-
maat is veranderd", stelt Croughs mild vast. „Het femi-
nisme is over zijn hoogtepunt. Onder intellectuelen is de
politieke correctheid minder erg. Mensen namen het op
voor Van der List. Maar onder justitie en politie neemt
het correcte denken juist toe, gezien de vervolging van
Van der List, het RPF-kamerlid Van Dijke en GD-leider

Janmaat. De overheid holt altijd achter de ontwikkelin-
gen aan." Ondanks deze publicitaire glasnost schopt
Croughs soms nog te hard. Zo kwam onlangs zijn me-
dewerking aan het blad Intermediair tot een einde van-
wege een column over Amnesty International. Als deze
organisatie opkomt voor politieke gevangenen ongeacht
hun afkomst of overtuiging, jende Croughs, dan moet ze
zich ook inzetten voor degenen die in Duitsland in de
cel zitten, omdat ze de holocaust ontkennen. Croughs:
„Als je niet opkomt voor mensen met rechtse meningen,
dan is het hypocriet om te beweren dat je universeel
bent." Ondanks alle kritiek vindt Croughs Nederland
nog niet zo slecht om te leven. „Ons economisch den-
ken loopt achter bij Amerika, maar op andere gebieden
zijn we veel ruimdenkender. Hier mag alles wat de
Amerikaanse christenen willen verbieden - abortus,
seks, prostitutie, drugs, euthanasie. Libertariërs zijn
economisch rechts, maar links als het gaat om de per-
soonlijke vrijheid." Is hij mild omdat hij hier kan terug-
vallen op de bijstand? Croughs: „Met mijn opvattingen
kost het me moeite me te handhaven als publicist, dus
ga ik maar de verzorgingsstaat van binnen uithollen. In
een liberaler klimaat zou er meer vraag zijn naar mijn
artikelen. Maar ik ben ook een beetje lui. In dit systeem
zijn het de sullen die hard werken en worden beroofd
van hun geld. De hoor liever tot de parasieten die la-
chend de buit verdelen." Toch hebben de sullen het fi-
nancieel beter dan de parasieten. Croughs: „De denk er
hard over om tot de beroofde sullen te gaan horen."

POLmCALLY CORRE
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De Republiek der Verenigde Nederlanden
GRONDLEGSTER VAN HET MODERNE DENKEN OVER VRIJHEID

Hendrik Noordhoek

De Republiek der Verenigde Nederlanden ontstond
formeel met de Unie van Utrecht tussen de souvereine
provinciën Holland, Zeeland, Utrecht, Gelderland,
Overijssel, Friesland en Groningen, de Brabantse steden
Antwerpen en Breda en de Vlaamse steden Gent, Brug-
ge en leper op 23 januari 1579. In 1581 werd met de
Acte van Verlating de laatste formele band met de
voormalige Heer der Nederlanden, Philips u, beëindigd.

De Zuidelijke Nederlanden werden na korte tijd door de
vijand bezet zodat alleen het noorden onder het gezag
stond van de Staten-Generaal. Deze Republiek heeft een
belangrijke functie gehad in de ontwikkeling van de
mensheid. Uit geheel Europa kwamen wetenschappers,
denkers en kunstenaars naar de Republiek om hun werk
te kunnen doen terwijl elders de Inquisitie op effectieve
wijze de beschaving onmogelijk maakte door het onno-
zele volk voor "misdadige" en "onjuiste" ideeën te be-
hoeden. De Republiek der Verenigde Nederlanden was
in feite het internet van de zestiende, zeventiende en
achttiende eeuw.

De naam die in de wandeling werd gebruikt voor de
Republiek der Verenigde Nederlanden was ook "de Re-
publiek". In de 16e en 17e eeuw was de Republiek een
vreemde eend in de bijt. Een succesvolle wereldmacht
die niet onder een koning stond en waar ook theoretisch
niet een adel het voor het zeggen had, maar kooplieden
die door eigen deugden welvaart en politieke invloed
hadden verworven. De Republikeinse instituties waren
een model voor de stichtende vaders van de Verenigde
Staten van Amerika. Het is logisch de Verenigde Staten
van Amerika als een modernere versie van de Republiek
te beschouwen.

Dat de politieke tradities van de Nederlanden naar de
Britse eilanden en Amerika zijn overgeplant en de basis
hebben gelegd voor al het goede wat Amerika ken-
merkt, is te illustreren met een aantal markante feiten.
Allereerst kennen de Nederlanden natuurlijk een rijke
traditie van middeleeuws aristocratische republicanis-
me, we denken maar aan de "gildendemocratie" van
Vlaanderen en Brabant en een figuur als Jacob van
Artevelde. In religieus opzicht waren de Nederlanden
altijd al het meest recalcitrante deel van Europa. In de

reformatie koos men massaal voor de richting van de
wederdopers, om een generatie later gereformeerd te
worden. Zowel (Ana)baptisme als het gereformeerde
calvinisme zijn een belangrijke ideologische basis van
het Nederlandse republicanisme. Later werd een pro-
testantisme in deze geest de grondlegger van de Engelse
revoluties van 1640-1649 en 1688. (Ana)baptisten en
gereformeerde calvinisten waren de denkers en stoot-
troepen van de Amerikaanse revolutie zoals zij dat wa-
ren van de Nederlandse revolutie in de 16e eeuw.

