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Van de Redactie

HET KOPJE VAN RECHTVAARDIGHEID

Wat is dit, zult U zich waarschijnlijk afvragen. Natuurlijk zal ik U
dit uitleggen, anders is dit stukje net zo zinloos als bovengenoemd
kopje.

Een kennis van mij had, volgens eigen zeggen, zijn welverdiende
vakantie in Griekenland doorgebracht en een opmerkelijk attribuut
meegenomen. Namelijk het kopje van rechtvaardigheid. Dit kopje
kon na bezichtiging van een klooster als souvenir gekocht worden.
Het kopje ziet eruit als een gewoon thee- of koffiekopje, maar heeft
een opmerkelijke eigenschap. Indien er vloeistof ingegoten wordt
loopt het er weer aan de onderkant uit, totdat het kopje half vol (op-
timisten) of half leeg (pessimisten) is.

Het doel van dit proces is om aan te tonen dat, zolang er nog
mensen zijn die niet, in meer of mindere mate, over de helft van de
inhoud van het volle kopje kunnen beschikken, zij rechtmatig hun
deel kunnen opeisen, omdat de rechtvaardigheid gebiedt dat alles
eerlijk verdeeld wordt. Immers de sterkste schouders dienen de
zwaarste lasten te dragen.

Verwachtingsvol keek die kennis mij aan hoe ik zou reageren,
maar daar ik nog steeds stilzwijgend deze stelling overdacht, meende
hij, om de stilte te verbreken, de navolgende opmerking eraan toe te
moeten voegen. "Het is de morele rechtvaardiging om belasting te
heffen. Een solidariteitsheffing die de hogere inkomens extra belast
ten behoeve van de personen met een zeer laag- of geen inkomen." Bc
toonde geen verbazing, aangezien deze retoriek, door iedere voor-
stander van het zich toe-eigenen van andermans productie/inkomen,
gebezigd wordt, om diefstal een "moreel en legaal" tintje te geven.
Wat hij mij wel had laten inzien, was een symboliek voor het optre-
den van de overheid, waar ik al lang naar op zoek ben. Enigszins
mijn filosofie kennende reageerde hij met duidelijke afkeer op mijn
enthousiasme toen ik zei: "dit is het." "Dit is niet het kopje van
rechtvaardigheid, maar het kopje van verspilling of het kopje van de
afgunst "zei ik.

Het kopje van Rechtvaardigheid laat duidelijk zien hoe de over-
heid (in abstracte vorm) werkt. Het kopje wordt eerst gevuld met be-
lastinggeld en sociale premies, waarna de helft of meer verspild
wordt aan allerlei "noodzakelijke" doelen, subsidies en ambtenaren,
zodat er nog maar weinig overblijft om de echte schrijnende gevallen
op te lossen, waarvoor dit systeem opgezet was. (Voor de duidelijk-
heid; het is geen taak. van de pverheid om zich met herverdeling van
inkomens bezig te houden, de vrije markt kan dit doeltreffender doen
en zonder dwang te gebruiken.) Het is opvallend dat ondanks de toe-
name van de belasting- en premiedruk steeds meer mensen beneden
de zogenaamde armoegrens leven en de wachtlijsten voor behande-
ling in ziekenhuizen e.d. groter worden. Het is ook opvallend hoe
makkelijk de volksvertegenwoordigers met UW geld omgaan. B.v. er
mag om emotionele redenen niet in het Waddengebied gas gewonnen
worden, dus zijn zij bereid om desnoods een forse schadeclaim te
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claim te vergoeden vanwege het verbreken van het
contract met de NAM. Ik kan het kopje van rechtvaar-
digheid ook het kopje van de afgunst noemen, immers
duidelijk is dat als ik iets niet heb, jij het ook niet mag
hebben, tenzij je mij onder dwang het mijn toekomende
gedeelte geeft. Recente voorbeelden: het rumoer dat
ontstaan is bij de regering en vakbonden om de optie-
regeling van directeuren, het nieuwe belastingvoorstel
2001 enz.

Wat is eigenlijk rechtvaardigheid? Volgens het
woordenboek is rechtvaardigheid het rechtvaardig zijn.
Wat is dan rechtvaardig? Volgens hetzelfde woorden-
boek 1) Eerlijk, billijk, volgens het recht 2) Deugdzaam

Dit verklaart echter niets, want eerlijk, billijk en
deugdzaam houden een subjectief waardeoordeel in.
Het zijn de normen en waarden van het individu die
bepalen of iemand eerlijk, deugdzaam of iets billijk is.
Als men het over rechtvaardigheid heeft, dan zal men
nauwelijks eerlijk- of billijkheid noemen, maar naar het
recht en de wetgeving hierover verwijzen. Ik heb het
recht op een woning, uitkering, bijstand enz. zal men
zeggen. Vandaar dat er in de uitleg m.b.t. het kopje van
rechtvaardigheid staat: zij rechtmatig hun deel kunnen
opeisen.

Wat is rechtvaardigheid volgens mijn libertarische
visie dan? Het is inherent aan de libertarische stelregel
namelijk; het individu heeft het recht om met zijn le-
ven, zijn lichaam en eigendom te doen en laten wat hij
wil. Rechtvaardigheid houdt dan in; dat ik het recht heb
om vrijelijk over het product van mijn inspanning, ten-
zij verkregen door geweld, fraude of bedrog, kan be-
schikken en beslissen. Indien men mij dwingt, onder
welke noemer dan ook, om geheel of gedeeltelijk af-
stand te doen van mijn productie, dan is dit geen recht-
vaardigheid, maar diefstal.

