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Van de Redactie

Voor u ligt de eerste Vrijbrief in de 21e eeuw. Over de 20° kunnen we
kort zijn; deze eeuw werd gekenmerkt door de slachting van het klas-
siek-liberalisme, de introductie van de massademocratie, de verzor-
gingstaat en niet in de laatste plaats de collectieve georganiseerde
fascistische- en communistische massamoorden Het enige lichtpuntje
van deze eeuw was de (theoretische) renaissance van het klassiek-
liberalisme in de werken van denkers als Ludwig von Mises, Ayn
Rand en Murray Rothbard. Laten we hopen dat in deze eeuw deze
theoretische inzichten praktische toepassingen zullen vinden.

Voorlopig lijkt het er echter nog niet op dat het libertarisme in de
praktijk een flinke stap vooruit maakt. Sterker nog, voor onze ogen
worden de contouren getekend van een Europese Superstaat. Hiermee
zijn we al weer een stap verder naar de uiteindelijke droom van het
socialisme; een wereldregering. Het zou echter wel eens kunnen dat
'onze' regeringsleiders met hun ambitieuze Europese plannen net een
stapje te ver zijn gegaan en een goed georganiseerde oppositie op hun
weg zullen vinden. Ik kan u echter nu al vertellen dat ze hierbij wel-
licht ook de meeste Europese libertariërs zullen tegenkomen.

Aan de lezers van dit blad zijn de rampzalige resultaten van de vori-
ge eeuw in ieder geval niet te danken. Tot onze grote vreugde storten
vele abonnees meer dan de abonnementskosten, en soms zelfs voor
meerdere jaren. Wij willen u hiervoor hartelijk bedanken en hopen
dat we in de komende jaren de Vrijbrief nog beter en groter kunnen
maken. De Vrijbrief zoekt in ieder geval naar samenwerkingsmoge-
lijkheden (in België) om dit te realiseren. Zonder natuurlijk haar
principiële libertarische karakter te verliezen. Dat spreekt voor zich.

De vrijbrief wenst u een voorspoedig en libertarisch 2000,

Aschwin de Wolf
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Orkaan-economie
Llewellyn H. Rockwell Jr.

Je zou ervan beschuldigd kunnen worden te denken dat
het een slechte zaak was dat orkaan Floyd een enorme
schade aan eigendommen aanrichtte, hele steden onder
water zette, het forenzenverkeer onderbrak, en in 't al-
gemeen genomen van alles een knoeiboel maakte. Dit is
een redelijke aanname. Maar het is er een waar econo-
men soms blind voor zijn.

Het is elke keer weer hetzelfde: na een of andere
natuurramp schiet er een econoom als een duveltje uit
een doosje om de luitjes te verzekeren dat er ook een
positieve kant aan zit. Alle herbouw die plaatsvindt
jaagt in werkelijkheid de productiviteit aan. De tim-
merlui, water-wegpompers, dakbedekkers, en leveran-
ciers van bouwmaterialen krijgen opdrachten die ze
anders niet zouden hebben gehad. Het geld dat ze ver-
dienen zal besteed worden aan andere goederen. Al de-
ze nieuwe activiteit geeft de economie een opsteker, en
verhoogt zelfs het BNP. Om u maar niet te laten denken
dat ik een makkelijk neer te halen Keynesiaans argu-
ment gebruik, nodig ik u uit om na te denken over het
artikel uit de Wall Street Journal van 17 september,
"Orkaan Floyd laat een robuuste economie achter in zijn
kielzog". Marilyn Schaja, topeconome bij Donaldson,
Lufkin & Jenrette Securities Corp. In New York, zegt
een lichtgelovige journalist dat de storm" in feite de
economie zal aanjagen".

"Ondanks de schade aan eigendommen en onpro-
ductieve uren in de schuilkelders", gaat het artikel ver-
der, "heeft het herbouwen en de vervanging van
goederen de plaatselijke economieën geholpen". Me-
vrouw Schaja verwacht dat Floyd, die weggebleven is
van welke belangrijke bevolkingscentra dan ook, een
vergelijkbare nalatenschap te hebben, waarbij het jaar-
lijkse BNP met 0,2% verhoogd wordt.

In plaats van het wenen om Floyd, zouden we vol-
gens deze logica aan het vieren moeten slaan. Misschien
hebben we meer natuurrampen nodig, niet minder. Kan
er iemand een machine uitvinden die al onze steden
overstroomt en al onze huizen verwoest?

Zouden we niet vandalisme en wanorde in het al-
gemeen, moeten toejuichen? Misschien is het geweld
van de Indonesische militairen in feite goed voor Oost-
Timor.

Misschien ook zijn de verwoestende effecten van
belastingheffing - een trefzekere vernietiger van de privé
eigendommen - ook goed voor ons. Tenslotte, als een
orkaan goed is voor de economie, wat moeten we dan
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denken van de geweldige roofmachine die de federale
overheid genoemd wordt die elk jaar bijna 2 biljoen
dollar aan de private sector onttrekt?

De dwaalredenering is makkelijk te ontdekken. Men
kan niet alleen het geld beschouwen dat aan herbouw
wordt besteed. Als je de kosten van iets berekent dan
moetje het alternatieve gebruik van de hulpbronnen on-
der ogen nemen. In plaats van het herstellen van je dak
dat door de storm beschadigd is, zou je het geld voor
beleggingen hebben kunnen uitsparen. In plaats van het
betalen van hogere verzekeringspremies die door de
storm opgelegd worden, zou je het geld misschien wel
hebben gebruikt om je levensstandaard te verhogen. Het
geld dat uitbetaald wordt voor de herbouw is altijd een
tweede keus als gebruik van hulpbronnen.

Economen noemen het verzuim om dit te zien de
"drogreden van de gebroken ruit", naar een parabel die
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voor het eerst door de 19-eeuwse Franse econoom Fre-
deric Bastiat verteld werd en daarna opnieuw verteld
door Henry Hazh'tt in Economics in One Lesson (1946).
In het verhaal gooit een jongen een steen door het raam,
en de toekijkende menigte bediscussieert de betekenis
van dit alles. De menigte concludeert dat het in feite een
goede zaak was dat het glas brak. Ze wentelen zich in
deze drogredenering totdat een echte econoom zich ver-
toont om hun eerste intuïtieve indruk te bevestigen dat
de vernieling van eigendommen mensen altijd slechter
afmaakt in vergelijking met waar ze eerst waren.

Als je dit eenmaal ontdekt, dan kan je een brede
verscheidenheid van Keynesiaanse denkbeelden weg-
doen. Als hulpbronnen gebruikt worden voor onecono-
mische doeleinden (het fondsen verschaffen aan de
krijg-welzijn krijg-oorlogsstaat, bijvoorbeeld) dan is er
geen 'multiplier'-effect die de initiële kosten van de ver-
nieling goedmaakt (zoals de belastingen die werden op-
gelegd om de goederen en diensten te betalen). Het is
niet zo dat overheidsbestedingen "de groei aanjagen"; ze
leiden alleen economische hulpbronnen om van wense-
lijke naar minder wenselijke toepassingen.

Het is helaas zo dat de wijze waarop het BNP wordt
berekend ertoe neigt om de kosten te maskeren die sa-
menhangen met economische verwoesting. Om maar
jets te noemen, je kunt niet optellen en aftrekken wat je
niet kan zien, en de meeste kosten van een orkaan (of
een overheid) bestaan uit niet-geproduceerde goederen
en niet-verleende diensten. Daaraan valt toe te voegen
dat in het BNP alleen het bestede geld en economische
hulpbronnen die geproduceerd worden, worden meege-
teld, zelfs als er betere economische alternatieven wa-
ren.

Dus de orkaan zou er toe kunnen leiden dat het BNP
stijgt. Maar dat is niet hetzelfde als het veroorzaken van
een productiviteitsstijging. Het BNP is een fictie die door
de overheidsstatistici is geschapen, en er is zit een inge-
bouwde tendens in die de kosten van de overheid mas-
keert en een te zwaar gewicht geeft aan het nut ervan.
Het telt bijvoorbeeld niet de kosten die samenhangen
met belastingen. Het is daarom weinig verbazingwek-
kend dat de politieke elites er zoveel van houden.

Orkaan Floyd produceerde niet alleen de verwoes-
ting van eigendommen, het maakte ook totalitaire poli-
tieke sentimenten los. Elke burgemeester en gouverneur
in de aangedane gebieden liet zich op de tv zien om de
veronderstelde uitzuigers aan te klagen in de verzeke-
rings-, motel-, en benzinebranche die deze tragedie zou-
den aanwenden om de prijzen te verhogen. De waarheid
is dat natuurrampen een extra vraag scheppen in een
situatie van een tekort aan aanbod van een brede reeks
van goederen en diensten. Het prijzensysteem is de ma-
nier van de markt om op nieuwe realiteiten te reageren.

Het reguleren van prijzen en verzekeringspremies kan er
alleen voor zorgen dat de tekorten groter worden en de
ellende wordt verlengd.

Als het echter uitbuiters zijn waar we op zoek naar
zijn - mensen die deze tragedie zouden gebruiken om
zichzelf en hun fortuin te bevoordelen - dan hoeven we
niet verder te kijken dan naar de politieke klasse. Bil!
Clinton gebruikte de gelegenheid om breed uit te pak-
ken over de reddingscapaciteit van de federale overheid,
en zijn verklaringen leidden tot de grootste en meest on-
nodige verplichte evacuatie in de geschiedenis van
Amerika. Drie miljoen mensen werden uit hun huizen
gesmeten en moesten een afgrijselijke verkeersstroom in
zonder eten en water. Zijn verplichte evacuaties ooit
noodzakelijk? Alleen maar als we geloven dat de over-
heid op de een of andere manier in staat is om risico aan
leven en eigendommen te onderkennen dat mensen zelf
niet kunnen waarnemen. Het is duidelijk dat de ervaring
met Floyd, die niet in de buurt kwam van de angstaan-
jagende aanduiding die de weersvoorspellers van de
overheid er aan hadden gegeven, laat zien dat de over-
heid dat niet kan. In een vrij land zouden verplichte
evacuaties nooit moeten worden toegestaan. Mensen
zouden toegestaan moeten worden voor henzelf te be-
slissen om weg te gaan of te blijven.

Uiteindelijk was het de overheid en niet de orkaan
die uiteindelijk de ergste bedreiging bleek te zijn. En die
dreiging is nog maar juist begonnen. De politieke belo-
ningen zullen naar alle aangedane gebieden stromen, en
de macht en omvang van de politieke gevestigde orde
loyaal aan de Democratie Party, doen aanzwellen. Dit is
een waarneembare en calculeerbare dreiging, een die het
best met een dwangevacuatie bestreden kan worden van
dat nest van plunderaars die we de federale overheid
noemen.

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

(vert. J.O. Vrijhof)

(c) 1999 WorldNetDaily.com, Inc.
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Ingezonden brieven

NOORDHOEK (1)

Is de Vrijbrief een vrijbrief tot dwang?
Met veel belangstelling lees ik regelmatig de Vrijbrief
in de veronderstelling dat hier grotendeels artikelen in
staan van intelligente rationeel denkende wezens en in
de hoop hier iets van op te steken.

De weet weinig van het libertarisme, maar heb altijd
gedacht dat dit iets met individuele vrijheid te maken
had. Uit sommige uitspraken in de Vrijbrief blijkt ech-
ter het tegenovergestelde.

In de Vrijbrief van 1999/ 5&6 "De Republiek der
Verenigde Nederlanden" las ik het volgende: 'ieder ra-
tioneel wezen moet derhalve Oranje haten. Dood aan
Oranje zoals dood aan Philips n van Habsburg. Ieder-
een die de vrijheid lief heeft moet roepen: "Dood aan
Oranje" '. In twee zinnen wordt hier even verteld wat ik
als rationeel wezen zou moeten, moeten = dwang. Ik
geloof niet dat ik deze vorm van "vrijheid" lief heb.
Moeten is iets dat van buitenaf opgelegd wordt en per
definitie onvrij.

Overigens maak ik mij ook ernstig zorgen vanwege
het feit dat goede vrienden van ons de naam Oranje dra-
gen. Voor zover wij weten hebben zij niets met het Ko-
ningshuis te maken.

Hopelijk kan voor deze aardige mensen een uitzon-
dering gemaakt worden, wanneer Vrijbrieflezers zich
gedwongen voelen om aan de adviezen van de heer
Noordhoek gevolg te geven.

Simone Tiggeloove

NOORDHOEK (2)

Het aankleden van het individu
In de twintigste eeuw is er een permanente cultuurver-
andering aan de gang om de eigen identiteit kracht bij te
zetten. We zouden dit een vorm van vrijheid kunnen
noemen, of in ieder geval een prettige vooruitgang in de
evolutie naar tolerantere omgangsvormen.

Zo is door ieder intelligent, rationeel denkend indi-
vidu in de loop der tijd eindelijk begrepen dat de per-
soonlijkheid niet ontleend kan worden aan de manier
waarop men wordt aangesproken. Deze stelling is het
tegenovergestelde van wat beweerd wordt in het artikel
"Het Uitkleden van de Mens" (Vrijbriemummer 1999/
5&6).

De stelling dat nudisme een vorm van uitkleden van
de persoonlijkheid is, is een onjuist en bekrompen

standpunt dat ons terugbrengt in het puriteinse tijdperk.
Juist bij mensen met een groot gevoel van zelfvertrou-
wen en zelfwaardering is preutsheid vaak niet aanwe-
zig. Dat kleding een middel is waarmee het individu
iets van zijn persoonlijkheid kan uitdrukken, is een feit.
Dat nudisten zichzelf durven te laten zien / zichzelf let-
terlijk bloot geven, zegt ook iets over hun individuele
persoonlijkheid.

De stelling dat nudisme altijd potentiële pedofilie is,
is helemaal grote lariekoek. Dan zou geen enkel kind
met een volwassene in de badkamer mogen vertoeven.
Bij het kopen van een babybadje zou de zedenpolitie
reeds in aktie moeten komen. Sterker nog, de enige op-
lossing zou zijn om alle mannen te castreren opdat er
geen kinderen meer geboren worden.

Ook geloof ik niet in de stelling dat een poster van
een liftende bejaarde een aanslag is op de generationele
identiteit. Wel worden veel bejaarden door het biologi-
sche verouderingsproces vaak beperkt in hun mobiliteit.
Overigens lijkt mij de term generationele identiteit on-
juist. Daarmee wordt gesteld dat je je individuele iden-
titeit ontleent aan een bepaalde leeftijdsgroep. En dat
zou nou juist mijns inziens ontpersoonlijking zijn. Bo-
vendien hangt de eigenheid van een persoon niet af van
de groep waartoe men zou kunnen behoren. Gelukkig
maar, want anders zouden er geen echte individuen
meer bestaan. Menigeen zou in een gigantische identi-
teitscrisis terecht komen wanneer men van de ene op de
andere dag opa of oma wordt, of de dag na zijn/haar
verjaardag opeens te oud is om te liften.