De Republiek was zeker geen democratische republiek
in moderne zin, doch een oligarchie waarin coöptatie
van vrienden in allerlei raden een wezenskenmerk was.
Het politieke leven in de Republiek werd gekenmerkt
door een strijd tussen de oligarchische-republikeinse
tradities en de familie van Oranje-Nassau die als groot-
ste grondbezitter het militair belangrijke ambt van stad-
houder had gemonopoliseerd.

In de loop van de achttiende veranderde de traditionele
burgeroorlog tussen de aristocratische republikeinse
traditie, waarmee de naam van de bekende rechtsgeleer-
de Hugo de Groot'als symbool was verbonden, en de
clientèle van de clan Oranje-Nassau, van karakter. De
Oranjeklanten en Oudpatriotse groeperingen kregen ge-
zelschap van een groep die men de "nieuwpatriotten"
kan noemen. Hun activiteit staat in het kader van de
Atlantische Revolutie die in de periode 1775-1825 de
Westerse wereld moderniseerde. Van 1775 in Amerika
tot 1825 met de Dekabristen-revolutie in Rusland bra-
ken in de hele Europese Westerse cultuurkring revolu-
ties uit die op een of andere manier verbonden waren
met het gedachtengoed van de Verlichting en die zich
kenmerkten door democratisering en nationalisme.

In de Noordelijke Nederlanden is de patriottenrevolutie
in de periode 1780-1787 een direct uitvloeisel van de
Vierde Engelse Zeeoorlog, zoals in Nederland de Ame-
rikaanse vrijheidsoorlog wordt betiteld. Nederland
streed als bondgenoot van de Amerikanen en Frankrijk
tegen Engeland. De nieuwe politieke structuur aan de
overkant van de oceaan was een inspiratie voor velen in
de Republiek der Verenigde Nederlanden om te streven
naar een grondige transformatie van de Nederlandse
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staatsstructuur. Grote inspirator was de Gelderse edel-
man Joan Derk van der Cappelen, die in 1781 zijn
pamflet Aan het Volk van Nederland publiceerde.
Daarbij riep hij op tot een hervorming van het republi-
keinse staatsbestel in meer democratische richting. Hij
stuitte daarmee een andere politieke stroom tegen de
borst, die ook tegenstander was van de oligarchische
Republiek, namelijk de clan Oranje-Nassau, die het
ambt van Stadhouder wilde ombouwen tot een Souve-
reine Vorstentitel. Er ontstonden twee politieke partijen,
de Oranje-klanten en Patriotten. De Patriotten organi-
seerden zich in vrijkorpsen en zagen hun ultra-
democratische idealen, directe verkiezing van alles en
nog wat en vrijheid van meningsuiting, verbonden met

...dat Nederland trots kan zijn dat het
een belangrijke historische basis is
voor het moderne democratische,
republikeinse gedachtengoed ...

heen de Engelse gezant door Frederik de Grote in zijn
gezicht werd uitgelachen.

het recht en de plicht van de bewapening van alle weer-
bare mannen. Hervormingsgezinde oligarchen, de op-
komende middenklasse en vrijzinnige protestanten en
katholieken steunden de Patriotten. De Oranje-kliek
steunde behalve op een deel van de gevestigde oligar-
chie ook op de meest orthodoxe vleugel van de Neder-
duitsch Gereformeerde Kerk en op het grauw of het
klootjesvolk, de armste volksklasse die in de Oranje-
Stadhouder een plaatsvervanger van Christus op Aarde
meende te zien.

In de periode 1785-1787 wisten de Patriotten de
machtspositie van Oranje volledig te vernietigen. Stad-
houder Willem V zocht een goed heenkomen in Nijme-
gen terwijl elders hetzij de oudpatriotse oligarchie
zegevierde of een nieuwpatriots democratisch bewind
werd ingesteld. De Oranje-dynastie liep op zijn laatste
poten. De vrouw van Willem V, Wilhelmina, had haar
oom Frederik de Grote Koning van Pruisen gevraagd in
te grijpen, doch hij weigerde beslist en in Pruisen werd
met grote minachting neergekeken op de Oranje-
stoethaspels die door hun eigen volk werden uitgekotst.
Helaas stierf de oude koning en tegen heug en meug
moest het Pruisische leger in opdracht van zijn matig
bekwame koning Frederik Willem H de Oranje-
Stadhouder Willem V in zijn macht herstellen. De En-
gelse diplomatie wilde hoe dan ook Willem V aan de
macht in de Republiek en bewerkte Frederik Willem H
van Pruisen met anti-patriotse propaganda, waar voor-

Het professionele Pruisische leger gedroeg zich opmer-
kelijk correct nadat in een harde strijd de zich dapper
verwerende patriotse vrijkorpsen had verslagen. Minder
correct waren de Oranje-klanten. Vanuit het Stadhou-
derlijk hoofdkwartier werd met Engels geld een anti-
Patriotse terreurcampagne georganiseerd. De oligarchen
die Oranje steunden betaalden het Oranje-gezinde pro-
letariaat om de huizen van Patriotten te plunderen.
Tienduizenden Patriotten vluchten naar de Zuidelijke
Nederlanden en Frankrijk, zodat we een soort omge-
keerde Hugenoten-uittocht te zien kregen. De economi-

sche en intellectuele elite verliet het land.
In de periode 1787-1795 konden veel be-
stuursfuncties niet meer met adequate lie-
den worden gevuld. Uit dankbaarheid
verklaarde Willem V zich onderdaan van
de Engelse koning en vermaakte "staats-
rechtelijk" alle Nederlandse koloniën aan
de Engelse vorst, die echter het beheer liet
aan de Oranje-dynastie.