Het zogenaamde kopje van rechtvaardigheid is niet
alleen zo lek als een zeef, maar ook immoreel en zou
onrechtmatig moeten zijn.

Louis van Gils
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De fusie van extreem-links en extreem-rechts

Aschwin de Wolf

Libertariërs hebben altijd al gewezen op de straffe over-
eenkomst tussen het communisme en het nationaal-
socialisme. Immers, beide stromingen delen een collec-
tivistische maatschappijvisie waarin het individu er is
voor de staat (of de gemeenschap) en niet andersom.
Een belangrijk verschil is echter dat extreem-links
doorgaans mondiaal denkt en extreem-rechts nationa-
listisch. Ofwel, er is een onderscheid tussen mondiaal
collectivisme en nationaal collectivisme. Traditioneel
werden deze verschillen breed uitgemeten maar recent
lijkt er sprake van een kentering in het debat.

Het meeste markante recente voorbeeld is dat ex-
treem-rechts broederlijk met extreem-links demon-
streerde tegen McDonalds. Dit betekent overigens niet
dat alle verschillen tussen beide stromingen zijn ver-
dwenen. Extreem-links is van mening dat McDonalds
'verantwoordelijk' is voor de economische uitbuiting,
dierenleed, ecologische problemen etc. Extreem-rechts
is in de eerste plaats gekant tegen McDonalds omdat
haar aanwezigheid lijdt tot de 'veramerikanisering' van
de Europese cultuur. Hoewel er een aantal overeenkom-
sten tussen de analyse van extreem-links en extreem-
rechts zijn (het mondiale kapitalisme is slecht), vliegen
beide groepen elkaar nog behoorlijk in de haren omtrent
zaken als discriminatie en de multiculturele samenle-
ving.

In de optiek van extreem-rechts bewijzen de ex-
treem-linksen door hun nadruk op de multiculturele sa-
menleving en anti-racisme juist een bijzonder goede
dienst door culturele spanningen die het mondiale ka-
pitalisme met zich meebrengt te neutraliseren. Extreem-
links is echter van mening dat de kritiek op het mondi-
ale kapitalisme gebaseerd zou moeten zijn op internati-
onale solidariteit en kritiek op het 'patriarchaat'. Dit lijkt
voorlopig nog wel een strijdpunt te blijven. Echter...

Extreem-rechts heeft traditioneel een sterke band
met de natuur (in combinatie met geopolitiek). Het
schijnt dan ook een beetje te rommelen in de ecologi-
sche beweging. Zo worden sommige ecologische ver-
handelingen tot grote schrik van extreem-links opeens
doorspekt met ferme uitspraken omtrent cultuur en ras.
Ook worden er wel eens oplossingen voor ecologische
problemen geopperd die niet echt in de extreem-linkse
cultuur passen (bijvoorbeeld bevolkingspolitiek, migra-
tiebeperking). Voeg hier bij de schemergebieden tussen
new age en extreem-rechts occultisme en de verwarring

is compleet. Een ander raakpunt is de spanningen die
kunnen ontstaan tussen extreem-linkse leerstukken en
etnisch fundamentalisme. Wat te doen met de toene-
mende intolerantie jegens homoseksuelen en vernede-
ring van vrouwen als gevolg van de multiculturele
samenleving. Is cultuur-relativisme wel een serieuze
extreem-linkse optie, zo vragen sommigen zich af.
Kortom, er liggen inmiddels genoeg aanknopingspunten
om te spreken van een gedeeltelijk gezamenlijke agen-
da. Binnen de extreem-linkse en extreem-rechtse bewe-
ging zullen echter de meningen omtrent de
overeenkomsten en de wenselijkheid van samenwerking
sterk verdeeld zijn. Verder gebiedt de eerlijkheid te zeg-
gen dat het vooral extreem-rechts is die lijkt te streven
naar de integratie van linkse items (anti-kapitalisme,
anti-kolonialisme). Of dit is om tot een grotere accepta-
tie bij het publiek te komen of om extreem-links te sar-
ren is niet geheel helder. Sociaal-darwinistische
pleidooien voor een expansieve geopolitiek komt men in
ieder geval nog maar zelden tegen. Evenals het belang
van een anti-democratische elite voor een ordentelijke
ontwikkeling van de maatschappij.

Wat heeft dit nu allemaal voor consequenties voor
de toekomst van het libertarisme? In de eerste plaats be-
vestigt het nogmaals de positie van het libertarisme als
een politieke filosofie die noch extreem links, noch ex-
treem-rechts is te noemen. In de tweede plaats ziet het
libertarisme zich van twee kanten geconfronteerd met
verzet tegen het mondiale kapitalisme. De vraag is dan
ook in welke mate extreem-links en extreem-rechts be-
reid zijn gelegenheidscoalities aan te gaan. Als dit in
toenemende mate het geval is kan het 'mondiale neo-
liberalisme' een behoorlijke tegenkracht verwachten.
Het libertarisme zou echter van deze situatie gebruik
kunnen maken door met goede argumenten de gemeen-
schappelijke benadering van extreem-links en extreem-
rechts (collectivisme) bloot te leggen. Het libertarisme
kan zich als voorstander van de individuele vrijheid,
spontane ordening, rationaliteit en de menselijke waar-
digheid als een aantrekkelijk alternatief presenteren.
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Vrijheid = Democratie?