Verder staat het artikel vol met illustraties van irra-
tionele angsten voor, en onjuiste verbanden met het
communisme, zoals het verlenen van een literaire prijs
aan Gerard Reve en opgelegde sportbeoefening in ont-
klede staat.

Uiteraard ben ik wel van mening dat ieder individu
bij het aan- en uitkleden voor zichzelf mag bepalen
welke kleding hij/zij draagt bij het sporten of andere
activiteiten. Uit eigen ervaring weet ik dat bij bepaalde
activiteiten het geheel of gedeeltelijk ontkleden noodza-
kelijk kan zijn. Gezien mijn enorme preutsheid kan ik
hier verder niet op ingaan. Ziet u dit maar als mijn per-
soonlijke afwijking die mij toch weer tot een uniek in-
dividu maakt.

Simone Tiggeloove
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Bouwen aan Vrijheid

Interview met Frederic Mann

Dit interview werd gehouden met een lid van de
Penn State Young Americans for Freedom. Frede-
rick Mann is een succesvol ondernemer die bij ver-
schillende bedrijven betrokken is. Hij is de auteur
van The Economie Rape of America en van vele nut-
tige rapporten, en de oprichter van de Free World
Order ook wel bekend als Terra Libra.

Yaf: Op uw website raadt u aan te bouwen aan vrijheid
inplaats van het bestrijden van tirannie of het vechten
voor vrijheid. Wat bedoelt u precies met "bouwen aan
vrijheid".

Mann: De basis gedachte achter "bouwen aan vrijheid"
is dat de macht van de Tiran afhangt van de steun die hij
ontvangt van zijn slachtoffers. In het algemeen bestaat
die steun uit het betalen van belasting aan de Tiran, ge-
hoorzamen aan de Tiran. Slachtoffers zijn bereid infor-
matie over zichzelf aan de Tiran te geven, de slachtoffers
staan toe dat de Tiran hen reguleert en controleert.
Slachtoffers vragen naar en gebruiken "diensten" van de
Tiran en nemen deel aan "verkiezingen" die de Tiran
uitschrijft.

Een ander basis idee van het bouwen aan vrijheid is
dat wanneer je je ergens tegen verzet er bijna altijd een
automatische reactie volgt om die tegenstand te vernie-
tigen. Het extreme voorbeeld van deze "vijanden dienen
vernietigd te worden" mentaliteit is natuurlijk het
bloedbad in Waco.

Met bouwen aan vrijheid bedoel ik dat mensen op-
houden aan de tiran en het systeem van de tiran te steu-
nen in die mate als practisch mogelijk is. Zij verlaten
het systeem van de tiran, in zoverre zij dat kunnen en le-
ren vrij te leven in een onvrije wereld. Zij creëren hun
eigen vrijheid.

Vrij leven vereist wat ik Vrijheid technologie noem,
en bestaat uit practische kennis en methoden die het
mogelijk maakt slimmer te zijn dan de tiran; je leven en
zaken zo organiseren dat de tiran je met rust laat. Vrij-
heidstechnologie houdt in dat je jezelf kunt verdedigen
met minimale inspanning wanneer de tiran je aanvalt.
As de politie je aan de kant zet, dien je de zaak zo aan te
pakken dat je zo snel mogelijk je weg vervolgen met
minimaal risico. Wanneer de tiran een dreigbrief stuurt,
antwoord je in de ideale situatie met één brief die de

6 de Vrijbrief

vijand noodzaakt jou met rust te laten en andere mak-
kelijkere prooien op te zoeken.

Een ander aspect van het bouwen aan vrijheid is de
stichting van instanties, die het makkelijker, eenvoudi-
ger en veiliger maken voor mensen om vrij te leven. Je
zou hierbij kunnen denken aan het afwikkelen van
bankzaken, zonder dat de tiran er weet van of controle
over heeft; zaken doen met bedrijven die niet een deel
van hun inkomsten afdragen aan de tiran; alternatieve
gezondheidszorg, alternatieve communicatie systemen
etc... het internet is het beste voorbeeld van een techno-
logie die het de mensen mogelijk maakt vrij te leven.

Yaf: Als ik het goed begrijp, vindt u dat het deelnemen
aan verkiezingen de Tiran ondersteunt. Vindt u dat de
Libertarian Party opgeheven dient te worden. En dat li-
bertariërs niet zouden moeten gaan stemmen.

Mann: Ten behoeve van dit interview maak ik onder-
scheid tussen twee niveaus om de vrijheid te bevorde-
ren. Tot nu toe heb ik gesproken over niveau twee: het
onthouden van steun aan de tiran en het leven in vrij-
heid. Helaas dit niveau schijnt veel vrijheidslievende
mensen een onbereikbaar ideaal, zodanig zelfs dat ze er
niet eens wensen over na te denken.

Voor de meeste mensen die vrijheid nastreven ni-
veau één meer gepast Dit is het niveau waarbij je leert
over de filosofe en principes van de vrijheid, anderen
probeert te overtuigen en te instrueren, de Libertanan
Party ondersteunt enz. Dit is erg belangrijk om het idee
van vrijheid te verspreiden. Het is de beste manier om
de massa's te bereiken.

Persoonlijk ben ik het meest bezig met niveau twee,
maar ik ondersteun ook de Libertarian Party.

YAF: Waarom heb je de Free World Order opgericht?

Mann: Het was bedoeld als een tegengif van de New
World Order

YAF: Waarom heb je gekozen voor de Latijnse naam
Terra Libra

Mann: In correct Latijn zou het Terra Libera moeten
zijn, maar Terra Libra klonk beter. Het betekent "Vnj
Aarde".



In zoverre mensen zich bevrijd hebben maken ze
deel uit van Terra Libra of de Free World Order. Het
internet en andere vrijheidsinstellingen maken deel uit
van de "Vrije Aarde".

De onderscheid drie economische sectoren: publiek,
particulier en de echt vrije onderneming. De publieke
sector is de dwang of "meester" sector. Hun primaire
manier van handelen bestaat uit dwang, geweld, dreigen
met geweld, fraude, misleiding en hersenspoeling.

De "privé" sector is eigenlijk een soort "slaven"
sector, gecontroleerd door de "meester" sector. Er zijn
echter ook meesters in de particuliere sector die tirannen
in de publieke sector "kopen" om speciale privileges te
ontvangen als import tarieven, licenties, subsidies etc...
Veel tirannen in de particuliere sector stelen geld van
hun werknemers om dat aan de tirannen in de publieke
sector te overhandigen. Zowel de particuliere als de pu-
blieke sector zijn de aartsvijanden van de vrijheid.

De sector van de echt vrije onderneming is geba-
seerd op privé eigendom, vrijwillige handel en vereni-
ging, en is vrij van dwang en tirannie. Economisch
handelen gebaseerd op
vrijwilligheid, zonder
fraude of dwang vindt
plaats in de Free World
Order of Terra Libra. Als
mensen zich meer en meer
vrijmaken verplaatsen zij hun economisch handelen
meer en meer naar Terra Libra. Dit noem ik ook wel de
'Terra Libra Shift". Het is een essentieel onderdeel van
het bouwen aan vrijheid.

Yaf: Op uw website behandelt u veel verschillende on-
derwerpen, van belasting ontwijking tot verbetering van
gezondheid. Waarom behandelt u zoveel verschillende
onderwerpen?

Mann: Je kan vrijheid zien als de hoeveelheid positieve,
wenselijke mogelijkheden die een individu heeft. Een
van die mogelijkheden is het geld dat je verdient ook
zelf te houden. Een ander is je eigen geld zo uitgeven als
je dat wenst.

Als je ziek in bed ligt zijn de hoeveelheid mogelijk-
heden beperkt, je bent minder vrij. Daarom zijn opti-
male gezondheid en conditie van belang voor de
vrijheid.

Yaf: Er wordt binnenkort een debat gehouden op de
ACLU over positieve discriminatie. Zou u ons kunnen
vertellen wat u hier van vindt?

Mann: Simpel gezegd komt het positieve discriminatie
neer op het volgende: de Tiran steelt van Paul om aan

Peter te schenken, omdat in het verleden Peter en de Ti-
ran van Paul hebben gestolen. Subsidies en uitkeringen
maken de begunstigde afhankelijk van de Tiran en in
het algemeen valt het niet aan te raden als je meer vrij-
heid wilt om hiervan gebruik te maken.

Een meedogenloos vrijheidsbouwer zal echter zeg-
gen: "Alles wat de tiran heeft is gestolen waar. Het zijn
corrupte dieven en hebben nergens recht op. Ik probeer
te pakken wat ik pakken kan".

Yaf: Op uw website verschaft u informatie over hoe het
Social Security systeem te verlaten.

Mann: Dat is mogelijk door het SS nummer op te geven.
Naar mijn mening is dit voor de meeste mensen die naar
vrijheid streven geen practische koers. Leven zonder SS
nummer vereist veel juridische kennis en vaardigheden,
naast de nodige inkomsten in de echt vrije economie.
Desalniettemin ken ik verschillende mensen die het heel
aardig doen zonder SS nummer.

Veel van de macht van de tiran
hangt af van de informatie over

hun slachtoffers

Yap: Wat is uw standpunt
ten aanzien van het privé
bezit van vuurwapens?

Mann: Het laatste obstakel
naar absolute tirannie is

het privé bezit van vuurwapens. De tirannen weten dit
en zullen hun uiterste best doen om wapens te verbie-
den. Sommige Founding Fathers wisten dit ook en dat is
ook de reden dat zij het recht op vuurwapen bezit heb-
ben opgenomen in het tweede Amendement van de
Grondwet, in de Bill of Rights. Vrijheidslievende Ame-
rikanen dienen het recht op privé bezit van vuurwapens
te beschouwen als onaantastbaar.

Yaf: Wat is volgens u de grootste belemmering voor in-
dividuele vrijheid?

Mann: Ongetwijfeld het feit dat veel mensen die vrijheid
nastreven in de particuliere sector werkzaam zijn van 9
- 5. Zij ondersteunen het systeem dat van mensen sla-
ven maakt. Ik vermoed dat veel mensen die in de privé
sector werkzaam niet eens nagedacht hebben over de
mate waarin zij de tirannie ondersteunen. Als deze men-
sen een manier zouden vinden om financieel onafhanke-
lijk te worden, dan zouden ze niet alleen een groot deel
van hun steun de overheid opgeven, ze zouden ook veel
meer tijd hebben om de vrijheid te bevorderen.

Yaf: Bedoelt u dat libertariërs aanraadt in het "zwarte
circuit" te werken? In de ondergrondse economie? Is dat
niet voor de meesten veel te gevaarlijk?
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Mann: Veel mensen begrijpen een belangrijk aspect van
de macht der tirannen niet ten volle. Veel van de macht
van de tiran hangt af van de informatie over hun slacht-
offers. De meeste informatie levert de privé sector. Men-
sen die in de echt vrije markt werken geven die
informatie doorgaans niet. (Dat is ook de reden dat de
Tiran graag maatregelen als "know your customer" voor
de banken wil invoeren.) Als je voorzichtig en omzichtig
te werk gaat kun je in het zwarte circuit zelfs nog veili-
ger zijn dan in de particuliere sector.

Yaf: Als ik het goed begrijp beveelt u vrijheidsactivisten
aan de wet te overtreden?

Mann: In de VS is de hoogste wet de Grondwet. De op-
stellers van de Grondwet hadden grotendeels een echt
vrije economie voor ogen. Dus integendeel ik beveel aan
dat de enige echte wet tot op de letter gevolgd wordt.

Yaf: U denkt duidelijk dat uw niveau twee strategie be-
ter is dan niveau één. Waarom denkt u dat?

Mann: Het nadeel van de strategie op niveau één is dat
je je vele jaren kunt inspannen en veel geld kan uitge-
ven zonder veel resultaat te halen. Ondertussen ben je
op veel manieren wel aan slavernij onderworpen. Veel
activisten op niveau één krijgen te maken met een ge-
voel van opgebrand zijn. Het grote voordeel van de
strategie op niveau twee is datje direct de voordelen van
de vrijheid kunt genieten en dat je het meeste geld dat je
verdient in je eigen zak kan steken.

Yaf: Wat zij uw ideeën over toekomst voor de VS en
voor de rest van de wereld?

Mann: Ik verwacht dat naarmate mensen zich meer en
meer aan de slavernij weten te onttrekken door instellin-
gen als het internet, de tirannen wanhopiger en geweld-
dadiger zullen worden. Er zullen zich waarschijnlijk
meer "Waco's" voordoen.

Er zijn veel mensen die balanceren tussen vrijheid
en slavernij. Als de tirannen gewelddadiger worden,
zullen zij voor vrijheid kiezen. Ook is het voordeel van
de vrijheid groter naarmate de onderdrukking groter
wordt.

Voor tirannen is geweld een succesvolle strategie
(natuurlijk altijd onder motto's als 'hulp aan de kinde-
ren'). De tiran ontvangt een rendement uit geweld. Zoals
de zakenman een rendement uit zijn investering wil, zo
wil de tiran een rendement uit geweld. Mensen, in zo-
verre ze niet gehersenspoeld zijn natuurlijk, betalen be-
lasting om geweld jegens hun persoon te vermijden.

Opbrengsten uit geweld bestaan onder andere uit belas-
tingen

Met de opkomst van internet en andere vrijheidsin-
stellingen wordt het steeds moeilijker voor de tirannen
om hun slachtoffers onder controle te houden en het
rendement uit geweld vermindert. Veel van hun macht
hangt af van het afnemende rendement uit geweld. Bc
voorzie dus een grote verspreiding en toename van vrij-
heid zowel voor America als voor de rest van de wereld,
voor diegenen die hiertoe het initiatief nemen.

Overal ter wereld handelen tirannen volgens de enige
feitelijke grondwet: "Alles kan, waar we weg mee kun-
nen komen". Zonder twijfel zullen ze enige vrijheidsac-
tivisten de "Waco" behandeling geven om als voorbeeld
voor anderen te dienen.

Om degenen die binnen het slavensysteem blijven
onder controle te houden, zullen tirannen hun best doen
om de vrijheid verder te beknotten.

Yaf: Wat zijn uw plannen voor de toekomst?

Mann: Mijn hoogste prioriteit is te bewerkstelligen dat
mensen financieel onafhankelijk worden van het politie-
ke systeem.

De volgende prioriteit ligt in het verschaffen van de
middelen voor mensen om hun denkvaardigheden te
vergroten.

Yaf: Wat kan de gemiddelde student doen om zijn per-
soonlijke vrijheid te vergroten.