In 1795 keerden vele naar Frankrijk uitgeweken Patri-
otten terug naar Nederland tezamen met de Franse Re-
volutionaire legers. Willem V nam de boot naar
Engeland en gaf alle koloniën en de vloot het bevel zich
onverwijld aan de Engelsen over te geven. Dit gebeurde
niet, en de nieuw gestichte Bataafsche Republiek be-
hield de trouw zijn overzeese bevolking. In de Bataaf-
sche Republiek werden veel van de oorspronkelijke
idealen van de patriotten verwerkelijkt, maar zoals
Willem V en de Oranje-klanten intussen alleen maar
marionetten waren geworden van de Engelse machtspo-
litiek, zo waren de Bataafsche Patriotten overgeleverd
aan de wisselvalligheden van het regime in Frankrijk.
Als het regende in Parijs druppelde het in 's-
Gravenhage.

Als conclusie moeten wij zeker opmerken dat Neder-
land trots kan zijn dat het een belangrijke historische
basis is voor het moderne democratische, republikeinse
gedachtengoed en alles wat eruit is voortgekomen. Het
libertarisme is een ideologie die in de context van het
Amerikaanse democratische republikanisme tot ontwik-
keling is gekomen. Nederland is na 1813 massaal be-
keerd tot het occulte geloof in de Oranje dynastie.
Vooral een auteur als Groen van Prinsterer is hier de
kwade genius. Terwijl de Republiek der Verenigde Ne-
derlanden voor iedere Nederlander en iedere Vlaming
een trots zou moeten zijn en inspiratie voor politieke ac-
tiviteit in de geest van Amerikaanse patriotten, minute-
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Nederland is na 1813 massaal be-
keerd tot het occulte geloof in de

Oranje dynastie.

Voor enige historische informatie over ge-
zonde weerstand tegen de irrationele vere-
ring van de decadente zogenaamde
Oranje's :

men, Posse Comitatus en libertariers, en jaarlijkse ge-
denking van de vorming van de Unie van Utrecht en de
Afzwering van Philips u, naar analogie van zulke acti-
viteiten in Amerika, en ophemeling van Lumey van der
Marck zoals in Amerika Patrick Henry (Give me liberty
or give death), zitten we nu met de jaarlijks herhaalde
koninginnedag. Het gaat daarbij om een gefabriceerde
traditie die grotendeels teruggaat op de fantasien van de
Bonapartes. Lodewijk Napoleon werd als broer van Na-
poleon de eerste koning van Nederland en schiep het
ritueel en de symboliek die we nu met de Oranje's asso-
ciëren. De Oranjes hebben dit later overgenomen en
verder ontwikkeld.

Raar geklede lakeien en demente bejaarden spreiden
kwijlend hun occulte verering ten toon voor een soort
Ersatz-Paus of Aga-Khan-achtige afstammeling van Jo-
sef van Arimathea. De Oranje's zijn symbolen van irra-
tioneel occult gedrag en derhalve een voedingsbodem
voor allerlei andere vormen van massapsychose. De
Oranje-cultus is de officiële staatsgodsdienst dat als een
soort getransformeerd Rooms-Katholicisme de behoefte
van de massa aan een charismatisch leiderschap bevre-
digd. Dit charismatisch leiderschap, als het bestaan
daarvan al wenselijk zou zijn, komt in onze erfelijke
monarchie echter niet toe aan de meest bekwame of de
meest deugdzame, maar aan een individu die naar men
zegt lid is van een mystieke clan. Deze mystieke rom-
mel werd dan in de plaats gesteld van de echte Neder-
landse traditie, en dat is republikanisme en
individualisme.

De achttiende eeuwse Amerikaanse revolutie en de
daaruit geboren republiek heeft een vruchtbaar klimaat
geschapen waarin kan worden nagedacht over demo-

• cratisch republikanisme, kapitalisme, libertarisme.
Denken is mogelijk in Amerika en de waarde ervan er-
kent door de "Bill of Rights".

Ieder rationeel wezen moet derhalve Oranje haten. Dood
aan Oranje zoals dood aan Philips n van Habsburg. le-
der die de vrijheid liefheeft moet roepen "Dood aan
Oranje".

Simon Schama, Patriotten en Bevrijders.
Revolutie in de noordelijke Nederlanden,

1780/1813, (Agon Amsterdam 1989), 859 pp. ISBN
90-5157-038-4 geb. ISBN 90-5157-004-X pbk.

Dr. C.H.E. de Wit, De Nederlandse revolutie van de
achttiende eeuw 1780-1787. Oligarchie en proletari-
aat, (Oirsbeek-Limburg 1974), 308 pp.

VPRO, DE NEDERLANDSE REVOLUTIE 1780-1813,
11 radiocassettes, totaal 11 uur reportage en revolutio-
naire liederen, fl. 70,00
Postbus 11, 1200 JC Hilversum telefoon 00-32-35-
671.29.11
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Normen En Waarden

Stefan van Glabbeek

In Vrijbrief 1999/1 stond een redactioneel artikel over
normen en waarden. Is het goed voor de libertarische
zaak om meningen te poneren over normen en waarden,
of is het beter dat het libertarisme zich hierin neutraal
opstelt? Mijn intuïtieve reactie op deze vraag is dat het
het beste is om een volledig beeld van mijn ideeën weer
te geven. Als ik een mening heb over normen en waar-
den kan ik die gewoon desgewenst ventileren. Maar
toch is het nodig ergens een grens te trekken, wanneer
we in de Vrijbrief of andere media libertarische ideeën
naar voren brengen. Het kan bijvoorbeeld best zijn dat
ik de gele boomkikker mooier vind dan de groene. Is het
daarom nuttig om hier melding van te maken bij het
verspreiden van libertarische ideeën? Wellicht als ik mij
wil richten op een gezelschap van biologen of kikker-
liefhebbers. Maar waarschijnlijk zou het de libertarische
zaak geen goed doen als het wordt geassocieerd met de
gele boomkikker. Mensen die zich namelijk niet kunnen
identificeren met de gele boomkikker zouden kunnen
afhaken.