Bart Croughs

Eerder verschenen in Hp/de Tijd

De Oostenrijkse filosoof Karl Popper heeft op het ge-
bied van de politieke filosofie vooral bekendheid ver-
worven als criticus van het totalitaire gedachtegoed. In
zijn onlangs verschenen essaybundel 'all life is problem
solving' probeert Popper antwoord te geven op de vraag
hoe de samenleving dan wel dient te worden ingericht.
Hoewel de totalitaire staat niet deugt, is onbeperkte
vrijheid voor ieder individu volgens Popper eveneens
onwenselijk. Popper redeneert als volgt: vrijheid bete-
kent de vrijheid om alles te doen wat je wilt. Wie vrij is
om alles te doen wat hij wil, is ook vrij om andere men-
sen van hun vrijheid te beroven. Ongelimiteerde vrijheid
leidt dus tot slavernij; om de vrijheid te beschermen
moet de vrijheid aan banden worden gelegd. De vraag
die Popper zich vervolgens stelt, luidt: wat voor inper-
kingen van de individuele vrijheid zijn noodzakelijk, en
welke inperkingen gaan te ver? Aan welke criteria moet
worden voldaan om te kunnen spreken van een vrije
samenleving?

Popper komt met het volgende antwoord: "een staat is
politiek vrij als de politieke instituties het de burgers in
de praktijk mogelijk maakt om een overheid zonder
bloedvergieten te vervangen wanneer een meerderheid
een dergelijke verandering wenst." De beste methode
om dit te bereiken, aldus Popper, is het houden van vrije
verkiezingen.

Volgens Popper's criterium zijn alle inperkingen van
de individuele vrijheid dus toegestaan, zolang de meer-
derheid maar accoord gaat. Vrijheid = democratie. Met
andere woorden: de enige reden waarom de slachtoffers
van Hitler, Stalin, of Mao reden tot klagen hadden, was
het feit dat er geen democratie heerste. Waren er netjes
elke 4 jaar verkiezingen gehouden, en had 51% van de
bevolking z'n instemming met deze regimes betuigd,
dan hadden we volgens Popper's criterium moeten spre-
ken van 'vrije samenlevingen'. En Popper geeft dit ook
bijna expliciet toe met zijn stelling: "het maakt niet uit
wie regeert, zolang de regering maar zonder bloedver-
gieten kan worden verwijderd." Popper lijkt de onzin-
nigheid van zijn gelijkstelling van vrijheid aan
democratie zelf ook te beseffen, want hij merkt op dat
zijn theorie 'een beetje grof is - prachtig understate-
ment! - omdat er geen rekening wordt gehouden met 'de

bescherming van minderheden'. Maar de voor de hand
liggende conclusie dat dit zijn theorie onbruikbaar
maakt, weigert hij te trekken. Ook waarschuwt Popper
tegen het gevaar van de 'dictatuur van de meerderheid';
maar hoe een dergelijke waarschuwing te rijmen valt
met Popper's eigen definitie van een vrije samenleving,
blijft volledig in het duister.

Waarom is Popper, fanatiek bestrijder van het totalita-
risme, desondanks zo'n zwakke en inconsistente verde-
diger van de vrijheid? Een belangrijke oorzaak ligt
waarschijnlijk in de definitie van vrijheid waar Popper
van uitgaat. Volgens Popper's Orwelliaanse definitie
van vrijheid leven mensen in een staat van pure vrijheid
als ze elkaar vrijelijk tot slaaf kunnen maken: vrijheid =
slavernij. Voor Popper is dat een reden om de vrijheid
aan banden te leggen. Maar omdat hij geen antwoord
heeft op de vraag tot hoever de vrijheid dan wel aan
banden mag worden gelegd, wordt principiële kritiek op
tyranniek overheidsoptreden onmogelijk. Kritiek kan
altijd worden afgedaan met de woorden: 'jawel, deze
maatregel betekent inderdaad een beperking van de in-
dividuele vrijheid, maar dat is nu eenmaal noodzakelijk:
absolute vrijheid leidt immers tot slavernij.' Popper's
definitie van vrijheid komt als een boemerang terug; een
betere definitie van vrijheid kunnen machtsbeluste poli-
tici zich onmogelijk wensen. Wad Popper de definitie
van vrijheid gehanteerd die door de meer consistente en
radicale denkers van het klassieke liberalisme werd ge-
bruikt, dan zouden deze problemen niet zijn opgetreden.
Wanneer vrijheid wordt gedefinieerd als de vrijheid van
een ieder om vrijelijk over zichzelf en de vruchten van
zijn arbeid te beschikken, dan valt de innerlijke contra-
dictie weg. De vrijheid van de een betekent in dat geval
niet meer de slavernij van de ander, maar juist de vrij-
heid van de ander: als iedereen de vrijheid heeft om over
zijn eigen lichaam en eigendommen te beschikken, dan
volgt daar automatisch uit dat niemand de vrijheid heeft
om inbreuk te maken op andermans lichaam en eigen-
dommen. Popper's oorspronkelijke reden om de vrijheid
te beperken vervalt daarmee. Op dat moment kunnen
alle overheden die inbreuk maken op de individuele
vrijheid op principiële gronden worden bestreden, en
niet meer met het slappe verwijt: 'eerst verkiezingen
houden alvorens door te gaan met deze onderdrukkings-
praktijken!'. Consequentie van een dergelijke definitie
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van vrijheid is natuurlijk wel dat dan niet alleen verre
dictaturen worden ontmaskerd als vijanden van de vrij-
heid, maar ook de moderne democratische staten, gezien
de eindeloze hoeveelheid wetten en reguleringen waar-
mee die inbreuk maken op de vrijheid van een ieder om
naar eigen goeddunken over eigen lichaam en eigen-
dommen te beschikken. De meer principiële denkers
onder de klassiek liberalen schrokken voor een dergelij-
ke radicale kritiek op de moderne democratische staat
niet terug, maar voor Popper is dit duidelijk een brug te
ver.