Mann: Ontwikkel een of meerdere inkomsten bronnen
in de echt vrije markt. Ontwikkel de denkvaardigheid.
Verlaat de universiteit bij de eerste practische mogelijk-
heid en neem je opleiding in eigen handen.

Yaf: Is er nog enig ander advies dat je aan vrijheidslie-
vende mensen kunt geven?

Mann: Denk na over alles wat je denkt te weten; inclu-
sief wat je wet over vrijheid of onafhankelijkheid. Alles
wat je dan weet moet ook worden uitgevoerd om de
vrijheid te bevorderen.

Yaf: Dank u vriendelijk voor uw tijd meneer Mann. Ter-
ra Ijbra, ook wel Free World Order kan gevonden wor-
den op http://www.buildfreedom.com. Ik waardeer uw
medewerking ten zeerste meneer Mann. Ik kijk uit naar
de nieuwe artikelen op uw geweldige website.
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Consequent Anarchisme: Voluntarisme

Recensie doorAschwin de Wolf

l Must Speak Out: the best of the Voluntaryist, se-
lected and edited by Carl Watner, Fox & Wilkes,
1999,485 p.

Volgens de theorie heb je grofweg twee soorten liberta-
riërs, libertariërs die voorstander zijn van een minimale
staat (minarchisme) en libertariërs die voorstander zijn
van een staatloze samenleving met concurrerende be-
schermingsorganisaties (anarchisten). Je zou verwach-
ten dat personen die bij de laatste categorie behoren
(zoals ondergetekende) zowel in principe als in de
praktijk de politiek, en de hieruit voortvloeiende politie-
ke partijen, resoluut afwijzen. Niets is echter minder
waar. Zo was bijvoorbeeld de anarcho-kapitalist Murray
Rothbard een substantieel deel van zijn leven actief in
de Amerikaanse Libertarische Partij.

Er zijn twee argumenten waarom anarchistische liberta-
riërs niet het fenomeen politieke 'partij resoluut hoeven
af te wijzen. In de eerste plaats kan gesteld worden dat
het deelnemen aan verkiezingen en het zitting nemen in
het parlement zelf geen schending van het non-agressie
principe met zich meebrengt. In de tweede plaats kan
een politieke partij als het meest efficiënte middel ge-
zien worden om het libertarisme onder de aandacht te
brengen bij de massa en de media.

Tegen deze visie zijn echter weer legio argumenten in te
brengen. De zal twee contra-argumenten noemen. In de
eerste plaats geeft het deelnemen aan verkiezingen legi-
timiteit aan het politieke proces als geheel. In de tweede
plaats is het risico enorm dat, als gevolg van de inhe-
rente dynamiek van de macht, ook libertarische partijen
hun opvattingen zullen matigen om acceptabel te willen
worden gevonden. Kortom, de discussie omtrent poli-
tiek versus non-politiek (of anti-politiek) is een contro-
versieel onderwerp binnen het anarchistische
libertarisme.

Een groep mensen die consequent van mening zijn dat
het (anarchistisch) libertarisme onverenigbaar is met het
bedrijven van politiek zijn de zogenaamde volunitaris-
ten (voluntarists). Hun streven naar een volledige vrij-
willige samenleving, en de middelen die hierbij legitiem

zijn, wordt het beste samengevat in hun eigen doelstel-
ling:

"The Voluntaryists are advocates of non-political strate-
gies to achieve a free society. We reject electoral poli-
tics, in theory and in practice, as incompatible with
libertarian principles. Governments must cloak their ac-
tions in an aura of moral legitimacy in order to sustain
their power, and political methods invariably strengthen
that legitimacy. Voluntaryists seek instead to delegiti-
mize the State through education, and we advocate
withdrawal of the cooperation and tacit consent on
which State power ultimately depends"

Het Amerikaanse tijdschrift The Voluntaryist houdt tot
op de dag van vandaag consequent vast aan deze doel-
stelling. Het is dan ook bijzonder welkom, dat onder de
redactie van de initiatiefnemer Carl Watner, een bundel
is uitgebracht met de beste artikelen van de afgelopen
100 nummers. In deze bundel, met de pakkende titel 'I
must speak out', worden de vruchten van zeventien jaar
consequent vrijheidsdenken bijeengebracht. De bundel
behandelt een groot aantal onderwerpen zoals de princi-
pes van het voluntarisme, de consequenties van het vo-
luntarisme voor het libertarisme en natuurlijk de
onverenigbaarheid van het libertarisme en het bedrijven
van politiek. Grote namen als Murray Rothbard, Walter
Block en Wendy McElroy passeren de revue en zeker
vermeldenswaardig is het voor het eerst in boekvorm
verschenen 'paleo-libertarische' statement 'Libertaria-
nism and libertinism' van Walter Block.

De standpunten van de volunitaristen zijn zeker voor
discussie vatbaar maar wat mij betreft wordt het volun-
tarisme de dominante vorm van libertarisme in de 21°
eeuw. Het voluntarisme leert zich kennen als een variant
van het libertarisme waarin het minst gesjoemeld wordt
met de libertarische uitgangspunten en kent ook een po-
sitieve boodschap voor het, door de politiek verpletterde,
individu: verwacht niets van politici maar probeer je le-
ven nu al zo veel mogelijk zonder staatsinmenging te
leven. Een dergelijke onderneming verdient brede steun
en navolging binnen de libertarische beweging.
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De Geboorte van het Liberalisme:
de Periode der Verlichting

Wim Oosterveld

DE OPKOMST VAN HET MODERNE HEIDENDOM

Om de principes van het liberalisme goed te leren be-
grijpen en te waarderen is het zinvol om eens te zien
binnen wat voor maatschappelijke context het zich
ontwikkelde. Vaak wordt van de Verlichtingsfilosofen
(ook wel: philosophes) gezegd dat zij niet sociaal be-
wogen waren. Van Voltaire is bijvoorbeeld bekend dat
hij de ideeën van de Verlichting niet geschikt achtte
voor het gewone volk, het canaille. Zo zei hij dat als
God niet bestond, dat hij dan uitgevonden moest wor-
den, omdat het volk een bepaalde autoriteit buiten de
koning nodig had, en uitzicht op een beter bestaan
moest behouden. Deze visie is echter begrijpelijk, als
men bedenkt dat alle landen van Europa tot ver in de
17e eeuw allemaal monarchieën waren, dat de kerk een
grote invloed had op het maatschappelijk leven, en dat
klassieke vrijheidsrechten als zodanig dus nog hele-
maal niet bestonden. De philosophes waren dan ook
noodzakelijkerwijs een elitair gezelschap, wat overi-
gens niet inhoudt dat alle philosophes -net zoals Vol-
taire- het gewone volk minachtten. Zo werd de
popularisering van de wetenschap bevorderd. Diderot
en d'Alembert ondernamen een project van de compila-
tie van alle kennis in een allesomvattende Encyclope-
die Raisonneé des Sciences, des Arts et des Métiers,
waaraan vele bekende philosophes een bijdrage hebben
geleverd. Zo hielpen ze de Verlichtingsideeën versprei-
den. Hun pijlen waren vooral gericht op de staat en op
de kerk, omdat deze twee instituties de belangrijkste
belemmeringen waren voor de ontwikkeling van de
vrije, zelfdenkende mens. Hoewel de wortels van de
Verlichtingsbeweging tot ver in het verleden kunnen
worden getraceerd, wordt 1688 doorgaans toch als be-
ginpunt van de Verlichting beschouwd, die dan tenein-
de komt in 1792, het jaar waarin de Franse Revolutie
radicaliseerde. In 1688 vlucht de katholieke Engelse
koning James n naar Frankrijk, en vindt de Glorieuze
Revolutie plaats, waarbij de Hollandse stadhouder
Willem Hl de troon bestijgt. Voorwaarde daarvoor was,
dat hij de Bill of Rights (1689) zou ondertekenen,
waarmee een constitutionele monarchie zou worden ge-
creëerd, welke de macht van het parlement, en indirect
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de vrijheid van het volk zou garanderen. De principes
achter deze revolutie zouden de eeuw daarna nog door
heel Europa weerklinken, en niet het minste door toe-
doen van de filosoof die aan boord was van hetzelfde
schip wat koningin Mary n naar Engeland bracht: John
Locke.

De invloed van John Locke op de politieke filosofie van
de Verlichting, en op het liberalisme als zodanig, kan
nauwelijks worden overschat. In 1690 verschenen zijn
twee belangrijkste werken, namelijk de Two Treatises
on Government en zijn Essay Conceming Human Un-
derstanding. Het eerste is waarschijnlijk zijn bekendste
werk maar het tweede is het belangrijkste gebleken,
althans voor de Verlichting dan. In de Second Treatise
zette hij de principes uiteen, volgens welke een staat
zou moeten worden georganiseerd. De alombekendheid
van dit werk maakt een toelichting hierop overbodig.
Het belang van zijn Essay was dat hij daarin een basis
legde voor de toepassing van natuurwetenschappelijke
theorieën op de menswetenschappen, die tijdens de
Verlichting tot bloei zouden komen. Deze theorieën
ontleende Locke aan Newton, wiens Principia in 1687
het licht zag. Het belang van dit werk werd nog het
beste verwoord door de Engelse neoklassieke schrijver
Alexander Pope, die in een grafschrift voor Newton
schreef: "Nature and nature's laws lay hid in night/ God
said: let Newton be! And all was light." De Newtoni-
aanse mechanica-theorie zou zeer belangrijk worden
voor de intellectuele ontwikkeling van de philosophes,
omdat het een rationele verklaring bood voor tot dan
toe onverklaarbare natuurverschijnselen.

De filosofie van de oudheid was een onmisbare bron
voor inspiratie en argumenten voor de philosophes.
Boeken als de Parallelle Levens van Plutarchus en Ci-
cero's De Officiis (Over de Moraal) werden door hen
gretig gelezen, en werden door hen opgehouden als
toonbeelden van humaniteit en seculariteit. Veel van
deze werken waren eens door de kerk op de Index Pr°~
hibitorum geplaatst van verboden boeken, omdat zij het
geloof zouden ondermijnen. De philosophes hadden
dan ook weinig waardering voor het intellectuele erf-
goed van de Middeleeuwen. Gibbon's Decline and Fatt



of the Roman Empire (1776) en Voltaire's Essai sur les
Moeurs (1756) getuigen van een dergelijke visie. Het
was dus ook door hun toedoen dat de Middeleeuwen
een bijnaam zoals 'Dark Ages' kreeg, wat tegenwoordig
als onterecht wordt beschouwd. De hostiliteit van de
Verlichtingsfilosofen t.o.v. de Middeleeuwen werd
vooral gevoed door de metafysische inslag van de filo-
sofie van die tijd, die was ingegeven door de invloed
van het Christendom. Tenslotte werd de interesse van
de philosophes in de oudheid nog aangewakkerd,
doordat rond 1740 de eerste opgravingen werden ge-
daan in Pompei' en andere plaatsen in de antieke we-
reld. In dit verband is de invloed van de Duitse
archeoloog J.J. Winckelmann zeer belangrijk geweest,
daar hij prominent heeft bijgedragen aan de popularise-
ring van de kunst van de oudheid.

De basis voor de intellectuele ontwikkeling van de
Verlichtingsfilosofen werd gelegd op de universiteiten
en jezuïetencolleges die zij doorliepen. Deze instituten
waren altijd zeer conservatief, en liepen steevast achter
op de nieuwste filosofische ontwikkelingen. Zo hadden
Diderot en Voltaire, die beiden aan de jezuïetenschool
College Louis-le-Grand in Parijs hadden gestudeerd,
daar hun afkeer tegen het dogmatisme van hun leer-
meesters ontwikkeld. Adam Smith en Edward Gibbon,
de zojuist genoemde geschiedschrijver, voelden zich
nooit thuis in het behoudende bastion van de universi-
teit van Oxford. Aan de Sorbonne gold Aristoteles' leer
nog als de enige ware. Het was dan ook voornamelijk
in de privésfeer dat de philosophes de grote seculiere
filosofen van de oudheid en de moderne tijd bestudeer-
den. De enige plaatsen waar de moderne wetenschap en
filosofie in vrijheid werden onderwezen waren Schot-
land en Holland, zodat veel intellectuelen daar naar toe
trokken voor hun opleiding. De universiteiten van
Edinburgh, Glasgow, Leiden en Utrecht hadden in deze
tijd een grote reputatie verworven. Naast de academi-
sche opleiding werd dan ook meestal een 'Grand Tour'
gemaakt, waarbij veel landen van het continent werden
bezocht, en in het bijzonder Italië en Griekenland. Ook
werden zo nuttige contacten gelegd, die in de toekomst
zeer waardevol zouden worden. De philosophes kun-
nen dan ook met recht kosmopolieten genoemd worden.
Na de Glorieuze Revolutie van 1688 zou Engeland het
grote voorbeeld worden voor de philosphes. Daarom
waren de reizen naar Engeland van ondermeer Mon-
tesquieu en Voltaire ook van zo'n groot belang. De ver-
spreiding van de Britse vrijheidsidealen door Voltaire
in het bijzonder, welke hij uiteenzette in zijn Lettres
Philosophiques (1734), hebben er toe bijgedragen dat
de Verlichting zo'n grote beweging heeft kunnen wor-
den. Nadat Voltaire in de Bastille was beland na een

handgemeen met een edelman, was hij voor 3 jaar in
vrijwillige ballingschap gegaan naar Engeland. Een
belangrijke ervaring voor hem was het bijwonen van de
begrafenis van Newton, die in datzelfde jaar 1727
overleed, en wie een grootse uitvaart was toebedeeld,
die Voltaire erg imponeerde. .Voltaire - die ook dilettant
was - hielp daarna ook de ideeën van Newton te popu-
lariseren middels zijn boek Éléments de la philosophie
de Newton (1738).

Naast de wetenschappelijke ideeën die Voltaire zich
eigen maakte tijdens zijn verblijf in Engeland waren dus
de vrijheidsidealen die hij daar aanschouwde ook van
grote invloed op zijn denken. In een passage over de
beurs van Londen merkt hij op: "...men vindt er de jood,
de mohammedaan en de christen die met elkaar han-
delen alsof ze dezelfde religie hebben, en zien diegene
die bankroet gaat niet aan als zijnde heiden. (...) [Na
afloop gaat ieder naar z'n gebedsplaats toe] en allen
zijn tevreden." Dit soort vrijheden, die van handel en
van godsdienst, had Voltaire ook al opgemerkt in Hol-
land, waar hij daarvoor al een paar jaar had doorge-
bracht. Over vrijheid van religie zei hij ook nog dat
"één godsdienst tot onderdrukking zou leiden, twee
godsdiensten tot bloedige rivaliteit, maar een plurifor-
miteit van religies tot vrede en voorspoed." De basis
was daarmee gelegd voor de grootste strijd die tijdens
de Verlichting zou worden gevochten tegen het juk dat
de vrijheid van gedachte onderdrukte: de kerk. "Écrasez
l'infame!" werd de rallying cry tegen het fanatisme en
bijgeloof, en vóór godsdienstvrijheid en vrijheid van
meningsuiting.