Tussen politieke ideeën en normen en waarden bestaat
echter een (oorzakelijk) verband, en daarom zou het
promoten van het libertarisme in combinatie met het
promoten van de bijbehorende normen en waarden.best
wel eens zinvol kunnen zijn. In dat geval zou het van
belang zijn om je te bezinnen over de vraag welk deel
van je mening je laat zien. Vermeld je in een artikel in
de krant over het libertarisme alleen het libertarisme, of
vermeld je ook iets over normen en waarden, of ook iets
over de gele boomkikker? Om antwoord te geven op de
vraag welk deel van je mening je het beste kunt reflecte-
ren om libertarische ideeën te promoten, moeten we
daarom volgens mij kijken naar de marketing. Het is
een marketingtechnische vraag hoe we het beste de aan-
dacht van de potentiële libertariër kunnen vangen. Laten
we om deze vraag te kunnen beantwoorden eens kijken
naar de praktijk.

De twee belangrijkste verspreidingsbronnen van liberta-
rische ideeën deze eeuw waren:
1. De romans van Ayn Rand
2. De Libertarian Party in de V.S. (LP)

De romans van Ayn Rand getuigen van een duidelijke
mening omtrent normen en waarden. De LP daarente-
gen is juist duidelijk neutraal in normen en waarden:
binnen de LP zijn alle leden en stemmers welkom onge-
acht de redenen hoe men tot het libertarische standpunt
gekomen is. De opmars van de objectivistische bewe-
ging, die de leer van Ayn Rand uitdraagt, kwam op een
gegeven moment tot stilstand. Volgens mij heeft dat te
maken met het verregaande dogmatisme dat de bewe-
ging kenmerkt. Iedereen die lijkt af te wijken van de
objectivistische normen en waarden viel uit te gratie, en
was niet meer welkom op bijeenkomsten. Ook de op-
mars van de LP kwam tot stilstand. Enerzijds lijkt dit
samen te hangen met de extremiteit van de libertarische
ideeën ten opzichte van de ideeën van de massa. Maar
anderzijds zou het best eens kunnen zijn dat er te weinig
aandacht wordt besteed aan de normen en waarden die
de basis zijn voor de radicale ideeën. Het succes van de
romans van Ayn Rand was namelijk juist dat er veel
aandacht werd besteed aan de normen en waarden, en
dat daarna de radicale ideeën die daar uit voortvloeien
geleidelijk werden gepresenteerd. Doordat de LP geen
waarden en normen presenteert lijken de extreme ideeën
min of meer uit de lucht te komen vallen, waardoor ze
moeilijker te accepteren zijn. Natuurlijk is het liberta-
risme in grote lijnen af te leiden uit het non-agressie
principe ("Het is niemand toegestaan om als eerste met
geweld te beginnen, dw.z. om te beginnen te beschikken
over andermans leven of eigendom zonder zijn goedkeu-
ring"). In een discussie tussen een libertariër en een
niet-libertariër zegt de doorsnee niet-libertariër het in
eerste instantie eens te zijn met dat non-agressie princi-
pe. Maar bij nadere uitleg haakt hij af, en blijkt ineens
toch wel voor een beetje agressie te zijn. Om dan uit te
leggen wat er mis is met een beetje agressie en de ge-
volgen die dit heeft, komt vervolgens een heleboel kij-
ken. En de ervaring leert dat de discussie die dan volgt
alleen succes heeft bij mensen die normen en waarden
hanteren die bij het libertarisme passen. Iemand die in-
dividuele verantwoordelijkheid bijvoorbeeld een af-
schuwelijk idee vind, zal zich in allerlei bochten
wringen om argumenten tegen het libertarisme te ver-
zinnen. Daarom is het verplaatsen van de discussie naar
de achterliggende waarden en normen helemaal niet zo
gek. Ik vermoed dat als de objectivistische beweging
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toleranter was geweest in het bestuderen van iets afwij-
kende ideeën, in plaats van deze direct af te keuren, dat
de opmars van destijds veel verder was gegaan, en een
veel belangrijkere impact zou hebben gehad. Het objec-
tivisme heeft namelijk als voordeel dat het begint bij het
begin van de gedachtegang, en dan stap voor stap alle
consequenties laat zien. Bij het beginnen aan het einde
van de libertarische gedachtegang worden allerlei ex-
treem overkomende stelü'ngen geponeerd, die de men-
sen niet kunnen plaatsen, en waarvan ze schrikken.

een sterke tendens in de richting van burgerlijke waar-
den en normen. De bekende liberaal Hans Wiegel
kwam een jaar geleden uitgebreid in de publiciteit met
zijn pleidooi voor het herstel van normen en waarden in
het onderwijs. Hierbij werd gedoeld op de burgerlijke
waarden en normen van de voorbij gegane cultuur van
enkele decennia terug. Het refereren aan convervatieve
burgerlijke waarden en normen zou dus wellicht een
breed conservatief-liberaal publiek kunnen aantrekken.