Het is opmerkelijk dat Popper, die zichzelf expliciet in
de liberale traditie plaatst, klaarblijkelijk nauwelijks
kennis heeft genomen van het gedachtegoed van zijn
voorgangers. Nergens blijkt dat Popper op de hoogte is
van de ideeën van klassiek liberalen als Herbert Spencer
of Frederic Bastiat, laat staan van twintigste-eeuwse
denkers als Robert Nozick, Ayn Rand of Murray Roth-
bard. Maar de grondleggers van het totalitarisme - Pla-
to, Hegel, Marx en hun vele volgelingen - zijn in de
boeken van Popper alomtegenwoordig. Het heeft er alle
schijn van dat Popper het te druk heeft gehad met het
bestuderen en weerleggen van de onzin die zijn politie-
ke tegenstanders hebben uitgekraamd, om zich ook nog
te kunnen verdiepen in filosofen van wie hij wel wat
had kunnen opsteken. Wie geïnteresseerd is in een kri-
tiek op totalitaire politieke stromingen, is bij Popper aan
het juiste adres; maar wie geïnteresseerd is in een ver-
dediging van de vrijheid, zal zijn heil elders moeten
zoeken.

Karl Popper: All life is problem solving Uitgeverij
Routledge Prijs: ƒ114,-

Seksdiscriminatie door Politici

Bijna dagelijks wordt de actualiteit besproken in de
rubriek ACTUEEL van libertarian.nl. Breng eens een
bezoek. Dit stuk werd op 2 februari gepubliceerd.

Politici willen het alleen maar met blanke vrouwen (la-
ten) doen. De Tweede Kamerleden willen niet dat
vrouwen van buiten de EU in Nederlandse bordelen ko-
men werken. Om het met Afrikaanse, Aziatische of
Zuid-Amerikaanse vrouwen te (laten) doen, wil Minis-
ter Korthals eerst meer ervaring opdoen met Europese
vrouwen. Dan kunnen we over een paar jaar wel weer
zien. We weten dan ook of de markt te krap is of niet.

Burgemeester Opsteken van Rotterdam vindt dat
zijn stad genoeg seksclubs heeft. Of dit overeenkomt
met de werkelijke behoefte van de Rotterdammers, wil
hij echter niet verder onderzoeken.

VVD kamerlid Nicolaï weet dat het bovendien niet in
het belang van de "samenleving" is om het met Afri-
kaanse meisjes te laten doen. Waarom niet is niet dui-
delijk. Wat gebeurt er dan? Dittrich van D66 wil nu de
reeds aanwezige vrouwen van buiten het fort Europa
gaan "aanpakken"! (volgens BN-deStem). Wat moet je je
daarbij nu voorstellen? De minister Korthals wil daar-
voor speciale "opsporingsambtenaren" gaan inzetten.
Die moeten, mogen (?) dan kennelijk de buitenlandse
prostituees aanpakken. En als dat niet zomaar kan, dan
zal hij er een aparte wet voor maken, schrijft Het Pa-
rool.

Kamerlid Barth van de PVDA is genuanceerder.
Komt dat omdat ze een vrouw is? Zij denkt dat het toch
niet tegen te houden is. En daar heeft ze wellicht gelijk
in. De activiteiten van deze buitenlandse vrouwen wor-
den door de genoemde maatregelen gewoon verplaatst
naar het illegale, misdadige circuit. En wie is daarmee
gediend?

Wij vragen ons af waar ze toch weer mee bezig zijn.
Waarom laten ze niet iedereen die dat wil, vrij om te
werken en zijn of haar eigen kost te verdienen?

Bovendien wordt door het "vergunningenstelsel" de
prijs opgedreven. Net als gebleken is bij het verlenen
van vergunningen voor taxi's. Ook daar liep het fout.
Het zal interessant zijn om te zien hoe de markt zich zal
ontwikkelen. Wordt het duurder om het met een negerin
te doen omdat het alleen maar illegaal kan, of wordt het
goedkopen in het zwarte circuit, bij voorbeeld omdat
daar minder regels zijn?

Hoe dan ook, veel goeds komt er niet uit al dat gere-
gel en betutteling. In de libertarische samenleving wordt
ieder mens vrij zijn om zijn beroep uit te oefenen.

Hub Jongen
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Van Hoppe tot Hobbes:
Rationele Funderingen voor het Libertarisme

Aschwin de Wolf

INLEIDING: DE FUNDERING VAN HET LIBERTARISME

Sinds de tweede wereldoorlog is er, met name in het
Angelsaksische taalgebied, sprake van een opleving van
het klassiek-liberalisme. De belangrijkste theoretici van
deze stroming zijn wellicht de schrijfster en filosofe Ayn
Rand, de econoom, historicus en politiek-filosoof Mur-
ray Rothbard en de filosoof Robert Nozick. Hoewel de
term klassiek-liberalisme en libertarisme vaak als in-
wisselbaar worden gebruikt wordt het libertarisme
doorgaans gezien is als een verdere radicalisering en
consistentere uitwerking van de klassiek-liberale begin-
selen. De kern van het libertarisme is te omschrijven als
de opvatting dat de bescherming van de (negatieve)
vrijheid van het individu de enige legitieme taak is van
de overheid. Dit beginsel wordt ook wel het non-
agressie principe genoemd. Hier dient echter onmiddel-
lijk aan te worden toegevoegd dat het libertarisme ge-
kenmerkt wordt door een verschil van mening hoe deze
bescherming dient plaats te vinden. Aan de ene kant
vinden we de zogenaamde 'minarchisten' die van me-
ning zijn dat deze taak dient te worden waargenomen
door een staat met een monopolie op het gebruik van
retributief geweld (bv. Ayn Rand en Robert Nozick).
Aan de andere kant vinden we de zogenaamde 'anar-
cho-kapitalisten' die van mening zijn dat ook deze taak
een onderdeel van de vrije markt kan zijn in de vorm
van zogenaamde concurrerende beschermingsorganisa-
ties (Murray Rothbard, David Friedman).