HET VERLICHTINGSDENKEN IN ACTIE

De philosophes ontwikkelden hun liberale denkbeelden
door de filosofie die ze aanhingen. Onder invloed van
het empirisme, waarvan Bacon en Locke de grote ver-
tolkers waren, werd het rationalisme in Frankrijk, ge-
domineerd door de filosofie van Descartes, onder vuur
genomen. Het gedachtegoed van de 'Lumieres', zoals de
Verlichters in Frankrijk heetten, was seculier van aard
en ontdaan van alle metafysische elementen, die de 17e
eeuwse filosofen nog zo kenmerkten. Het materialisme,
dat tegelijk met het atheïsme opkwam, werd dan ook
de belangrijkste filosofische stroming onder de Ver-
lichters. De philosophes werden vooral beïnvloed door
de geschriften van Lucretius, wiens De Rerum Natura
(Over de aard der dingen) als belangrijkste vertolking
van het materialisme uit de klassieke oudheid gold, en
door Pierre Bayle, een hugenoot die in Rotterdam do-
ceerde, en met zijn Dictionnaire Historique et Critique
(1697) feitelijk het eerste Verlichtingswerk van Frank-
rijk had geschreven. Het materialisme vond vooral zijn
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uitwerking in de wijze waarop de Verlichters de mens
beschouwden binnen het universum, en wat zijn plaats
was binnen de natuur. Ook onder invloed van het hu-
manisme werd de mens gelijkgeschakeld aan de dieren,
en werd het menselijk denkvermogen gereduceerd tot
een mechanische stofwisseling van atomen in de herse-
nen. Deze visie werd nog het beste verwoord door de
arts en filosoof La Mettrie, in zijn boek L'Homme Ma-
chine (1747). Ook Baron d'Holbach was belangrijk in
dit verband. Maar in de door de kerk beheerste maat-
schappij van het 18e- eeuwse Frankrijk waren dit soort
boeken door de autoriteiten verboden. Vele van de
grootste boeken uit de 18e eeuw werden dan ook clan-
destien uitgegeven, en doorgaans gedrukt in Holland,
waar geen censuur bestond op het drukken van boeken.
Tenslotte heeft het materialisme nog invloed gehad op
de ontwikkeling van het utilisme. Filosofen als Helvé-
tius en Condillac - de grootste vertolker van Locke in
Frankrijk - hadden een psychologische benadering ge-
geven van het streven van een als mechanisme hande-
lende mens. De uitkomst was het streven naar geluk en
ontwijken van pijn, een positivistische visie die in En-
geland verder zou worden verfijnd.

Doordat de philosophes als kosmopolieten zich niet
gebonden voelden aan één bepaald land, brachten ze
vaak bezoeken aan elkaar. Hierdoor werden hun ideeën
ook snel verspreid over Europa. De salons van Parijs en
de theehuizen van Londen waren met name belangrijk
in dit verband. Parijs was in de 18e eeuw de hoofdstad
van de Verlichting. Het was in de salons dat de nieuw-
ste boeken werden besproken, exposities van schilder-
kunst werden gehouden, en actuele onderwerpen
werden doorgenomen. Montesquieu bediscussieerde er
de stellingen over zijn boek De L'Esprit des Lois, Di-
derot sprak er over elk denkbaar ondewerp en dikwijls
waren er gasten uit het buitenland, zoals David Hume
uit Schotland en Beccaria uit Italië. Daarnaast was
Voltaire's woonplaats nog van groot belang. Een groot
gedeelte van zijn leven heeft Voltaire buiten Parijs
doorgebracht, bang als hij was dat hij zou worden gear-
resteerd vanwege de vele kritische geschriften gericht
op de kerk en overheid. Zo woonde hij vanaf 1758 in
Femey, een dorp bij de Frans-Zwitserse grens vlakbij
Genève. Zo kon hij altijd op tijd vluchten, mocht hij
worden vervolgd. "Waar Voltaire is, daar is het cen-
trum van de Verlichting", zo werd vaak beweerd. Goe-
de vrienden van hem, zoals D'Alembert en Holbach,
zochten hem daar vaak op. Bijzonder was het contact
wat ds philosophes hadden met de autoriteiten. Hoewel
vaak wordt beweerd dat de Verlichters de basis hebben
gelegd voor de Franse Revolutie, was het in werkelijk-
heid zo dat de meeste Verlichters monarchisten waren,

de jonge voltaire

die wel een republikeinse visie hadden, maar een her-
vormingsprogramma als het meest geschikt beschouw-
de voor de staat. In Frankrijk waren het verlichte
filosofen als Turgot en de fysiocraat Quesnay die advi-
seur zijn geweest van de koning, terwijl Catharina n
van Rusland Diderot om advies vroeg, en hem aanbood
om naar St. Petersburg te komen. Rousseau heeft de
overheden van Polen en Corsica bijgestaan middels het
schrijven van grondwetten voor die landen. Het meest
verstrekkend echter was de invloed van de Verlichters
aan het Hof van Frederik H de Grote van Pruisen, die
probeerde zo veel mogelijk van de philosophes naar
Potsdam en Berlijn te halen, waaronder Maupertuis en
ook de beroemdste van allemaal, Voltaire. Hij is 3 jaar
gebleven, waarna hij na onenigheid is opgestapt. Frede-
rik was echter zeer ingenomen met de ideeën van de
Verlichters en heeft in Pruisen ondermeer de belastin-
gen hervormd, martelingsmethodes afgeschaft, een be-
ter rechtsstelsel ingevoerd, vrijheid van menigsuiting
toegelaten, alsmede godsdienstvrijheid. Andere vorsten
die zich door de ideeën van de Verlichters lieten beïn-
vloeden waren Josef n in Oostenrijk, Gustav UI in
Zweden en Leopold n in Toscane, die de ideeën het
meest consistent van allemaal doorvoerde. Zij beka-
rakteriseerden zichzelf dan ook als 'verlichte despoten',
soms ook wel verlicht absolutisme genoemd. Ook in
veel andere landen zijn dergelijke hervormingen door-
gevoerd, waardoor de philosophes veel van hun ideeën
bewaarheid zagen worden.

Het idee van de vrijheid, de opkomst van het liberalis-
me en het optimisme over de toekomst werden gevoed
door het vruchtbare intellectuele klimaat en door de
schijnbaar onbegrensde mogelijkheden die de storm-
achtige ontwikkelingen in de natuurwetenschappen en
de technologie mogelijk hadden gemaakt. Maar in
1750 verscheen er een essay, naar aanleiding van een
prijsvraag van de Academie van Dijon, waarbij de
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vraag werd gesteld of de ontwikkelingen van de we-
tenschappen en de kunsten hadden geleid tot een zui-
verdere moraal. In het Discours sur l'origine de
l'inégalite parmi les hommes beantwoordde Jean-
Jacques Rousseau deze vraag in de ontkennende zin.
Hij stelde dat de mens door de gekunsteldheid van het
bestaan vervreemd was geraakt van zijn ware natuur,
en van de natuur zelf.'Hij predikte dan ook een 'retour &
la nature' en zou daarmee de grote dissonant worden
binnen de kring van Verlichtingsfilosofen, ook al om-
dat hij het materialisme als zodanig verwierp. Zijn idee
over waaruit vrijheid bestaat komt niet overeen met dat
wat de philosophes van de Engelsen hadden geleerd.
Zijn tract Du Contrat Social opent met de beroemde
zin "L'homme est né libre, et partout il est dans les
fers", ofwel, ondanks dat de mens denkt dat hij vrij is,
is er toch sprake van vrijheid in gebondenheid. Rous-
seau geloofde niet dat men waarlijk vrij kon zijn in een
monarchie, maar dat dit alleen maar in een republiek
kon; een stelling die later door Kant zou worden uitge-
werkt. Hij staat dan ook een principe van volkssoeve-
reiniteit voor in absolute zin, waarin de vrijheid van het
individu door iedereen en door niemand wordt beperkt.
Omdat deze vrijheid de beste is, zou iedereen zich ook
aan deze vrijheid moeten onderwerpen, en kon men
theoretisch gezien dan ook worden 'gedwongen om vrij
te zijn'. Deze beladen stelling is soms misbruikt om een
totalitair systeem te rechtvaardigen, waardoor Rous-
seau wel als apologeet is gezien voor het Marxisme en
communisme. Het dient benadrukt te worden dat dit
soort interpretaties geenszins de intentie van Rousseau
weerspiegelen. De bijdrage van Rousseau aan het libe-
ralisme blijft door de grote rol die hij de staat toedicht
betwistbaar, hoewel hij wel al een oplossing aandroeg
voor het idee van de 'tyranny of the majority', wat het
Lockeaanse liberalisme opwierp.

Zo mogelijk nog grotere vooruitgang dan in de po-
litieke filosofie werd gemaakt in het economische den-
ken. Al in de jaren 1740-50 kwam de school der
fysiocraten op in Frankrijk, die stelde dat de rijkdom
van een staat niet in de goudvoorraad lag (mercantilis-
tisch), maar dat het land zelf dit belichaamde. Deze
theorie brak een lans voor de toestand waarin de Franse
boeren zich bevonden, aan de onderkant van de sa-
menleving. Middels de al eerder genoemde Quesnay,
die lijfarts was van koning Louis XV, en Turgot, mi-
nister onder Louis XVI, konden sommige van deze
ideeën in de praktijk worden gebracht. Op deze ideeën
werd voortgebouwd door een Schotse filosoof, die voor
studie een tijd in Parijs verbleef en in de salons veel
Franse philosophes had ontmoet: Adam Smith. Tijdens
zijn verblijf aldaar schreef hij grote delen van zijn be-
roemdste boek, An Inquiry into the Nature and the

Causes of the Wealth of Nations (1776). Smith was de
beroemdste exponent van een al even beroemde groep
filosofen, die tesamen de Scottish Enlightenment vorm
gaven. "De voorschriften voor de kunsten en de wjeten-
schappen komen nu uit Schotland", zo stelde Voltairé,
en Smith had daarin een groot aandeel. In zijn boek uit
1759, genaamd The Theory ofMoral Sentiments, zette
Smith uiteen dat de mens niet alleen door zelfbelang,
maar ook door gevoelens voor goedheid werd geleid,
omdat de mens ook een moreel wezen is. Niettemin
wordt Smith's economische theorie gekenmerkt door
zelfbelangen, die in de vrije markten met elkaar in
competitie zijn, en door de werking van de 'onzichtbare
hand' toch het algemeen belang dienen. Hieruit kwam
de doctrine van de 'harmony of interests' voort. Met zijn
theorie van absolute voordelen, later door Ricardo uit-
gewerkt tot de theorie van vergelijkbare voordelen, was
een dodelijke steek toegebracht aan het mercantilisme,
de economische theorie die de absolute monarchieën in
de 17e eeuw overeind had gehouden. Deze theorieën,
en die van de scheiding van arbeid en specialisering,
welke hij aantoonde middels het beroemde voorbeeld
van de 'pin factory', verwerden tot de belangrijkste dra-
gers van het liberalisme naar de volgende eeuw.

"ALL IS FOR THE BEST IN THE BEST OF ALL POSSIBLE

WORLDS"

Evenwel hadden deze Verlichtingsideeën nooit volledi-
ge acceptatie gevonden in Europa, en werden veel idee-
en maar halfslachtig uitgevoerd, of slechts zodanig dat
nog slecht de impressie werd gewekt als ware een her-
vorming doorgevoerd, terwijl de werkelijkheid het te-
gendeel bewees. Aan de andere kant van de oceaan, in
Amerika, deden zich echter omstandigheden voor, wel-
ke de uitvoering van de in Europa ontwikkelde liberale
ideeën mogelijk zouden maken. Via contacten met Eu-
ropa, zoals die via Franklin en Jefferson, en de Europe-
se literatuur, hadden Amerikaanse intellectuelen zich
de filosofieën van Locke, Montesquieu en Blackstone
(de rechtsgeleerde) eigen gemaakt. Maar ook voor hen
gold, zij bleven zichzelf tot het einde toe als Britse on-
derdanen beschouwen, en hadden nooit beraamd om
het op een algehele afscheiding aan te laten komen.
Daarom schreef Jefferson dan ook in de 'Declaration of
Independence'; "When in the course of human events, it
has become necessary for one people to dissolve the
political bands (...)" (nadruk gelegd op necessary) en
niet wanneer het wenselijk wordt geacht dat... enz. Het
is de vroegste uiting van het Amerikaanse pragmatis-
me, wat ook de toepassing van de Verlichtingsidealen
zou gaan kenmerken. De Amerikaanse grondwet zou
dan ook een mengvorm van drie staatsvormen worden:
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het Huis van Afgevaardigden is de democratische
component, de Senaat is de aristocratische, en de Presi-
dent is de monarchale, waarmee de drie staatsvormen
zoals uiteengezet door Montesquieu allen een rol waren
toebedeeld. De discussies die werden gevoerd over de
vorm van de grondwet zijn zeer waardevol om de dis-
cussie over de ideale staatsvorm te begrijpen. Zo was
James Madison, ook wel de 'father of the constitution'
genoemd, voor een grote invloed van het volk, terwijl
Alexander Hamilton juist het volk geen politieke
macht durfde toe te vertrouwen. Toch kan gesteld wor-
den dat de Verlichtingsidealen nog het beste in de
praktijk zijn gebracht door hun belichaming in de
grondwet en de Bill of Rights, die een jaar daarop
volgde. Eén bastion zou nu nog neerkomen, dat van de
Franse monarchie.

De ironie wil dat Frankrijk, hoewel het het centrum
was van de Verlichting en hoewel het met Parijs het
stralende middelpunt had van deze beweging, ook het
land was dat het minste openstond voor de vrijheids-
idealen dat haar filosofen predikten. Toch was het in
Frankrijk, dat de ideeën van de philosophes nog hun
beste verwoording zouden krijgen, in ieder geval waar
het de democratie betreft. De Franse Revolutie was niet
ontstaan doordat de koning het volk permanent onder-
drukte. Louis XVI, de laatste koning voor de revolutie,
had veel hervormingen zoals die waren voorgesteld,
doorgevoerd en feitelijk kende Frankrijk zo'n 15 jaar
voor de revolutie grote economische voorspoed. Dat de
philosophes ook meer vrijheid kregen, kwam goed naar
voren toen Voltaire -voor de laatste keer in zijn léven-
terugkeerde naar Parijs. Hij voelde dat het klimaat zich
ten gunste van hem had gekeerd, en nam geëmotio-
neerd afscheid van 'zijn' Ferney. Hij was al ziek toen hij
begin 1778 de koets naar Parijs nam, en wist dat hij
niet zou terugkeren in Ferney. Daar aangekomen was
een glorieuze intocht zijn deel. Hij werd andermaal be-
groet door zijn vrienden van de Académie Francaise,
waaronder d'Alembert. Na de uitvoering van zijn laat-
ste toneelstuk 'Irene' kreeg hij een ovationeel applaus,
wat hem tot tranen toe roerde. Maar nog tot op zijn
doodsbed werd hij door geestelijken lastiggevallen, die
wilden dat hij zich tot God zou bekeren, om zo zijn ziel
te redden Voltaire volhardde, gaf niet toe, en stierf uit-

eindelijk kort daarop in datzelfde jaar. Een uitvaart, net
zoals Newton die had gehad in 1726, was nu ook Vol-
taire gegund.