De romantische en de burgerlijke nor-
men en waarden staan op bepaalde

punten lijnrecht tegenover elkaar.

Daarom denk ik ook dat de LP en libertarische schrij-
vers er goed aan doen om te schrijven over normen en
waarden, maar dan wel zonder andersdenkenden direct
te veroordelen als ze er andere normen en waarden op
na houden. Een open karakter, waarin nieuwe ideeën
worden bestudeerd in plaats van direct te worden afge-
schoten, zou de libertarische zaak best goed doen.

Dit heeft natuurlijk wel consequenties. Een objectivisti-
sche levensbeschouwing is bijvoorbeeld atheïstisch. Als
ik nu bij de verspreiding van het libertarisme tevens het
atheïsme ga promoten, dan trek ik bepaalde mensen
aan, en stoot ik weer andere mensen af. Individualisti-
sche Vrijdenkers zouden bijvoorbeeld geïnteresseerd
kunnen raken, terwijl sommige Christen-libertariërs
denken dat ze in verkeerd gezelschap verkeren. Als
atheïstische libertariër is de afweging dus belangrijk of
je in het promoten van het libertarisme ook je atheïsme
vermeld, en hoeveel mensen dit aantrekt en hoeveel
mensen dit afstoot.

Anderzijds zou het ook best kunnen dat verschillende
stromingen hun woordje doen. Als verschillende groe-
pen libertariërs bijvoorbeeld een verschillend stelsel van
waarden en normen hebben, dan zouden vertegenwoor-
digers van beide stromingen hierover kunnen schrijven
in de libertarische tijdschriften. Dit houdt niet alleen de
discussie op gang, maar het zorgt er tevens voor dat van
meer mensen de aandacht wordt gevangen.

Het woord liberalisme is nogal een vaag begrip gewor-
den, maar oorspronkelijk betekent het hetzelfde als li-
bertarisme. Het woord libertarisme is juist gekozen
omdat men het woord liberalisme te verwarrend vond.
In de conservatieve vleugel van de liberale beweging is

Zelf ben ik echter een voorstander van romantische
normen en waarden, zoals die door Ayn
Rand zijn verdedigd. Hierbij doel ik
met romantisch niet zo zeer op kaars-
licht en schuivelmuziek (niet dat ik
daar iets tegen heb), maar op het ge-
dachtegoed van de romantici van de vo-
rige eeuw. Belangrijke schrijvers van

deze stroming waren bijvoorbeeld Goethe en Schiller.
Opvallend is dat Schiller, de schrijver van het boek
WilhelmTell, niet alleen een bekend romantisch schrij-
ver was, maar zijn boeken getuigen duidelijk van liber-
tarische ideeën, zonder dat hij dat L-woord ooit heeft
gebruikt.

De romantische en de burgerlijke normen en waarden
staan op bepaalde punten lijnrecht tegenover elkaar. De
burgerlijke normen en waarden gaan uit van de bevesti-
ging van de heersende cultuur. Het aanpassen aan de
grote massa. Wie afwijkt van het huisje-boompje-
beestje-met-kinderen model, wordt argwanend bekeken.
Wie teveel afwijkt wordt afgekeurd, vermeden en mo-
gelijk buitengesloten. Nog niet zo lang geleden behoor-
de het tot de burgerlijke nonnen om naar de kerk te
gaan. De mensen die niet naar de kerk gingen waren
veelal socialisten (ook een voorbeeld van een politieke
beweging die tevens nonnen en waarden heeft gepre-
senteerd). De mensen die niet naar de kerk gingen wer-
den in veel gemeenschappen buitengesloten en niet
zelden lastig gevallen.

Maar ook tegen homofielen werd en wordt nog steeds
raar aangekeken. Door af te wijken van het patroon van
de massa valt de homofiel per definitie buiten de bur-
gerlijke normen en waarden. Of let eens op de reacties
wanneer een kunstenaar als Anton Heijboer verklaart
polygaam te zijn, of als iemand zegt in een commune te
wonen. Volgens de burgerlijke nonnen en waarden
hebben de burgers ook een huis en een reguliere baan
bij een werkgever. Iemand die zijn knapzak pakt en de
wereld in trekt en onderweg hier en daar wat klusjes
doet om in zijn onderhoud te voorzien, gaat daarmee in
tegen de burgerlijke moraal omdat hij afwijkt van de
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Als je met passie een reguliere baan
hebt, of met passie huis-boompje-

beestje, [...], dan is daar niets mee mis

massa. Als deze vrijbuiter burgerlijke ouders zou heb-
ben, zouden die zeer in hem teleurgesteld zijn. Omdat
de burgerlijke waarden en normen die van de heersende
cultuur zijn, worden gedragingen die bij andere culturen
horen ook niet gewaardeerd, zoals mensen die een tul-
band dragen. De drager van de tulband zal overigens
waarschijnlijk ook heel burgerlijke normen hebben,
maar dan burgerlijke normen uit een andere cultuur.
Ook het dragen van een hanenkam doet nog altijd hopen
mensen geschrokken en verbaasd opkijken. De burger-
lijke waarden zeggen ons dus dat we ons moeten aan-
passen aan de massa. Wie afwijkt gaat tegen de
burgerlijke waarden en normen in.