Een ander onderscheid binnen het libertarisme heeft be-
trekking op de fundering van dit non-agressie principe.
De toenemende belangstelling voor het klassiek-
liberalisme heeft een grote hoeveelheid verschillende, en
soms elkaar uitsluitende, funderingen voor dit principe
laten zien. Zo kent het libertarisme zowel utilitaristische
(Ludwig von Mises, David Friedman), Aristotelische /
natuurrechtelijke (Ayn Rand, Murray Rothbard), als so-
ciaal-contract (Jan Narveson) -varianten. Om nog maar
niet te spreken over mogelijke combinaties tussen der-
gelijke posities en sterke meningsverschillen binnen be-
paalde posities. Als laatste dient vermeld te worden dat
er dat er geen eenduidig verband bestaat tussen een be-

paalde fundering en het aanhangen van een minarchisti-
sche dan wel anarcho-kapitalistische variant van het li-
bertarisme. Zo zijn er bijvoorbeeld zowel utilitaristische
verdedigingen van de minimale staat als van een anar-
cho-kapitalistische ordening. Waar de meeste libertari-
sche theoretici het wel over eens zijn dat is een
eenvoudig beroep op de intuïtie niet voldoende is om het
libertarisme te funderen.1 Het belangrijkste meningsver-
schil is dan natuurlijk hoe het beste een dergelijk beroep
de intuïtie uit te sluiten. Volgens sommige representan-
ten van de utilitaristische en sociaal-contract varianten
zijn natuurrechtelijke funderingen van het libertarisme
gedoemd te mislukken omdat 'de natuur van de mens'
een te vaag en te diffuus concept is om eenduidige nor-
men uit af te leiden.2

Een recente benadering binnen het libertarisme, die deze
onbevredigende resultaten van de natuurrechtelijke be-
nadering probeert te vermijden, is de zogenaamde 'rati-
onalistische' of 'cognitieve' fundering van het
libertarisme. Het belangrijkste leerstuk van deze bena-
dering is dat de normatieve beginselen van het liberta-
risme zelf al besloten liggen in het de activiteit van het
argumenteren of handelen zelf. Iemand die probeert een
tegenstander van anti-libertarische standpunten te
overtuigen moet hierbij noodzakelijkerwijs de legitimi-
teit van het libertarisme onderschrijven om niet met
zichzelf in een contradictie te raken. Of om met de
woorden van een van de representanten van deze stro-
ming, Stephan Kinsella, te spreken:

1 Dit neemt overigens niet weg dat er overtuigende argumenten
kunnen worden gegeven voor het libertarisme op basis van
de intuïties van mensen. Zo zijn bijvoorbeeld de meeste
mensen tegen het initiëren van geweld. Een libertarische
discussiepartner kan er dan op wijzen dat de interveniërende
staat zelf een schending van dit principe is.

2 Zie ook "...the concept of human nature is far too diffuse and
varied to provide a determinate set of contente of natural law1

(A. Gewirth, "Law, action and morality" in: Georgetown
Symposium on Ethlcs. Essays in honor of H. Veateh (ed R.
Porreco), New York, 1984, p.73)
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"Critics must enter the cathedral of libertarianism
even to deny that it exists"3

Deze benadering kent verschillende representanten zo-
als (bovengenoemde) Stephan Kinsella, Roger Pilon,
Frank van Dun en Hans-Hermann Hoppe. De benade-
ringen van deze auteurs verschillen bijvoorbeeld met
betrekking tot de mate van 'absoluutheid' of 'hardheid'
van hun benadering maar zij leggen allen een verband
tussen de activiteit van argumenteren, handelen en de
impliciete normatieve veronderstellingen die dit met
zich mee brengt.

In dit artikel wil ik mij uitsluitend richten op de a-priori
verdediging van het libertarisme van Hans-Hermann
Hoppe. Dit heeft een aantal redenen. In de eerste plaats
is Hoppe de bekendste representant van deze benade-
ring. Het gevolg hiervan is dat de theorie van Hoppe het
meest extensief is behandeld in de literatuur van der-

4
den. In de tweede plaats meent Hoppe dat zijn theorie
een toepassing is van de 'praxeologie'(de economische
theorie van de Oostenrijkse School) op het gebied van
de ethiek. Deze opvatting alleen al kan tot een behoor-
lijke controverse leidden omdat de grondlegger van de
praxeologie, Ludwig von Mises, van mening was dat
een dergelijke onderneming onmogelijk was. Ludwig
von Mises verdedigt zijn libertarische opvattingen dan
ook op basis van welvaartsargumenten (utilitarisme).
De belangrijkste theoretische erfgenaam van Ludwig
von Mises, Murray Rothbard, was tot het verschijnen
van de poging van Hoppe om deze taak te volbrengen
dezelfde mening toegedaan.5 De derde reden is dat de

3 N. Stephan Kinsella, New Rationalist Directions in LJbertarian
Rights Theory in: The Journal of LJbertarian studies, Volume
12, Number2, Spring 1996

4 Hier dient men zich overigens voorlopig nog niet zo heel veel bij
voor te stellen. Het betekent met name dat de theorie door
een aantal mede-libertarische auteurs kritisch tegen het licht
is gehouden. De weerslag hiervan is te vinden in een nummer
van het libertarische tijdschrift Liberty (November 1988,
volume 2 number 2). Het lijkt de auteur van dit artikel niet
onwaarschijnlijk dat het gebrek aan aandacht in de
academische wereld niet zo zeer ligt in de veronderstelde
geringe academische prestatie van Hoppe als wel dat zijn
conclusies van strikt libertarische aard zijn. Auteurs met
soortgelijke benaderingen (Allan Gewirth, Jurgen Habermas)
maar met sociaal-democratische conclusies kunnen echter
wel op een betrekkelijk substantiële aandacht rekenen.