11 Jaar later volgde de Revolutie. De Declaration
de Droits de l'Homme stelde daarin dat de soevereiniteit
bij het volk lag, waarop een enumeratie volgde van
klassieke mensenrechten, waarvan een aantal bijna in-
tegraal zouden worden overgenomen in de Universele
Verklaring van de Rechten van de Mens. Nadat een
nieuwe grondwet in werking was getreden en het drie
jaar lang relatief rustig was, brak er een tweede revolu-
tie uit in 1792. Deze werd in 1794 gevolgd door het
'terreurbewind' van Robbespiere. Tijdens dit bewind
werden veel Verlichters en wetenschappers naar de
guillotine gebracht. Met de dood van Condorcet, de
grootste exponent van het vooruitgangsdenken, die nog
in de gevangenis zijn hoofdwerk Tableau Historique
des Progres de l'Esprit Humain schreef, kwam er sym-
bolisch een einde aan de Verlichting in Frankrijk.

Filosofisch zou de Verlichting op zijn hoogtepunt
komen in Duitsland, waar in 1781 de Immanuel Kant
zijn magnus opus Kritik der Reinen Vernunft, een
synthese van het 17e- en 18e-eeuwse denken, aan de
wereld toevertrouwde. Kant vroeg zich af wat nu uit-
eindelijk de Verlichting inhield. In 1784 antwoordde
hij: "Aufklarung ist der Ausgang des Menschen aus
Seiner selbst verschuldeten Unmündigkeit." De mens
moest leren voor zichzelf op te komen. Sapere Aude!
(durf te kennen) was dan ook de lijfspreuk van de Ver-
lichting, volgens Kant. Dit was dan ook wat de mens
had gedaan met zijn opnieuw verworven vrijheden,
middels de Amerikaanse en Franse Revoluties. Hoewel
hij een voorstander was van de Franse Revolutie als
zodanig, had hij toch ernstige twijfels over de gevolgen
van het conflict wat was uitgebroken. In zijn korte es-
say Zum Ewigen Frieden (1795) schetste hij dan ook
zijn twijfel of dit doel ooit wel gerealiseerd zou kunnen
worden. Voltaire had het allemaal gezien, en had dan
ook geen illusies over de snelle invoering van de Ver-
lichtingsidealen, en van liberale principes die daarmee
samengaan. Het is een kwestie van wachten op wat
komen gaat, zoals ook Candide opmerkt: "Cela est bien
dit, repondit [-il], mais il faut cultiver notre jardin."
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Een ware Einstein

Joseph Sobran

Time magazine heeft Einstein uitgeroepen tot man van
de eeuw'. Hij eindigde daarbij hoger dan mensen als
Franklin Roosevelt, Hitler, Gloria Steinem, Stalin en
Gandhi.

Op deze keuze valt weinig af te dingen. Maar niet
noodzakelijkerwijs om de redenen die Time noemt. Het
is waar, Einstein was meer dan een genie, hij was een
Einstein. Hij had de ongelooflijke gave om de vooron-
derstellingen van een hele cultuur te onderzoeken. De
wereld die vanaf Euclides tot en met Newton als van-
zelfsprekend werd aangenomen is door hem ten grave
gebracht.

De gevolgen waren overweldigend. Niet alleen de
wetenschap maar ook de politiek, literatuur, muziek,
kunst, economie, psychologie en de moraal ondergingen
een revolutionaire vernieuwing en een ware beelden-
storm. Er was geen logisch verband met de relativi-
teitstheorie, maar Einstein was zonder twijfel de grote
inspirator en geestelijk leidsman.

Zonder zijn voorbeeld in de natuurwetenschappen is
het hoogst onwaarschijnlijk dat, Freud, Lenin, Eliot,
Joyce, Keynes, Schoenberg, Picasso en vele andere ge-
niën en oplichters - tot op de dag van vandaag is het
moeilijk te zeggen wie wie is - zo'n grote invloed zou-
den hebben gehad. Meer dan enige andere man, gaf hij
ons de cultus van de leider, de expert, de ziener, met al
zijn blinde volgelingen. De totalitaire staat ontleende
zijn gezag aan de "ras wetenschappen" en het "weten-
schappelijk socialisme".

Op elk gebied - logisch denken, melodie, harmonie,
realisme, en de rule of law zelf - storten oude tradities
en aannames ineen. Einstein is de peetvader van het te-
gen intuïtieve, de modernistische avant-garde, de nieu-
we keizer over wiens nieuwe kleren nog steeds
geredetwist wordt. Einstein zelf echter, stom verwon-
derd over de roem die hem ten deel viel bij de grote
massa, hield zich afzijdig van ieder beweging buiten de
wetenschap.

Het hoofdatikel van Time schildert hem op de ge-
bruikelijke manier af, als de naïeve, beminnelijke voor-
vechter van vrijheid en democratie, gehaat door zowel
Stalin als Hitler. Time vergeet te vermelden dat de haat
van Stalin niet wederzijds was. Einstein was een fervent
fellow-traveller, die de show processen in 1938 in Mos-
kou verdedigde en sprak over 'de grote verdiensten' en
'belangrijke vooruitgang' die het sovjet communisme
behaalde. Wiens enige doel was 'het lot van de Russi-
sche arbeider te verbeteren'. Toen een verslaggever hem

erop wees dat Stalin miljoenen boeren opzettelijk de
hongerdood had in gedreven, bleef Einstein een ant-
woord schuldig. Bij een andere gelegenheid zei Einstein
dat de communisten met zachtere methoden waar-
schijnlijk niet zulk goede resultaten zouden hebben ge-
haald. Einstein was ook de peetvader van het nucleaire
tijdperk. Hoewel een pacifist gedurende de eerste we-
reldoorlog, koesterde hij een geweldige haat niet alleen
tegen Hitler maar ook tegen zijn vaderland Duitsland.
Hij drong er bij president Roosevelt op aan de atoom-
bom te ontwikkelen, de meest practische toepassing van
zijn ontdekking dat alle materie energie bevat. Hij was
zwaar ontgoocheld, dat zijn wapen tegen Japan werd
ingezet en tegen Stalin gebruikt werd; het was tenslotte
bedoeld voor Berlijn.

Ondanks onthullingen dat hij een wrede en over-
spelige echtgenoot was - 'een enorme versierder', zoals
Time het toegeeflijk zegt, bleef het beeld bestaan van de
afwezige geniale professor. Hij veroordeelde de ver-
schrikkelijke wapens, die hun ontstaan aan hem te dan-
ken hadden, zonder dat iemand hem van hypocrisie
beschuldigde. Zijn droevige oogopslag, wilde witte ma-
nen en slobberige kleren maakten hem immuun voor
kritiek. Zij versterkten het beeld van de excentrieke hei-
lige, een geniaal kind van Spinoza. 'Behalve zijn strijd
voor een eind aan het nucleaire arsenaal' dweept Time
'verwierp hij McCarthyisme en pleitte hij voor een eind
aan kwezelarij en racisme'. Wat een uitmuntend denker!

Met zijn hulp werd de wetenschap uit de ivoren to-
ren gehaald en in de handen van de tirannie gebracht.
Einstein was een typisch product van de 20ste eeuw. Op
één gebied bekritiseerde hij de vooronderstellingen van
zijn tijd niet: hij deelde het basisidee met Stalin, Roose-
velt, Mussolini en, inderdaad, met Hitler - namelijk dat
politieke macht zoveel mogelijk gecentraliseerd dient te
worden.

Sommige oude principes zijn nog altijd geldig, on-
danks alle revolutionaire vernieuwingen. Eén daarvan is
dat vrijheid afhangt van een verdeling van de macht.
Het fenomenale intellect van Einstein is er nooit in ge-
slaagd dat te begrijpen.
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Graan en Gezondheidszorg

Stefan van Glabbeek

Het socialisme heeft onder meer twee problemen, die er
voor zorgen dat een socialistisch systeem vroeg of laat
zal instorten. Hierbij wil ik niet zeggen dat de ineen-
storting van de Sovjet Unie alleen verklaard zou kunnen
worden met deze twee problemen, noch wil ik dat ont-
kennen. Zonder in te gaan op wat er precies in de Sovjet
Unie is gebeurt, wil ik slechts deze twee door professor
Ludwig von Mises (econoom van de Oostenrijkse
School) omschreven problemen van het socialisme be-
spreken, waardoor elk socialistisch systeem uiteindelijk
zal instorten. Vervolgens zal ik dezelfde probleemanaly-
se toepassen op de geplande gezondheidszorg, zoals wij
die in West-Europese landen hebben.

Het eerste probleem van een socialistisch systeem dat ik
hier wil bespreken, is het gebrek aan informatie over
behoeften. Het tweede probleem dat ik wil bespreken is
het gebrek aan een motivatie, een reden, om in die be-
hoeften van mensen te voorzien. Omdat de effecten van
beide problemen samenhangen, behandel ik ze tegelij-
kertijd. De begin met het voorbeeld van een bakker. Er
zijn talloze soorten en kleuren brood, maar omdat ik niet
erg thuis ben in het broodaanbod, bespreek ik hier een
bakker die maar twee soorten brood bakt: wit- en bruin-
brood. De bakker opent zijn winkel en heeft geen flauw
idee hoeveel witbrood en hoeveel bruinbrood de mensen
bij hem willen kopen. Hij kan natuurlijk deur aan deur
gaan om enquêtes te houden, maar iets zegt hem dat hij
hiermee geen betrouwbare informatie krijgt over wat hij
moet bakken. Daarom gaat onze bakker gewoon een ex-
periment doen. Hij bakt 50 bruinbroden en 50 witbro-
den, doet de deur van het slot en hangt een bordje
"OPEN" op de deur van de bakkerij. Aarzelend drup-
pelen de klanten binnen. De bakker verkoopt 40 witbro-
den en 50 bruinbroden. Toen de bruinbroden op waren
en klanten toch naar bruinbrood bleven vragen, zijn 5
klanten teleurgesteld zonder een brood de deur uitge-
gaan; 5 andere klanten hebben uit nood een witbrood
gekocht.

De volgende dag bakt de bakker 35 witbroden en 60
bruinbroden. Nu kwamen klanten aan het eind van de
dag voor brood, terwijl al het brood al op was. Maar het
wit- en bruinbrood was ongeveer tegelijk uitverkocht.
De bakker heeft gezien dat de verhouding tussen wit en

bruin nu goed is, maar dat de totale vraag naar zijn bro-
den is toegenomen. Zo experimenteert de bakker nog
even door en vindt hij een evenwicht. Wanneer de markt
om een of andere reden verandert, dan start hij opnieuw
met experimenteren, en vindt opnieuw zijn evenwicht.
Of andersom kan hij af en toe een experiment doen om
te kijken of de markt inmiddels veranderd is.

De algemene les is dit: in een marktsituatie kunnen ver-
kopers door middel van experimenten vaststellen waar
de klanten behoefte aan hebben. De verkopers hebben
een financiële prikkel om in de behoeften van klanten te
voorzien, want dan zijn de verkopen het hoogst. In bo-
venstaand verhaal van de bakker is dit ook het geval.
Onze bakker verkocht de tweede dag 5 broden meer dan
de eerste dag, omdat hij een betere verhouding tussen de
hoeveelheid witte en bruine broden had gevonden. Op
grond van marktonderzoek had hij nooit een dusdanig
nauwkeurige verhouding kunnen bepalen, want er is een
groot verschil tussen wat mensen bij een enquête invul-
len, en wat er in de werkelijkheid wordt gekocht.

Het (echte) socialisme is een systeem waarin geen
marktwerking is. In plaats daarvan wordt door een
ambtenaar bepaald hoeveel brood er moet zijn, en die
hoeveelheid brood wordt dan gebakken. Het kan best
zijn dat de ambtenaar het beter vindt dat de mensen al-
leen maar bruin brood eten, omdat dat gezond is. In de
behoefte aan witbrood wordt dan niet voorzien. De
ambtenaar weet in. de eerste plaats niet hoeveel wit en
hoeveel bruinbrood de mensen zouden willen. Maar de
ambtenaar heeft ook geen enkele motivatie om het de
mensen naar de zin te maken. Ze eten maar wat de pot
schaft.

Laten we van de bakker eens gaan naar de graanoogst.
In de vrije markt situatie weten de bakkers (dankzij hun
experimenten) hoeveel brood ze moeten bakken. Ze ko-
pen de juiste hoeveelheid meel bij de groothandel, om
de juiste hoeveelheid brood te kunnen bakken. De
groothandel kan door middel van experimenten weer
vaststellen hoeveel meel zij moet bestellen bij de mole-
naar, zodat er een optimale hoeveelheid meel in de
schappen ligt om te verkopen aan de bakkers. De mole-
naar koopt graan op de veiling, dat hij vervolgens tot
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meel maalt. En door middel van de experimenten weten
de boeren dan hoeveel graan ze het beste op de veiling
kunnen aanbieden, en tegen welke prijs. Hoeveel ze
moeten zaaien, en hoeveel ze moeten oogsten. Maar in
het socialistische systeem wordt door een ambtenaar be-
slist hoeveel brood er nodig is in de maatschappij, en
hoeveel graan er moet worden gezaaid en geoogst. Om-
dat de ambtenaar deze informatie moet verzinnen, kan
hij echter de plank goed mis slaan, zodat de hoeveelheid
graan veel te veel of veel te weinig is. En als we graan
hebben geoogst, waar moet dat graan dan heen? Hele
distributie-schema's moeten worden verzonnen, waar al
dat graan naar toe moet. In de vrije markt daarentegen,
kopen de bakkers hun meel bij de groothandel, die op
zijn beurt het meel bestelt bij de molenaar, die weer het
graan koopt op de veiling. Zo weten de boeren dat het
graan naar de veiling moet, en weet de molenaar dat het
graan van daaruit naar de molen moet. De molenaar
weet ook dat het meel dan naar de groothandel moet, en
de bakker weet, dat hij daar zijn meel kan kopen. Zo
komt precies de juiste hoeveelheid graan uiteindelijk te-
recht op de juiste plaats.