Waar de burgerlijke nonnen en waarden het patroon
van de massa reflecteren, gaan romantische normen en
waarden uit van de passie van het individu. De normen
en waarden van het romantische individu om zijn dro-
men te verwezenlijken, om te doen wat hij voor ogen
heeft, ook al spreekt de massa er schande van. Dit moet
vooral niet worden verward met antiburgerlijke normen
en waarden. Antiburgerlijke normen en waarden, die je
bij sommige mensen wel aantreft, zeggen ons dat we
precies dat moeten doen wat de massa niet doet. We
moeten dan bijvoorbeeld allemaal met een knapzak op
de rug de wereld in trekken (maar als iedereen dat doet
moeten we weer iets anders verzinnen wat de massa niet
doet). Wie een reguliere baan heeft krijgt wellicht de
opmerking "WAT BURGERLDK" naar zijn hoofd.
Romantische waarden en normen zijn geheel anders dan
antiburgerlijke normen en waarden. Het gaat namelijk
om je eigen passie. Als je met passie een reguliere baan
hebt, of met passie huis-boompje-beestje, of met passie
een stel kinderen, dan is daar niets mee mis. Het gaat
meer om de manier van denken en voelen. Heb je een
reguliere baan omdat je passie hebt voor die baan, of
heb je een reguliere baan omdat de omgeving dat van je
verwacht? Heb je kinderen omdat je een passie hebt
voor het opvoeden van kinderen, of heb je kinderen om-
dat het zo hoort? Ga je met een knapzak de wereld in
om je tegen de massa af te zetten, of ga je met een
knapzak de wereld in omdat je een passie hebt voor
zwerven?

Natuurlijk kan iemand op deze vragen antwoorden dat
hij een onprettige baan heeft geaccepteerd omdat hij een

uitkering te laag vind, of omdat hij
geen uitkering wil accepteren. Ie-
mand kan antwoorden dat zijn
kinderen er per ongeluk gekomen
zijn. Uitgaande van romantische
normen en waarden zou ik dan
toch aanbevelen je eigen lot ,meer

in je eigen hand te nemen. Laat je niet zomaar van alles
overkomen. Zoek of creëer een leukere baan, en zorg dat
je niet van alles overkomt watje ook kunt voorkomen.

Marketingtechnisch denk ik dat het vermelden van ro-
mantische waarden en normen geen gekke keuze is.
Veel mensen zijn psychisch in de knoei gekomen door
hun passie te negeren, en zich geschikt te hebben naar
de verwachtingen van de omgeving en de maatschappij.
Wellicht een goede voedingsbodem voor romantische
waarden en normen, en voor libertarische ideeën.
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TERRA LIBERA
Hub Jongen

LIBERTARISCHE WERELDCONVENTIES.

COSTA RICA 1999 Zoals verwacht was deze conferentie
een heel groot succes. Uitstekende voordrachten, inte-
ressante mensen, prachtige omgeving, en noem maar
op. Zie afzonderlijk verslag.

LONDON, Ontario, CANADA 2000 / 23 - 29 juli Be-
treffende deze conferentie zult u ondertussen al wel de
brochure gezien hebben. Alleen al de lijst van de daarin
genoemde sprekers (degenen die reeds hebben toege-
zegd) geeft aan, dat ook dit weer de libertarische happe-
ning van het volgend jaar wordt. Hoe eerder u inschrijft,
hoe goedkoper het is. Informatie over de conventie kunt
u ook vinden op de "web site":
<www.libertyconferences.com>

FRANKRIJK 2001 Op de conferentie in Costa Rica
heeft de hoofdorganisator, Jacques de Guenin, al een
exposé gegeven van wat ons daar te wachten staat.
Grote beloftes, waar we met spanning naar uitzien. Het
duurt nog bijna twee jaar eer het zover is. Daarom is het
nu nog heel goed mogelijk om uw wensen en ideeën
naar voren te brengen. Aarzel niet die aan de redactie te
melden.

LIBERTARIAN INTERNATIONAL FALL CONVENTION
1999, LONDON, 22 - 24 OKTOBER 1999 Tegen de tijd
dat u deze VRIJBRIEF in huis krijgt, zal deze conventie
wel achter de rug zijn. Een verslag krijgt u een volgende
keer.
Bij deze conventie zal een afzonderlijke vergadering
plaats vinden van Europese "webmasters". Dit wordt
een eerste poging om te onderzoeken of meer samen-
werking mogelijk is tussen de afzonderlijke (individua-
listische) personen die een landelijke libertarische site
beheren. Dit met de gedachte dat er meer synergie uit te
halen moet zijn, waardoor de groei van het libertarisme
in Europa sterk bevorderd kan worden. Al uit acht ver-
schillende landen hebben webmasters zich gemeld om
aan die bespreking deel te nemen.

Libertarian International Spring Convention 2000 Op
dit ogenblik is nog niet bekend waar en wanneer deze
precies gaat plaats vinden. Verschillende mogelijkheden
zijn reeds genoemd, en op de conventie in LONDON,
Engeland zal wel beslist worden waar dit gaat gebeu-

ren. Wij zullen u op de hoogte houden, en uiteraard ook
hier met uw eventuele wensen rekening houden.

MACKINAC CENTER. Deze Think Tank heeft in Costa
Rica, vlak voor de libertarische wereldconferentie een
seminar gegeven. Zie afzonderlijk verslag. Dit was zo
goed, dat Libertarian International nu probeert om, in
combinatie met de komende Voorjaarsconventie, de
topmensen van Mackinac naar Europa te krijgen. Ieder-
een die bezig is met het opbouwen van een organisatie
zou deze gelegenheid niet mogen missen.