5 Er is een (kleine) controverse tussen representanten van de
Oostenrijkse School omtrent de vraag of Rothbard tot het
einde van zijn leven de theorie van Hoppe als geslaagd is
blijven beschouwen. In ieder geval kan men vaststellen dat
Rothbard in het bovengenoemde nummer van Liberty nog
laaiend enthousiast was over de onderneming van Hoppe: "In

theorie van Hoppe, ongeacht de vraag of zij compleet
geslaagd is, een noodzakelijk verband vaststelt tussen
de bestudering van schaarsteproblemen (economie) en
de morele vraagstukken die voortvloeien uit het bestaan
van schaarste (ethiek).

Dit artikel bestaat dan ook uit drie delen. In het eerste
deel zal ik pogen de a-priori verdediging van het liberta-
risme van Hoppe zo accuraat mogelijk weer te geven.
In de tweede plaats zal ik de theorie van Hoppe op zijn
merites beoordelen. En in de derde plaats zal ik sugges-
ties doen voor verdere uitwerking van de theorie van
Hoppe en een alternatieve benadering voor de fundering
van het libertarisme presenteren.

VAN PRAXEOLOGIE NAAR LIBERTARISCHE ETHIEK.

Hans-Hermann Hoppe is een van de belangrijkste mo-
derne representanten van de zogenaamde Oostenrijkse
School. Deze economische school wordt gekenmerkt
door een aantal fundamentele uitgangspunten zoals de
afwijzing van positivisme, (waarde)subjectivisme en
een a-priori benadering van de economie. Op basis van
onbetwistbare uitgangspunten (axioma's) leidt men ver-
strekkende inzichten af omtrent de economie. Ludwig
von Mises introduceerde daarom de benaming 'praxeo-
logie', de logica van het handelen. De praxeologie heeft
echter met de positivistische economie gemeen dat zij
van mening is dat de praxeologie niet kan voorschrijven
'hoe' individuen dienen te handelen. Zij kan alleen laten
zien welke noodzakelijkheden gepaard gaan met het feit
'dat' individuen handelen. Het uitgangspunt van de
praxeologie dat het handelen zelf noodzakelijke impli-
caties in zich draagt is tevens het uitgangspunt voor de
theorie van Hoppe dat de activiteit van argumenteren
ook bepaalde normatieve veronderstellingen in zich her-
bergt. In de komende alinea's zal ik de uitwerking van
deze theorie geven.

Als eerste stelt Hoppe vast dat er een verband is tussen
het bestaan van schaarste en het de activiteit van het
formuleren van morele uitspraken (ethiek):

a dazzling breakthrough for politica! philosophy and for
libertarianism in particular, hè has managed to transcend the
famous is/ought, factA/alue dichotomy that has plagued
philosophy since the days of the scholastics, and that had
brought modem libertarianism into a tiresome deadlock" (p.
44)

8 Merkwaardig genoeg heeft Hoppe met de receptie van het werk •
van de polttiek-füosoof John Rawls gemeen dat het bijna
onmogelijk is om kritiek op de theorie te leveren zonder het
verwijt van critici dat de theorie verkeerd wordt weergegeven
en de kritiek dientengevolge geen hout snijdt.
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"It might be noted here that only because scarcity ex-
ists is there even a problem of formulating moral laws;
insofar as goods are superabundant ("free" goods) no
conflict over the use of goods is possible and no ac-
tion-coordination is needed. Hence, itfollows that any
ethic, correctly conceived, must be formulated as a
theory of property, i.e., a theory of the assigntnent of
rights ofexclusive control over scarce means. Because
only then does it become possible to avoid otherwise
inescapable and unresolvable conflicts. Unfortunately,
moral philosophers in their widespread ignorance of

economics have hardly ever seen this clear enough."

De waag of een bepaalde morele claim juist is kan al-
leen worden beslecht door argumentatie. Iemand die de-
ze veronderstelling probeert te weerleggen moet dit zelf
beargumenteren en erkent hiermee de juistheid van dit
principe. In navolging van Apel en Habermass noemt
Hoppe dit de 'a-priori van communicatie en argumenta-
tie'. Echter, argumenteren is een activiteit:

"Now arguing never consists of just free-floating propo-
sitions claiming to be true. Rather, argumentation is al-
ways an activity, too"8

De implicaties van deze activiteit van argumenteren is
dat er intersubjectieve betekenisvolle nonnen bestaan
die een speciale cognitieve status hebben als praktisch
voorwaarde voor objectiviteit en waarheid.9 De vraag is
dan wat de inhoud van deze normen is. Een belangrijke
voorwaarde voor het formuleren van nonnen is het
Kantiaanse universaliseerbaarheids-principe. Volgens
Hoppe is dit criterium echter strikt formeel en laat zij
daarmee ook onhoudbare posities toe zoals 'Iedereen
dient dronken te zijn op zondag of anders krijgt hij een

boete'. Echter, behalve het universaliseerbaarheids-
principe zijn er nog andere implicaties die besloten lig-
gen in de activiteit van het argumenteren zelf. Om deze
vast te stellen is het goed om vast te stellen dat argu-
mentatie gekenmerkt wordt door drie interdependente
feiten:

7 Hans-Hermann Hoppe in een voetnoot op pag. 183 in het artikel
'From the Economics of Laissez Faire to the Ethics of
LJbertarianism' In The Economics and Ethics of Private
Property, 1993 Kluwer Academie Pubiishing

" Idem, p. 180

9 Idem, p. 181

10 ktem, p. 182

Thomas Hobbes 1588-1679

"First, that argumentation is not only a cognitive but
also a practical affair. Second, that argumentation, as a
form of action, implies the use of the scarce resource of
one's body. And third, that argumentation is a conflict-
free way of interacting. Not in the sense that there is al-
ways agreement on the things said, but rather in the
sense that as long as argumentation is in progress it is
always possible to agree at least on the fact that there is
disagreement about the validity of what bas been said.
And this is to say nothing else than that a mutual
recognition of each person's exclusive control over
bis own body must be assumed to exist as long as
there is argumentation (note again, that it is impossi-
ble to deny this and claim this denial to be true without
implicitly having to admit its truth)/y (cursivering hier
en verder door mij).

De conclusie is dus dat de norm die in het argumenteren
verondersteld is, is dat ieder individu het recht heeft op
exclusieve controle van zijn eigen lichaam:

"It is only as long as there is at least an implicit recog-
nition of each individual's property right in his or her
own body that argumentation can take place"/2

Ieder individu die dus het recht op exclusieve controle
van het eigen lichaam wil betwisten komt hiermee in
een contradictie terecht. Een dergelijke conclusie zou
nopen tot de vaststelling dat hiermee slechts een klein
gedeelte van alle mogelijke conflicten omtrent schaarste
wordt bestreken, te weten conflicten omtrent 'self-
ownership'. Echter, om een discussie gaande te houden

"Idem, p. 182/183

" ktem, p. 183
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is het tevens noodzakelijk dat een individu van externe
schaarse zaken (in de ruimste zin van het woord) ge-
bruik kan maken. De norm hieromtrent mag echter niet
onverenigbaar zijn met het in het leerstuk van self-
ownership uitgedrukte non-agressie principe zoals die
hiervoor werd vastgesteld. De enige norm die hiermee
verenigbaar is, is het homesteaden (het mixen met ar-
beid) van grond en zaken die nog niet tot het eigendom
van anderen behoren. Zodra grond en zaken tot het ei-
gendom van anderen behoren is de enige legitieme wij-
ze om deze te verkrijgen de vrijwillige contractuele
overdracht van deze eigendomstitels. De verenigbaar-
heid van het homestead principe met het 'self-
ownership'-principe is volgens Hoppe te demonstreren
met het, in dit lange citaat vervatte, 'argumentum a
contrarie':

'The compatibility of this principle with that of non-
aggression can be demonstrated by means of an argu-
mentum a contrarie. First, it should be noted that ifno
one had the right to acquire and control anything ex-
cept his own body (a rule that would pass the formal
universalization test), then we would all cease to exist
and the problem of the justification ofnormative sta-
tements simply would not exist. The existence of this
problem is only possible because we are alive, and our
existence is due to the f act that we do not, indeed can-
not accept a norm outlawing property in other scarce
goods next to and in addition to that of one 's physical
body. Hence, the right to acquire such goods must be
assumed to exist. Now if this were so, and if one did
not have the right to acquire such rights of exclusive
control over unused, nature-given things through one's
own word, i.e., by doing something with things with
which no one else had ever done anything before, and
if other people had the right to disregard one 's ow-
nership claim to things which they did not work on or
put to some particular use before, then this would only
be possible if one could acquire property titles not
through labor, i.e., by establishing some objective, in-
tersubjectively controllable link between an particular
person and a particular scarce resource, but simply by
verbal declaration, by decree. However, the position
of property titles being acquired through declaration
is incompatible with the above justified non-
aggression principle regarding bodies. For one thing,
if one could indeed appropriate property by decree,
then this would imply that it also would be possible
for one to simply declare another person 's body to be
one's own. Yet this, clearly enough, would conflict
with the ruling of the non-aggression principle, which
makes a sharp distinction between one's own body

and the body of another person. And this distinction
can only be made in such a clear-cut and unambiguous
way because for bodies, as for anything else, the sepa-
ration between "mine' and "yours" is not based on
verbal declarations, but on action. The observation is
based on some particular scarce resource that had in
fact -for everyone to see and verify, as objective indi-
cators for this existed - been made an expression or
materialization of one 's own will or, as the case may
be, of somebody else 's will. Moreover, and more im-
portantly, to say that property is acquired not through
action but through a declaration involves an open
practical contradiction, because nobody could say and
declare so unless his right of exclusive control over his
body as his own instrument of saying anything was in
fact dlready presupposed, in spite of what was actually
said.''3

In de activiteit van het argumenteren zelf liggen dus de
normen van self-ownership en homesteading besloten,
ledere persoon die hiertegen argumenteert veronderstelt
impliciet deze normen. Met deze argumentatie heeft
Hoppe de taak volbracht die volgens de theoretici van
de praxeologie niet mogelijk was, namelijk het verdedi-
gen van rationele normen (de libertarische rechtsbegin-
selen14) en het aantonen dat deze in de activiteit van het
argumenteren niet ontkent kunnen worden zonder een
contradictie te begaan. We zullen in het volgende deel
zien in hoeverre Hoppe hierin geslaagd is.