Een socialistisch systeem zou op kunstmatige manier
kunnen proberen toch aan de juiste informatie te komen
over de behoeften van mensen, zodat ze zouden weten
hoeveel graan waar heen moet. Zo zouden ze alle werk-
nemers in de graanhandel kunnen verplichten om in-
formatie te verstrekken over de afgenomen
hoeveelheden, en die informatie zou dan gebruikt kun-
nen worden door de toeleveranciers. Maar dan komen
we toch weer op het probleem van motivatie. Stel bij-
voorbeeld dat bij een bepaald staatsbedrijf in de graan-
handel, of een bepaalde staatswinkel in de graanhandel,
de vraag naar graanproducten afneemt. Hebben de men-
sen, die hier werken, dan de motivatie om deze infor-
matie aan de hogere overheid te verstrekken? In het
socialisme geldt dat een staatsbedrijf of staatswinkel die
van de overheid is, voor zijn geldstroom afhankelijk is
van een budget, dat de hogere overheid beschikbaar
stelt. Als de behoefte aan graan dan afneemt, zijn er
goede redenen om het budget voor deze bedrijven en
winkels te verkleinen. Het is echter een simpele regel
van zelfbehoud voor deze staatsbedrijven en staatswin-
kels om het budget gelijk te willen houden of te willen
vergroten. Gemotiveerd door zelfbehoud zal er dus een
totaal verkeerd beeld worden gegeven van de graanbe-
hoefte. Als je namelijk aangeeft dat de behoefte af-
neemt, dan kan je budget blijvend worden verkleind.
Zodoende is er dus geen betrouwbare informatie voor-
handen in het socialistische systeem, en weet men niet
hoeveel graanbehoefte er is op welke plaatsen.

In plaats daarvan zou een socialistisch systeem ook
kunnen afgaan op de volkstelling. De overheid zou uit
kunnen rekenen hoeveel jongen mannen, jonge vrou-
wen, mannen en wouwen van middelbare leeftijd, seni-
oren en kinderen van welk gewicht er zijn in een
bepaalde regio. Zodoende zou de broodbehoefte kunnen
worden geschat in een bepaald gebied, en op grond
daarvan zou men de graanverdeling kunnen regelen.
Toch is dit een nogal onbetrouwbare manier. Men weet
namelijk niet goed hoeveel brood er in elke staatswinkel
precies wordt afgenomen. Het blijft dus zo dat men of-
wel teveel brood naar een bepaalde staatswinkel brengt,
ofwel te weinig. Bij teveel brood is er verspilling, bij te
weinig brood is er honger. Doordat het socialistische
systeem, zoals we later in dit artikel zullen zien in fi-
nanciële problemen komt, zal de neiging om te weinig
brood te leveren aan de staatswinkels overheersen.

Het voorbeeld van de honger in Ethiopië staat mij nog
helder voor de geest. De oogst was mislukt door de
droogte, en terwijl westerlingen voedselpakketten gin-
gen droppen boven de hongerige gebieden, bleek dat
hele silo's vol graan op centrale plaatsen lagen weg te
rotten. Kennelijk was het Marxistische systeem niet in
staat om te verzinnen waar het graan heen moest ten
einde de honger te verminderen, of was de motivatie er
niet om het probleem op te lossen. Een probleem dat in
een vrije markt economie niet had bestaan, omdat de
bakkers, de groothandel, de molenaar en de boeren dan
de juiste informatie zouden hebben gehad van de graan-
c.q. meelbehoefte, en tevens de motivatie zouden heb-
ben om hun werk goed te doen (omdat hun inkomen
daarmee samenhangt). De vrachtwagens van de mole-
naar weten precies waar ze heen moeten rijden en rijden
daar ook daadwerkelijk heen, dankzij de marktinforma-
tie en werkmotivatie die de vrije markt heeft - maar die
het socialistische systeem mist en niet in voldoende
mate kan nabootsen.

Stel je voor dat je door mechanisering met efficiënte
machines veel efficiënter kan oogsten dan met de sikkel.
In een vrije markt zou een gemiddelde boer dan een
aantal knechten ontslaan, die normaal met de sikkel
oogsten. In plaats daarvan zou hij een efficiënte machi-
ne kopen, en daarmee het graan van het land halen. De
knechten zouden een ander beroep moeten kiezen, wat
in een werkelijk vrije markt ook kan, want in een echte
vrije markt economie is geen structurele werkloosheid
(waar Hong Kong een goed voorbeeld van is). Ontsla-
gen leiden dan alleen tot tijdelijke werkloosheid, die van
korte duur is omdat men altijd snel een andere baan kan
vinden. Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt zijn met
elkaar in evenwicht. Let wel dat de West-Europese eco-
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nomie weliswaar een vrije markt economie wordt ge-
noemd, maar in werkelijkheid een gemengde economie
is, dus een compromis tussen werkelijk socialisme en
de werkelijke vrije markt economie.

In het socialisme beslist een hoge ambtenaar eveneens
dat het land voortaan moet worden bewerkt met een ef-
ficiënte machine. Maar de medewerkers van de boerde-
rij die eerst met de sikkel de oogst binnen haalden,
worden niet ontslagen. Zij gaan nu binnen in een kan-
toortje zitten en houden op papier bij hoe efficiënt de
oogst is geworden. Of ze gaan het erf eens extra aanve-
gen. Het boeren staatsbedrijf heeft namelijk geen enkele
prikkel om te bezuinigen op personeel, en zo de graan-
prijs laag te houden. Men heeft immers een vast salaris,
dat onafhankelijk is van een optimale graanverkoop.
Wegens de aanschaf van de machine én het behoud van
het personeel, zijn de kosten alleen maar hoger gewor-
den, terwijl die in de vrije markt situatie lager waren
geworden. De hogere kosten vertalen zich in een hogere
graanprijs. Met het veranderen van de markt of de tech-
niek, zal een vrije markt altijd ertoe leiden dat mensen
geneigd zijn die beroepen te gaan uitoefenen waar de
meeste behoefte aan bestaat. Uit de beroepen waar te
weinig behoefte (meer) aan bestaat worden de werkne-
mers namelijk ontslagen, of zijn de salarissen te laag.
Het socialisme zal ertoe leiden dat met elke verandering
van de markt of de techniek, mensen blijven hangen in
beroepen die weinig of niets aan toegevoegde waarde
meer hebben, omdat er geen motivatie is om een ander
beroep te gaan uitoefenen waar de maatschappij het
meest behoefte aan heeft. Juist in een maatschappij
waarin alle verantwoordelijkheden van het individu zijn
afgepakt, en worden gedragen door de staat, zullen de
mensen weinig bereidheid hebben om risico's te nemen,
en zullen ze dus liever in hun oude vertrouwde baan
blijven. Er zijn ook geen financiële prikkels en weinig
gedwongen ontslagen die maken dat mensen ineens wel
van baan zouden gaan veranderen.

Stel dat het tijd wordt om te oogsten. Het is zondagmor-
gen, en er is noodweer op komst op maandag.

Een zelfstandige boer in een vrije markt economie, die
geen subsidie krijgt voor een mislukte oogst, zal zich
geen twee keer bedenken. Hij gaat het land op en haalt
het graan binnen. In een socialistisch systeem, waar
niemand direct afhankelijk is van het op tijd binnenha-
len van de oogst, zijn er altijd voldoende redenen te be-
denken om te wachten tot maandag. Misschien is het
dan wel te laat, en is de oogst mislukt. Er is geen prik-
kel om efficiënt te handelen.

Waar de vrije markt een geoliede machine is, waar het
graan op tijd wordt geoogst, met de meest efficiënte ap-
paratuur, zonder verspilling van salarissen, en het graan
vervolgens naar de juiste plaatsen gaat om door de bak-
kers in de juiste aantallen te worden omgezet in wit-
brood, bruinbrood, en wat voor andere graanproducten
dan ook, is daar in het socialistische systeem noch de
motivatie voor, noch is er de juiste informatie voorhan-
den om efficiënt te kunnen handelen.

Wanneer een overheid constateert dat een geplande
sector, zoals de agrarische sector, tegenvallende resul-
taten heeft, is de socialistische reactie om er meer geld
tegenaan te gooien. Meer personeel, meer investeringen,
etc. Denk hierbij bijvoorbeeld aan onze gezondheids-
zorg. De resultaten vallen tegen, dus wordt er meer geld
in gepompt. Als de resultaten daarna nog steeds tegen-
vallen, wordt er nog veel meer geld in gepompt. Op een
gegeven moment is er echter geen geld meer om in deze
sector te pompen, terwijl de resultaten nog altijd tegen-
vallen. Dat komt namelijk door het gebrek aan markt-
informatie en werkmotivatie, dat deze socialistische
benadering mist. In een westers compromis-model tus-
sen kapitalisme en socialisme, kan zo'n sector op een-
voudige wijze worden gered. Om gezichtsverlies te
voorkomen kunnen de politici de sector geheel of ge-
deeltelijk privatiseren, en de overheid heeft weer een
hoop geld in handen voor andere sectoren of voor het
overgebleven niet-geprivatiseerde deel van dezelfde
sector. De geprivatiseerde bedrijven worden vanzelf
rendabel of gaan failliet. In een (echt) socialistisch sys-
teem daarentegen, is het altijd vestzak-broekzak. Als in
de ene sector meer geld moet worden gepompt, gaat dat
ten koste van andere sectoren, die echter met dezelfde
socialistische problemen te maken hebben. Ook daar
komt het punt waarop de overheid niet meer over ge-
noeg geld beschikt om extra geld in deze sector te pom-
pen. Je kunt de andere sectoren namelijk ook niet te veel
uitmelken, anders krijg je daar weer protesten. Maar het
(echte) socialistische systeem mag niet privatiseren.
Wat nu te doen met de graansector?
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Wanneer alle inkomsten naar de staat gaan, die hieruit
alle salarissen moet betalen, is er sprake van 100% be-
lastingheffing op inkomen. Maar de omzetbelasting zou
nog wel omhoog kunnen. Ook zou men geld kunnen
bijdrukken, zodat de overheid extra geld heeft. Doordat
bij geld bijdrukken de geldhoeveelheid dan toeneemt,
maar de totale productie helemaal niet toeneemt, leidt
dit tot prijsstijging (inflatie). Doordat de overheid na-
melijk meer geld gaat uitgeven, neemt de totale vraag in
het land naar producten en diensten toe. Omdat er echter
niet meer producten en diensten extra zijn bijgekomen
in het land, ontstaat er een probleem bij de verdeling. Er
is meer vraag ontstaan naar dezelfde hoeveelheid pro-
ducten en diensten. Om de hoeveelheid vraag en aanbod
weer in evenwicht te krijgen moeten de prijzen daarom
stijgen, zodat de vraag weer afneemt tot het oude niveau
(aangezien de productie niet is toegenomen stijgt het
aanbod niet). Het resultaat is dus dat de overheid wat
meer geld kon uitgeven, terwijl het volk ziet dat de prij-
zen hoger zijn geworden. In feite is het volk dus besto-
len door de overheid; het is een verkapte en
verraderlijke belastingheffing om extra geld bij te druk-
ken. Geld bijdrukken en omzetbelasting verhogen heeft
zijn grenzen, want de mensen vinden steeds maar hoger
wordende prijzen helemaal niet leuk. Uiteindelijk komt
er dus een grens, waarbij niet nog meer geld in de
noodlijdende sectoren kan worden gestoken. In de
praktijk blijkt steeds dat het politiek niet haalbaar is,
om de tegenvallende resultaten van een bepaalde sector
dan maar te accepteren als een vaststaand feit. Het volk
begint onrustig te worden, maar het socialistische sys-
teem kan geen kant meer uit.

De uiteindelijke oplossing is dus onvermijdelijk. Toch
maar privatiseren. En daarmee dus het (echte) socialis-
me opgeven. Wanneer alle bedrijven genationaliseerd
waren, kun je er erg lang over doen om de verschillende
sectoren weer te privatiseren. Je kunt dus heel lang be-
zig zijn met privatiseren, terwijl je tevens toch nog blijft
zitten met een enorm staatsapparaat met de hierboven
geschetste problematiek, die ondertussen ook als maar
erger wordt. De landen van het voormalige Oostblok die
het snelste hebben geprivatiseerd, zijn er het beste vanaf
gekomen. Het lijkt er dus op dat bovenstaande proble-
matiek het snelste verdwijnt wanneer op radicale wijze
wordt geprivatiseerd.

Hetzelfde geldt ook voor onze gezondheidszorg. De ge-
zondheidszorg is een geplande sector, dus is er geen
informatie omtrent behoeftes. Men weet niet precies
welke kwaliteiten eigenlijk door de gezondheidszorg
zouden moeten worden geboden. Net zoals in boven-
staand voorbeeld van een geplande graansector, moet in

de gezondheidszorg door een hoge ambtenaar worden
verzonnen welke kwaliteiten tegen welke prijs moeten
worden aangeboden. Er is ook in vele gevallen niet de
motivatie om een goede kwaliteit van de zorg te leveren.
Verder kost gezondheidszorg schrikbarend veel geld, en
met name de toename van de kosten is zorgwekkend.
Vandaar dat bijvoorbeeld de bejaardenhuizen zijn ge-
privatiseerd, om dit probleem tegen te gaan. Wat echter
jammer is, is dat de concurrentie tussen bejaardenhui-
zen ernstig wordt belemmerd. De overheid levert im-
mers de geldstroom voor de bejaardenhuizen, en
bepaald zodoende de locaties. Het opzetten van een con-
currerend bejaardenhuis kan, maar dan zonder de geld-
stroom. Zo'n bejaardenhuis is dan alleen interessant
voor rijke mensen. Voor de meeste (minder rijke) men-
sen geldt dus dat er eigenlijk effectief weinig concur-
rentie tussen bejaardenhuizen is. Als we alleen naar het
niet-rijke deel van de bevolking kijken, dan heeft elk
bejaardenhuis een monopolie in zijn wijk. Mede gezien
de wachtlijsten voor bejaardenhuizen en de wens van de
kinderen om opa of oma dichtbij te hebben, is deze mo-
nopoliepositie in een bepaalde wijk zeker wel een ern^
stige kwestie. Gezien de lange wachtlijsten om in een
bejaardenhuis te komen is het verhuizen van het ene
naar het andere bejaardenhuis ook heel erg moeilijk, en
daarom zijn de bejaarden in de praktijk in hoge mate
overgeleverd aan het monopoliehuis van hun wijk. •

Stel bijvoorbeeld dat er eerlijke concurrentie was op het
gebied van bejaardenhuizen, dus met gelijke subsidies
etc. In veel bejaardenhuizen is het voedsel dat onze be-
jaarde medemensen wordt voorgezet niet erg lekker.
Wanneer ik echter met precies dezelfde geldstroom een
concurrerend bejaardenhuis mag starten in een bepaalde
wijk, net om de hoek van het andere bejaardenhuis, dan
kan ik bijvoorbeeld reclame maken dat je in mijn be-
jaardenhuis wel heel lekker kunt eten (en natuurlijk dan
ook daadwerkelijk zorgen voor een lekkere maaltijd).
Steeds meer bejaarden willen dan dus graag in mijn
huis komen wonen, omdat ze graag een lekkere maaltijd
willen eten. Zodoende kan ik meer winst maken met
mijn bejaardenhuis-onderneming. Als de concurrent
niet ook met lekker eten serveren begint, dan kan ik
steeds meer markt op mijn concurrent veroveren. De kan
steeds meer bejaardenhuizen bouwen in andere wijken,
en alle bejaarden naar me toe trekken. Uiteindelijk kan
ik wellicht huizen van concurrenten opkopen, omdat de
concurrent klanten verliest die bij mij willen komen
wonen. Door de concurrentie zou er ineens weldegelijk
motivatie ontstaan om een goede kwaliteit van het eten
te leveren. Door middel van experimenteren kan ik ook
weten wat onder een lekkere maaltijd wordt verstaan.
Wanneer de vraag om bij mij te komen wonen toeneemt
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doe ik het kennelijk goed. Wanneer de mensen weglo-
pen is mijn maaltijd niet lekker genoeg. Door de bejaar-
den te laten kiezen uit verschillende maaltijden kan ik
nog beter bepalen wat een lekkere maaltijd is voor wie.