LIBERTARIAN INTERNATIONAL Deze jonge organisatie
begint aardig te groeien. Op dit ogenblik is de organi-
satie van de Najaarsconventie in Londen, Engeland al
aardig afgerond. Bovendien is de web site "in de lucht"!
Bezoek eens < www.liberalia.com>. Deze site is nog
geheel in het beginstadium, maar uw eerste bezoek zal u
al overtuigen van de grote mogelijkheden.

NIEUWE NEDERLANDSE WEB SITE <www.libertarian.nl>
Deze web site heeft al een groot aantal complimentjes
gekregen. Hij is al meer dan 1000 keer bezocht. We zijn
daar natuurlijk wel trots op, maar we zijn pas tevreden
als dat 1000 keer per dag wordt! U kunt helpen met uw
ideeën, met het aan anderen bekend maken van deze
site, en met ons adressen op te geven van personen
waarvan u denkt dat ze geïnteresseerd zijn. Zie vooral
ook de bijna dagelijkse commentaren, reacties, op he-
dendaagse gebeurtenissen in de sectie "ACTUEEL".
Hierin is onder andere reeds gereageerd op het bankie-
ren door overheden, verantwoordelijkheid in deze maat-
schappij, de mythe van het neoliberalisme, onveiligheid,
genetisch voedsel, de macht van Brussel.

ACTUEEL op <libertarian.nl> Om een brug te slaan tus-
sen de libertarische theorievorming en de praktijk van
alle dag is er sinds enkele tijd het onderdeel Actueel aan
de site toegevoegd. Gepoogd wordt om (bijna) dagelijks
commentaar te geven op actuele zaken vanuit een liber-
tarisch / klassiek liberaal perspectief.
<http://www.libertarian.nl>

AcnvrrErrENKALENDER Een overzicht van komende na-
tionale (en internationale) activiteiten kunt u raadplegen
onder het kopje "kalender" op de website:
http://www.libertarian.nl
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De Mechelse Debat Club heeft een debat georgani-
seerd tussen de ecologische nationalist en ex-libertariër
Guy de Maertelaere en libertariër Aschwin de Wolf. Dit
vindt plaats op 5 februari 2000. Wij staan zeer aarze-
lend ten opzichte van deze Debat club, maar vinden het
positief dat ze het aandurven met Aschwin in debat te
gaan. Daarom kan dit best een leuke / interessante
avond worden. Als u geïnteresseerd bent, en kunt ko-
men, neem dan nog even contact op voor de juiste tijd
en adres.

AYN RAND op <libertarian.nl> Op deze Nederlandse site
is begonnen met een complete sectie te wijden aan het
Objectivisme, de filosofie van Ayn Rand. Een eerste be-
schouwing van dr Hans Ponssen is reeds geplaatst. Bij-
dragen en suggesties voor dit onderdeel van de site zijn
zeer welkom! Bezoek:
<http://www.libertarian.nl/objectivisme/objectivisme.ht
m>

MARKT OP LIBERTARIAN.NL Als het gaat om het verkrij-
gen van klassiek liberale en libertarische boeken is het
wonen in Nederland (of België) vaak een complete
ramp en dient men zijn toevlucht te nemen tot Ameri-
kaanse boekverkopers (zie Terra Libera 2). Op de site
Libertarian.nl is nu de mogelijkheid gecreëerd om boe-
ken, tijdschriften etc. te koop aan te bieden en/of te vra-
gen. Voor meer informatie:
http://www.libertarian.nl/markt/markt.htm

TERKA LIBERA (elektronisch) Terra Libera - Nieuws-
brief voor libertarisme, klassiek liberalisme en indivi-
dualisme Het derde nummer van deze electronische
nieuwsbrief is inmiddels verschenen met heel veel inte-
ressant nieuws. Voor degenen die hem niet automatisch
ontvangen, of die nog niet op het internet zijn, herhalen
we hier de onderwerpen in het kort.

U kunt ook zelf een abonnement op de nieuwsbrief
nemen. De elektronische Terra Libera is gratis. U kunt
zich abonneren bij: < v.struis@fibre.a2000.nl>

VERZOEK: Stuur ook adressen van personen die u
belangrijk vindt voor het ontvangen van deze libertari-
sche nieuwsbrief.

De inhoud van dit derde nummer is:
l."Too much good stuff to keep track off' 2. Bibliografie
Murray Rothbard 3. Interview met Hans-Hermann
Hoppe 4. 50 jaar Human Action 5. Conferentie Liberta-
rian International in London 6. 6th Hayek Congress 7.
Website ISIL Conferentie 2000 8. Ayn Rand op Uberta-
rian.nl 9. The Journal of Ayn Rand Studies 10. Klas-
siek-liberalisme in Vlaanderen 11. Markt op
Libertarian.nl 12. Liberalia.com 13. Center for Liberta-

rian Studies online! 14. Actueel op Libertarian.nl 15.
Activiteitenkalender

BIBLIOGRAFIE MURRAY ROTHBARD Na zijn overlijden
liet de econoom, historicus en filosoof Murray Rothbard
tientallen boeken en duizenden artikelen na. Het Lud-
wig Von Mises Institute heeft de ondankbare taak op
zich genomen om een complete bibliografie van Murray
Rothbard te maken:
http://www.mises.org/mnrbib.asp