Als alle bejaarden lekker te eten hebben, kan ik gaan
experimenteren met andere kwaliteitsverbeteringen. Ik
kan kijken welke kwaliteitsverbeteringen leiden tot
meer aanvragen van bejaarden om bij mij te komen wo-
nen. De concurrent gaat zich wellicht richten op andere
kwaliteitsverbeteringen. Als de vraag om bij mij te ko-
men wonen afneemt, en die van de concurrent toeneemt,
dan is dat voor mij informatie. De kan door middel van
experimenten te weten komen aan welke kwaliteitseisen
ik moet voldoen om de bejaarden naar mij toe te lokken.
Ook scherpere prijzen zullen het gevolg zijn van de con-
currentie. Zo kan de juiste prijs-kwaliteit verhouding
worden bepaald. Ook voor huisartsen zou zo een betere
prijs-kwaliteit verhouding mogelijk zijn, en dat geldt
ook voor de ziekenhuizen. En voor elke andere geplande
sector geldt dezelfde waarheid. Om te komen tot een
sector met de juiste informatie over behoeften, en de
motivatie om in die behoeften te voorzien, kortom met
een goede prijs-kwaliteit verhouding, is het nodig om
deze sector te privatiseren, en om concurrentie toe te
staan. Het is van het grootste belang dat dit ook eerlijke

concurrentie is, dus dat de belasting- en subsidiebedra-
gen voor de verschillende concurrenten gelijk zijn.

Het is belangrijk om in de gaten te houden dat de subsi-
die aan bijvoorbeeld bejaardenhuizen uit de belastingen
wordt gefinancierd. In plaats van mensen hun hele leven
via de belastingen mee te laten betalen aan de subsidie
aan bejaardenhuizen, is het net zo goed mogelijk om
mensen dit geld zelf te laten sparen, bijvoorbeeld in de
vorm van een hoger pensioen. Dan kunnen mensen di-
rect dit geldt aan hun bejaardenhuis betalen zonder dat
er een ingewikkeld systeem van belastingen en subsi-
dies tussen hoeft te zitten.

Door geen subsidie in een bepaalde sector te pompen is
de marktinformatie en motivatie het beste, zodat de
prijs-kwaliteit verhouding ook het beste zal zijn in de
ongesubsidieerde sectoren. Subsidie is namelijk een
vorm van overheidsplanning, waardoor de motivatie en
de informatie misvormd worden. Hoe minder sectoren
gepland en gesubsidieerd worden, hoe minder belasting
er ook nodig zal zijn om dit te betalen. De mensen kun-
nen dit geld dan besteden aan andere zaken naar keuze,
bijvoorbeeld een goed bejaardenhuis. Juist ook voor ar-
me mensen zou dit best eens plezierig kunnen zijn, want
als je alles meerekent vloeit het meeste subsidiegeld
juist naar de rijke mensen terug.
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Ter Verdediging van de Wetenschap der
Economie

Llewellyn H. Rockwell Jr.

George W. Bush, onze schaduw president, heeft weer
eens iets schokkends gezegd met het stellen dat de Re-
publikeinen in het Congres zicht teveel op economie
concentreren en daarbij maatschappelijke aangelegen-
heden uitsluiten zoals scholing. Het leven houdt meer in
dan economie, zei hij, en als we hem kiezen dan zal hij
ons helpen om de waarheid te zien.

Zijn opmerkingen zijn de laatste in een lange stroom
van vergelijkbare kritiek van de Amerikaanse politieke
klasse.
Naast het verkondigen van hun liefde voor de armen en
de werkende mens, is hun favoriete sport het afgeven op
de economie. Natuurlijk is het altijd wat makkelijker op
een onderwerp waarvan je niets weet, af te geven dan er
over te leren. Maar laten we duidelijk zijn: het schimpen
op economie is een luxe die alleen politieke leiders in
een welvarende samenleving is toegestaan, in het bij-
zonder een die een hoogjunctuur doormaakt.

Bijvoorbeeld tijdens recessies komt echter economie
noodzakelijkerwijs in het brandpunt te liggen als men-
sen hun baan verliezen en de inkomens omlaag gaan, of
wanneer de inflatie aanwakkert en de dollar zijn waarde
verliest en enkele jaren van gemakkelijk leven wegvaagt
uit de pensioenopbouw van mensen. In zulke tijden be-
ginnen mensen te begrijpen dat de economie niet alleen
de federale begroting betreft; dat economie in feite de
kern van het leven beïnvloedt.

Ongeacht goede of slechte tijden, economie is een
niet te vermijden aspect van het bestaan in termen van
tijd. Het bepaalt hoe we onze dag inrichten, of we meer
uren moeten werken of meer tijd met onze gezinnen
kunnen besteden, of we ergens onze wortels kunnen
schieten of elders moeten gaan werken, hoeveel we aan
liefdadigheid geven, en of we onze kinderen naar een
dure opleiding kunnen laten gaan. Economische over-
wegingen staan centraal bij elke beslissing die we ne-
men.

Het type van economisch systeem dat we kiezen
heeft ook geweldige repercussies. Het bepaalt of we wel
of niet de medische behandeling kunnen krijgen die we
nodig hebben, of we ons veilig kunnen voelen met het
zelfgespaarde geld, of we het ons kunnen veroorloven in

ruime huizen te wonen, en of we toegang hebben tot
boeken en mogelijkheden om te leren.

Ja (luister je George?), het ligt bij de kern van de
wijze waarop we te werk gaan om een opleiding te ver-
krijgen. Maar het betreft meer.

Bestaat onze samenleving uit mensen die vechten
om genoeg te krijgen om te eten, zoals iedereen behalve
de elite in socialistische maatschappijen, of kunnen we
het ons veroorloven om ons te wijden aan kunst, litera-
tuur, en muziek? Kunnen diegenen die kapitaal hebben,
investeren in het vertrouwen dat de overeenkomsten die
zij aangaan worden nagekomen of dat de winsten die zij
verdienen aan de eigenaren van de onderneming zullen
toekomen? Als we een nieuw idee hebben zal het
rechtssysteem ons dan toestaan om dit uit te proberen in
de vrije markt, of verstikt regulering vernieuwing?

Men accepteert instituten als centrale verwarming,
luchtbehandeling, auto's, sanitair, koeling, en tegen-
woordig het Web, als vanzelfsprekend. We eten het hele
jaar door knapperige slaatjes en staan er niet bij stil. We
dwalen rond in AH met zijn duizenden artikelen uit de
hele wereld en hoeven onze vingers maar uit te strekken
om ze aan te raken. We verwachten dat onze kinderen in
leven blijven na hun eerste levensjaar, en dat we zelf
pas lang nadat we veertig zijn geworden, zullen sterven.

We vragen ons niet af hoe het komt dat we van zul-
ke luxe kunnen gemeten die slechts gedurende een
oogwenk van de uitgestrektheid van de menselijke ge-
schiedenis hebben bestaan. HBO-studenten besteden
vrijwel geen tijd aan het ontdekken waarom ze GSM'S en
stereo-installaties kunnen hebben. Terwijl de meeste
mensen gedurende bijna de gehele menselijke geschie-
denis in diepe ellendige armoede hebben geleefd, waar
alleen al een nieuw kledingstuk de gebeurtenis van je
leven was.

De grote onuitgesproken waarheid is dat niets van
het gemak waar we heden ten dage van genieten zou
bestaan ware het niet dat er zoiets als de kapitalistische
economie bestaat. Toch besteden we verdraaid weinig
tijd aan het nadenken over de mate waarin dit systeem
ons ten goede is gekomen, en waarom we het moeten
beschermen.
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Dit alles betreft economische onderwerpen, en de
enige manier waarop we de relatie tussen economische
welvaart en economische systemen kunnen begrijpen is
door de wetenschap der economie te beoefenen. Een
hoofdprincipe van deze wetenschap is dat de werkelijk-
heid grenzen stelt aan wat de staat kan doen. Politici
mogen dan wel verkondigen dat ze de lonen willen ver-
hogen maar als ze het verkeerde pad kiezen (minimum
lonen, subsidies, inflatoir monetair beleid, handelsbarri-
ères, etc.) dan zal het tegenovergestelde gebeuren.

Uit de wetenschap der economie leren we dat er
strenge wetten van oorzaak en gevolg in de menselijke
samenleving bestaan. Deze wetten zijn niet door de
staat uitgevonden en kunnen niet door de staat worden
ingetrokken. Ze bestaan onafhankelijke van de staat. Dit
is waarom de belangrijkste opdracht van economen is
politici aan de beperkingen van hun macht te herinne-
ren. Van daaruit is helemaal niet verbazingwekkend dat
de politici van het gespreksthema van de economie af
willen bewegen. Het onderwerp herinnert hen er slechts
aan dat ze niet almachtig zijn (denk maar eens terug aan
Clinton die de obligatiemarkt vervloekte).

De geschiedenis van de linkse ideologie is de ge-
schiedenis van een vlucht van de economische weten-
schap vandaan. Marx verwierp hem op grond van het
feit dat het een burgerlijke uitvinding zou zijn. Hele
maatschappijen hebben geprobeerd om het economie-
onderricht af te schaffen, met als gevolg massale hon-
gersnood. In onze tijd zeggen milieuactivisten ons dat
voorspoed boosaardig is omdat het de aarde schaadt;
voorstanders van gelijkheidsdenken stellen dat kapita-
lisme niets anders is dan een blanke mannensamenzwe-
ring; moralisten die doen of ze houden van inwoners
van de derde wereld eisen dat het investeren in landen
die hongeren naar kapitaal, gestopt wordt. Dit zijn erg
modieuze stellingnames, diepgeworteld in onwetend-
heid en gevaarlijk voor het welzijn van de samenleving.
Tegenwoordig hebben we de gewoonte om politieke on-
derwerpen op te delen in vier categorieën: sociale, cultu-
rele, en economische, alsof ieder zou bestaan in een
verzegeld compartiment. Alleen van kleine en kleinzie-
lige politici wordt gezegd dat ze zich concentreren op de
economie, "in aanbidding verzonken aan het altaar van
de markt". De waarheid is dat het samenlevings-, cul-
tuur-, en buitenlands beleid steeds economische onder-
werpen betreft omdat ze alle de fundamentele vraag
betreffen hoe maatschappelijke hulpbronnen georgani-
seerd moeten zijn. De beleidslijnen die we aannemen op
elk gebied hebben een directe invloed op de economi-
sche keuzes die we doen en de beloningen die we kun-
nen verwachten.

Kunnen we het ons werkelijk veroorloven om het
maar zonder economie te doen? Natuurlijk niet. Het is
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alleen te danken aan het harde werken van kapitalisten
die de investeringen doen en de nieuwe technologieën
scheppen die tot economische groei aanzetten, dat poli-
tici zich vrij voelen om te snieren naar de wetenschap
der economie en zich kostelijk vermaken met het uitva-
ren tegen de steunpilaren van het bedrijfsleven vanwege
hun veronderstelde hebzucht en materialisme. Zelfs de
duurgeprijsde pakken die de etatistische ideologen om-
hangen zijn de producten van kapitaalsinvesteringen,
hoezeer ook deze types het systeem dat hen voedt, wil-
len vernietigen.

De waarheid is dat alles wat politici zeggen de eco-
nomische wetenschap aangaat omdat alles wat ze zeg-
gen de organisatie van schaarse hulpbronnen in de
stoffelijke wereld aangaat. Alleen een dwaas negeert
deze waarheid. En slechts een dwaze politicus zou te-
keer gaan tegen diegenen die een dappere poging heb-
ben gedaan om te begrijpen wat de economische
wetenschap heeft bijgedragen aan het begrip van de be-
schaving zelf.

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

Vertaling Otto Vrijhof

(c) 1999 WorldNetDaily.com, Inc.



Libertarian.nl

Op de site van het Libertarisch Centrum Nederland
(Libertarian.nl) wordt gepoogd dagelijks een com-
mentaar op de actualiteit te schrijven. Zeker de
moeite waard om iedere dag een kijkje te nemen
op deze site, of nog beter, er uw startpagina van te
maken. Hieronder volgt een fragment van een der-
gelijk commentaar:

Technologische innovatie,
en genetica

rnilieudoemdenken

Als we het recente advies van de Raad voor de
Volkshuisvesting, de Ruimtelijke Ordening en het
Milieubeheer mogen geloven is de Nederlandse
overheid te autovijandig. Goh, daar hebben ze na-
tuurlijk lang op gestudeerd op kosten van de belas-
tingbetaler denk je dan! Maar dit is wellicht te
populistisch. Het ligt niet in het bestek van deze
summiere verhandeling om alle adviezen en argu-
menten te behandelen dus ik zal de belangrijkste
constatering vermelden.

Het is de overheid niet bepaald gelukt om het au-
togebruik terug te dringen stelt men. Dat klopt. Hier
zijn verschillende oorzaken voor. Ik zal er twee
noemen. In de eerste plaats is de auto (in tegen-
stelling tot het openbaar vervoer) een individueel
vervoermiddel en daarom volledig in overeen-
stemming met de geconstateerde individualisering
van de maatschappij. In een overwegend individua-

listische maatschappij is het derhalve niet gemak-
kelijk om iedereen in het keurslijf van het openbaar
vervoer te dringen. In de tweede plaats is de ambi-
tie van de staat om het gedrag van de burger te
beïnvloeden gebaseerd op een naïef progressief
leerstuk omtrent de maakbaarheid van het individu.
Hoewel dit een punt is dat beleidsmakers zo nu en
dan erkennen worden hier natuurlijk nooit radicale
conclusies uit getrokken. Dit zou immers groten-
deels de legitimatie van de staat zelf ondergraven.

Toch... gaat het nog niet zo slecht met het milieu
als te verwachten was als gevolg van de enorme
groei van het autogebruik. De reden? Technologi-
sche innovatie. Wat politici met al hun gemoraliseer
niet bereiken is de dagelijkse praktijk van de toe-
gepaste wetenschap. Gek genoeg wordt een der-
gelijke constatering niet met gejuich ontvangen.
Dat is natuurlijk niet zo verwonderlijk want het zet
de ijverige politici behoorlijk in hun hemd. Een goed
voorbeeld van de voordelen van rationaliteit versus
dwang. Hoewel libertariërs liever niet zien dat de
overheid geld uitgeeft, zouden de miljarden die nu
worden uitgegeven aan onzinnige regulering beter
kunnen worden uitgegeven aan wetenschappelijk
onderzoek naar technologische oplossingen voor
de milieuproblematiek.

www.libertarian.nl

Borst
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Terra Libera

Hub Jongen

LJBERTARISCHE WERELDCONVENTIES.

Londen, Ontario, Canada 2000 / 23 - 29 juli
Sinds de vorige 'Terra Libera" gaat de voorbereiding op
volle toeren door. Op het moment dat we dit schrijven,
is de organisatie van de "after convention tour" zo goed
als geregeld. Ook dit ziet er weer zeer aanlokkelijk uit.
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
Sinds onze vorige rubriek is hierover geen nieuw
nieuws. Alles loopt volgens schema, en we zullen u op
de hoogte houden zodra er wat te melden valt.

Libertarian International Fall Convention 1999,
London, 22 - 24 oktober 1999 Deze was een groot suc-
ces, zoals u ondertussen wel vernomen zult hebben. De
uitreiking van de Liberty In Action International Award
aan uw schrijver, was een verrassend, en prettig, ele-
ment op deze happening.

Libertarian International Spring Convention 2000,
Copenhagen, 7-10 april 2000 Het ziet er al naar uit,
dat deze zeker zo interessant wordt als die van het vorig
jaar. Er zijn nu dan ook al meer aangemelde deelnemers
dan het vorig jaar om deze tijd. Zelfs al zijn de kosten
nog niet bekend! Als u ook denkt te komen, laat dat dan
al vast weten. Ook graag uw ideeën en wensen. We
zullen er zoveel mogelijk rekening mee houden.

Libertarian International Fall Convention 2000
Hoewel nog niet 100 procent zeker, ziet het er nu naar
uit dat deze georganiseerd wordt door Alberto Mingardo
in MILAAN, van 27 - 30 oktober. Wij houden u op de
hoogte.

MACKBVAC CENTER.

Deze Think Tank heeft in Costa Rica, vlak voor de li-
bertarische ISIL wereldconferentie een seminar gegeven.
Dit was zo goed, dat Libertarian International onder-
zocht de topmensen van Mackinac, (gehuisvest in Mi-
chigan, USA), naar Europa te krijgen. Bij voorbeeld voor
een seminar vlak voor of vlak na een LI conventie.

Er blijkt, tot nu toe, echter te weinig belangstelling bij
Europese libertariërs voor een dergelijke happening.

LIBERTARIAN INTERNATIONAL

De meeste aandacht wordt besteed aan de diverse con-
venties. De ontwikkeling van de web site is daardoor
wat achter gebleven. Tijd en geld kun je maar één keer
uitgeven! Er wordt nu echter snel aan gewerkt, en we
hopen u een volgende keer meer hierover te kunnen
vertellen. O hoopt dan op het net te zitten op
<www.libertarian.to>

LIBERTARIAN.NL

Deze Nederlandse libertarische site ontwikkelt zich
goed. Er komen steeds meer libertarische publicaties
beschikbaar en ook het discussieforum begint zich te
ontwikkelen. Vooral echter de (bijna) dagelijkse com-
mentaren maken het interessant.

Breng eens een bezoek aan de site. Onder ACTUEEL
kunt u dan de libertarische reacties lezen op gebeurte-
nissen van de laatste drie maanden. Zo zijn er onder an-
dere libertarische commentaren en libertarische
oplossingen geplaatst betreffende:
- subsidies voor moskeeën
- zinloos / zinvol geweld
- rechtvaardigheid van gevangenissen
- corrupte politici
- wapens inleveren helpt niet
- oorzaak van geweld
- subsidies immoreel
- de mythe van het neo-liberalisme
en nog veel meer. We stellen uw commentaar en ver-
zoek tot belichting van specifieke punten op hoge prijs.

Als deze rubriek ACTUEEL mede door uw hulp ver-
der ontwikkeld wordt, en meer bekendheid kan krijgen,
bij voorbeeld doordat lezers ook hun vrienden en rela-
ties er op wijzen, dan zou dit wel eens een weg kunnen
worden waardoor het libertarisme invloed op de maat-
schappij kan krijgen. Dit zou tot voordeel zijn van alle
mensen die niet iets onrechtmatig willen hebben.

CENTRUM VOOR HET NIEUWE EUROPA, CNE.

Op 23 / 24 november 1999 organiseerde dit centrum
onder leiding van Dr. Hardy Boullion een groots semi-
nar in BRUSSEL. Sprekers uit verschillende Europese
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landen belichtten de verschillende facetten betreffende
"risico" .Niet alleen de kwaliteit van de lezingen en dis-
cussies, maar ook van de algehele entourage was in één
woord; uitmuntend. Meer informatie kunt u opvragen
bij: CNE, Roularta Media Building, Research Park, De
Haak, B1731 Zellick, Belgium.

OTTO GUEVARA van de Movimiento LJbertario in Costa
Rica.
Otto was één van de organisatoren van de bijzonder ge-
slaagde ISIL LJbertarische Wereldconferentie in 1999 in
Costa Rica. Hij is een "congressman" die in zijn eentje
vecht tegen 56 andere congressleden. Het doet ons ge-
noegen te vernemen dat hij nu voor de tweede achter-
eenvolgende keer gekozen is tot de "Best
Congressman". Otto weet op heldere en duidelijk ma-
nier de libertarische principes in het parlement te verde-
digen.

Op dit ogenblik wordt er, mede door Otto, hevig ge-
streden voor onder andere:
- het afschaffen van alle staatsmonopolies
- het sluiten van de centrale bank
- het afkeuren van verhogingen van de sociale lasten.
Otto zelf voelt zich "de stem van mensen die nog gelo-
ven in YRIJHEID als fundamentele waarde van het
menselijk bestaan". Het zal interessant zijn te zien hoe
de maatschappij zich de komende jaren in Costa Rica
zal ontwikkelen.

LIBERTARISCHE POLITIEKE PARTIJ IN USA.
De gegevens die ons bereiken over de groei van deze
partij zijn bijzonder hoopgevend. Het ziet er naar uit,
dat Harry Browne ook dit jaar de Presidentskandidaat
gaat worden. Verwacht wordt dat Browne zijn kandi-
datuur zal stellen op 15 februari; na de New Hampshire

verkiezingen. Uiteraard moet dat nog bevestigd worden
door de Partij Conventie. De LP staat er nu veel roos-
kleuriger voor dan bij de verkiezingen in 1996. Onder
andere:
- de LP is nu 3 keer zo groot als in 1996
- de LP staat op meer verkiezingslij sten
- er zal zeker 3 keer zoveel geld beschikbaar zijn voor
campagnes als in 1996

Dit gecombineerd met de wrevel die de weinig in-
spirerende kandidaten van de republikeinen (Bush of
McCain) en van de democraten (Gore of Bradley) op-
roepen, kon wel eens voor een interessante positieve
verrassing zorgen.

LIBERTARIER VAN DE EEUW.

Ik neem aan dat u ook genoeg hebt van al die benoe-
mingen van X of Y van de eeuw. Bij de meeste van die
benoemingen druipt de relativiteit en de irrationaliteit
van de procedures er af. Desalniettemin is het toch aar-
dig om uit libertarische onderzoeken te vernemen dat er
een aantal personen zijn, die "een grote belangrijke rol
gespeeld hebben".

Op de eerste plaatsen komen dan deze vijf:

Milton Friedman.
Deze Nobelprijs winnaar (economie) is nog steeds een
groot voorvechter voor de vrije markt, individuele vrij-
heid, en minimale overheid.

Friedrich Hayek
Ook een economie Nobelprijswinnaar en filosoof. Zijn
publicaties pleiten voor een vrije maatschappij, waarin
door een "spontane orde" de menselijke behoeften en
verlangens veel beter tot hun recht komen dan in welke
overheids-gecontroleerde maatschappij dan ook.

Aanhangers van
(Nieuw-Zeeland) ogtweg
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Ludwig Von Mises
Nog een econoom. Hij publiceerde haarscherpe argu-
menten voor een vrije maatschappij. Hij toonde aan dat
het socialisme onmogelijk op den duur kon werken. Al
was het alleen maar doordat het geen behoorlijk prijzen-
systeem kan ontwikkelen om een waarde aan goederen
toe te kennen.

Ayn Rand
Die zichzelf geen "Libertariër" noemt. Maar zij heeft de
vrijheids-ideeën duidelijk gemaakt aan miljoenen, en is
daardoor een belangrijke kracht in het scheppen van de
moderne wereldwijde libertarische beweging. Het be-
langrijkste libertarische concept, dat niemand geweld,
dwang of fraude mag initiëren, is door haar duidelijk
gemaakt. Haar meesterwerk, Atlas Shrugged, wordt
door velen erkend als een van de meest invloedrijke
boeken uit de twintigste eeuw.

Murray Rothbard.
Door velen genoemd "Mr. Libertarian". Hij was op ve-
lerlei gebieden heel actief: economie, filosofie, journa-
listiek, politieke strategie, activist in de beweging. Hij
was .de leidende "anarcho-kapitalist" en beargumen-
teerde dat de maatschappij de staat niet nodig had om te
bloeien.

OBJECTFVISME
De Nederlandse site <libertarian.nl> heeft ook een sec-
tie "Objectivisme". Daarvoor zouden we graag nog
meer bijdragen ontvangen. Wie van u kan/wil iets leve-
ren?

Uit de Scheurkalender:
Een begrotingstekort is als een broek zonder riem of
bretels. Dat houdt inderdaad... een tijdje...

EARN GUILDERS

Theo Richel wint de eerste prijs: 25 gram goud !

Zoals u wel weet, heeft het Libertarisch Centrum, op
initiatief van Ad Struik, een tijd geleden een "Publicatie
Fonds" opgericht. Dit Fonds heeft prijzen uitgeloofd
voor bepaalde publicaties in de media.

Eén mogelijkheid om extra geld te verdienen, is via
het " Earn Guilders" project, waarvan hieronder het
verkorte reglement volgt. Er waren 5 prijzen beschik-
baar, en de eerste daarvan in nu gewonnen door Theo
Richel.

Theo heeft een interview met Hendrik Noordhoek
georganiseerd op Omroep Zeeland. Dit was een groot
succes. Allerlei facetten betreffende het libertarisme
kwamen op een heel objectieve manier naar voren. U
kunt het zelf nog beluisteren op
http://www.queralant.com/querulant/Murray. Vlot ge-
bracht en alle schismatische problematiek vermijdend

Theo, gefeliciteerd! En andere geïnteresseerden: ER
ZIJN NOG 4 VAN DEZE PRDZEN BESCHIKBAAR !

Bij de procedure bleken er in het oorspronkelijke regle-
ment een paar onduidelijkheden te zitten. Die hebben
we aangepast, en het nieuwe, verkorte, reglement volgt
hieronder.

REGLEMENT horende bij het project "Earn Guil-
ders", geldend vanaf 01-01-2000

Dit is het reglement in het kort, de volledige voorwaar-
den zijn op te vragen bij Hub Jongen:

Ieder stuk dat geplaatst wordt, na 31 maart 1999, in
een Nederlands landelijk dagblad of een Nederlands
landelijk tijdschrift met een maandelijkse (of naar een
maandelijkse oplage omgerekende) oplage die minstens
34% bedraagt van die van Elsevier (op het moment van
publicatie) en met een minimale lengte van 720 woor-
den, krijgt een extra vergoeding van 25 GRAM GOUD
(E-Gold)- (met een voorlopig maximum van 5 x), onder
de volgende voorwaarden:
- Het stuk moet over het libertarisme gaan, en in posi-
tieve zin de bekendheid van het libertarisme als filoso-
fisch politieke denkrichting vergroten.
- Het stuk moet ingebracht zijn door iemand die over-
tuigd is van het libertarisch of klassiek liberaal gedach-
tegoed.
- Een radio/tv-omroep reportage over bijv. het Liberta-
risch Centrum, telt ook mee. Hiervan moet dan een tape
ter controle worden ingeleverd; voor de artikelen een
kopie met gegevens van het blad.
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- Het woord libertarisme of libertarisch moet minstens l x gebruikt
worden. Het woord 'libertarisch' telt niet mee als dit in de naam zit
van de organisatie waaraan de auteur verbonden is.
- Een bijdrage voor een tijdschrift dat gericht is op intellectuelen,
maar dat niet voldoet aan de oplage-eis komt potentieel in aanmer-
king. Men dient vooraf te informeren of het tijdschrift in aanmer-
king komt.

Richtlijnen voor het in aanmerking komen van radio- en TV uitzen-
dingen:
- Voor radio: stadsradio: minimaal aantal minuten 60, streekradio
met bereik ter grote van minimaal een provincie: minimaal aantal
minuten 20, landelijke radio: minimaal aantal minuten 8.
- Voor TV: stads-TV: minimaal aantal minuten 15, streek-TV met
bereik ter grote van minimaal een provincie: minimaal aantal mi-
nuten 5, landelijke TV: minimaal aantal minuten 2.
- Als het om een interview gaat is het is de organisator van de pu-
blicatie of uitzending (oftewel degene die het initiatief heeft geno-
men) die het eerste recht op de prijs heeft. Dit zal in sommige
gevallen de interviewer zijn en in andere gevallen de geïnterviewde.
Als de interviewer de prijs niet claimt, terwijl hij de organisator is,
kan hij worden toegekend aan de geïnterviewde.

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

Henry Sturman en Hub Jongen zijn arbiter. Beiden hebben afzon-
derlijk recht van afkeuring. De uitspraak is onherroepelijk.

Correspondentie aan Hub Jongen P.O.BOX 21 , B-2910 ESSEN,
België
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