50 JAAR HUMAN ACTION
'Human Action' van Ludwig von Mises behoort onge-
twijfeld met Rothbard's 'Man, Economy & State' tot de
belangrijkste economische werken van de 20e eeuw.
Om het vijftig jarig bestaan van dit Magnum Opus te
vieren heeft het Ludwig von Mises Institute in de VS nu
een luxe 'Scholar's Edition' uitgebracht: deze Scholar's
Edition kan besteld worden bij het (Amerikaanse) von
Mises Institute: http://www.mises.org/product.asp?
sku=B310 of bij: Amazon.com
http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/094546624
2/ludwigvonmisesinst

6TH HAYEK CONGRESS: "THE 1VORLD OUT OF
BALANCE?" >From 05 to 07 November 1999 at the
Theodor Heuss Academy, Gummersbach, Germany
Website: http://www.hayek.cjb.net/

THE JOURNAL OF AYN RAND STUDIES The Journal of
Ayn Rand Studies is een nieuw academisch tijdschrift
omtrent het filosofisch oeuvre van Ayn Rand. Het "Jour-
nal" verschijnt halfjaarlijks, in de lente en in het najaar.
Zie: <http://www.nyu.edu/projects/sciabarra/joars.htm>

CENTER FOR LIBERTARIAN STUDIES ONLINE! Sinds
Murray Rothbard in 1976 de Center for Libertarian Stu-
dies oprichtte is er heel wat gebeurd. De belangrijkste
uitgave van deze organisatie is het op een academisch
publiek gerichte twee-jaarlijkse Journal of Libertarian
Studies. Verder geeft deze organisatie het paleo-
libertarische tijdschrift Rothbard-Rockwell report uit.
Inmiddels staan van diverse periodieken de complete
jaargangen op het internet:
<http://www.libertarianstudies.org/>

JONATHAN GULLD3LE. Dit "introductieboek" voor vrij-
heid zet zijn zegetocht over de wereld voort. Het is nu al
vertaald in het Albanisch, Roemeens, Spaans, Neder-
lands, Frans, Somalisch, Japans, Hongaars, Russisch,
Noors, Portugees, Italiaans, Zweeds, Bengalisch, Hin-

34 de Vrijbrief



disch, en er zijn vertalingen onderweg in nog een aantal andere ta-
len.

Het is een interessant boek dat zeer goed gebruikt kan worden
bij inleidingen over het libertarisme. Van de Nederlandse vertaling,
"Jonathan In Kwasiland" is nog een aantal exemplaren bij de reac-
tie beschikbaar.

The Passion Of Ayn Rand Deze film naar het gelijknamige boek
van Barbara Branden is nu in de roulatie, en beschikbaar in Neder-
land. De hoofdrolspeelster, Helen Mirren heeft voor haar rol on-
langs een Emmy Award gewonnen. Ook spelen in deze film o.a.
Eric Stolz, Julie Delpy en Peter Fonda. De libertarische Kring
Roosendaal heeft het plan om hem in november op de Kringbijeen-
komst te vertonen. Belangstellenden wordt aangeraden eerst contact
op te nemen met Hub Jongen, omdat het aantal beschikbare plaat-
sen beperkt is.

Informatie
Stichting Llbertarisch Centrum

De Stichting tabellarisch Centrum streeft de
verspreiding van het Hbertarisme na, Het Li-
bertarisme is een politieke filosofie die geba-
seerd is óp de individuele vrijheid. Het
individu heeft het reent om met zijn leven,
;zijn lichaam en eigendom te doen en te laten
wat hij m!, Individuele vrijheid houdt daarom
zowel persoonlijke als economische vrijheid
in. Elke samenwerking tossen individuen is
dan gebaseerd op vrijwilligheid» Geen wet
.mag vrijwillige samenwerking verbieden. Het
Hbertarisme volgt deze principes consequent

De stichting libertariscn Centrum is geasso-
cieerd met de International Society for IhdM-
dual Liberty, ,

Donateurs

:Mensen die de libertarische beweging finan-
cieel willen steunen kunnen ƒ150,- overma-
ken naar Stichting , Liflias (Ltbertarian
.ïnstitute For Huraan Asststance). Voor die
.ƒ150»- krijgt men dan tevens eenjaar lang de
: Vrijbrief. Het bankrekeningnummer van
IJFHAS (te Schiedam) is 25,81,53.962 bij de
bank Mees Bterson, Postbus 370, 3000 AJ
Rotterdam.

Secretariaat, Libertarïsch Centrum Ne-
derland: ,
Fazantenkarap 818, 3607 EB Maarssenbroefc,
tel 0346-564994

Bijeenkomsten
• Kring Roosendaal
ledere drie maanden; voor nadere informatie:
de Vrijbrief. Contactpersoon H, Jongen, tel,
0165-348034
* Kring Ztód-Holiand
Elke eerste vrijdag van de maand vanaf 20
itur !
Contactpersoon Toiae Manders, tel. 070-
3620954, overdag bereikbaar op het secretari-
aat van de .libertarische Partij» ïaan van
Meerdervoort 415, 2563 AR 's-öravenhage,
tel. 0703650109» h. g. g. 0653-484372, fax.
070-3634730

Secretariaat Libertarïsch Centrum België:
Brugmankan 6Ï?» B-118Ö Brussel, tel. 02-
3444721. Meer-informatie over Llbertarisch
studieeenfttHö en Kring Libertarisch Centrum
België bij het secretariaat ;
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