DE CRITICI VAN HANS-HEKMANN HOPPE

De belangrijkste (kritische) receptie van de theorie van
Hoppe is te lezen in een speciaal hieraan gewijd num-
mer van het libertarische tijdschrift Liberty15. Hoewel de
meeste commentaren gematigd negatief tot zeer negatief
(met een neutrale en een zeer positieve uitzondering)
zijn lijkt een kritiek op de theorie in eerste aanleg on-
mogelijk. Of zoals een auteur het stelt:

"Thus, if I argue for the truth of the proposition "Hop-
pe's argument does not provide a rational justification
for Lockean rights", hè will claim that l am involved in
a performative self-contradiction, and thus claim that

13 Idem, p. 185/186

14 In het geval van Hoppe is dit het anarcho-kapitalistische
libertarisme en niet de minarchistische van'ant. Voor het
beoordelen van de merites van Hoppe's argument is dit van
betrekkelijk weinig belang.

15 LJbeity, November 1988, Volume 2, Number 2
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people have Lockean rights is justifted. So, it seems
that his argument is unassailable."'16

Gelukkig is dit niet het antwoord van Hoppe zelf op zijn
critici en is het mogelijk om het argument van Hoppe
kritisch tegen het licht te houden. Het is onmogelijk om
in dit artikel alle (mogelijke) argumenten tegen Hoppe
te behandelen en zal ik me hier concentreren op de kri-
tisch tegenwerpingen die door de meeste critici gedeeld
worden en die in mijn optiek het meeste hout snijden.
De beste methode om deze kritiek te beoordelen is de
kritiek chronologisch in de stappen van Hoppe's argu-
ment te behandelen.

Om te beginnen de volgende claim van Hoppe:

"...whether or not something is true, false or undeci-
dable; whether or not is hos been justified; what is re-
quired in order to justify it; whether I, my opponents,
or none ofus is right - all ofthis must be decided in the
course of argumentation. "'7

Dient de waarheid van een theorie altijd vastgesteld te
woorden door argumentatie. Volgens Douglas Rasmus-
sen is dit niet het geval:

'Is it the case that we only know propositions to be true
through argumentation? Are perceptual judgement,
known to be true through argumentation? What of so-
called "self-evident" truths? Isfor example, "A whole
is greater than one of it parts," known to be true be-
cause of argumentation?"13

En wat te denken van de (a-priori) leerstukken van de
praxeologie zelf, zou ik hier nog aan willen toevoegen.
Een andere, hieraan gerelateerde vraag, is waarom zou-
den mensen überhaupt hun opvattingen proberen te le-
gitimeren door middel van argumentatie? Het antwoord
van Hoppe hierop is betrekkelijk eenvoudig. Immers, de
theorie stelt niet dat mensen 'moreel' verplicht zijn om
hun opvattingen inzet te maken van argumentatie maar
dat zodra zij dit doen ze impliciet de libertarische nor-
men die inherent zijn aan argumenteren veronderstellen.
Echter, dit doet wel afbreuk aan het 'absolute' karakter
van de theorie:

"It seems that if Hoppe's argument works, it will work
for people who care about justifying their belief s; for
those who do not care, then the argument does not suc-
ceed'. Those that do not care to argue may even have
beliefs that amount to a denial of Lockean rights, but
since they do not engage in argumentation, they are
not caught in any practical inconsistency."19

Sterker nog, het zou een cynische aanbeveling aan poli-
tici en (andere) boeven kunnen zijn, 'probeer je gedrag
en opvattingen niet door middel van argumentatie te le-
gitimeren'. Tot zover de reikwijdte van de theorie van
Hoppe.

De kern van het argument van Hoppe bestaat uit twee
onderdelen. Ten eerste de noodzakelijke veronderstel-
lingen die inherent zijn aan argumentatie (het recht op
self-ownership en het recht op het verwerven van privé-
eigendom). Ten tweede, de opvatting dat iemand alleen
op straffe van een contradictie opvattingen, die niet in
overeenstemming met deze libertarische rechten zijn,
kan verkondigen. Om het eerste te beginnen:

"...no one could possibly propose anything, and no
one could become convinced of any propositions by
argumentative means, if one's right to make exclusive
use of one 's physical body were not already presup-

,„20
posed.

Volgens bijna alle (negatieve) critici is deze uitspraak
zowel historisch als empirisch niet houdbaar. David
Friedman:

"...if it is literally true nobody, including Hoppe, has
ever argued about the propositions, since there are no
completely libertarian societies in which to do so"(...)
One can think of an enormous number of non-
libertarian ethics and non-libertarian societies con-
sistent with people being able to argue in their defen-
se"21

En Leiand Yeager:

10 Idem, Douglas B. Rasmussen, 'Arguing and Y-ing', p. 51
17 Idem,. Hans-Hermann Hoppe, Utilitarians and Randians vs

Reason, p. 53
18 Idem, Douglas B. Rasmussen, 'Arguing and Y-ing', p. 51

19 Idem, Douglas B. Rasmussen, 'Arguing and Y-ing', p. 51
20 Hans-Hermann Hoppe, 'On the UWmate Justification of the

Ettiics of Private Proper!/ in: The Economtes and Ethics of
Private Property, 1993 Wuwer Academie Publishing

21 Liberty, November 1988, Volume 2, Number 2, David Friedman
"The troubte with Hoppe'
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"To engage in discussion, the slave does not need any
exclusive control; all hè needs is enough time to listen
and to state his points, and perhaps enough time to
study and reflect in advance. And the slave-owner
might willingly allow this time to his slave"22

Hoppe zou nu kunnen antwoorden (en heeft dit ook ge-
daan23) dat het weliswaar het geval is dat er nimmer een
libertarische maatschappij heeft bestaan maar dat dit
niets afdoet aan zijn argument. Immers, hij stelt alleen
dat een dergelijke gang van zaken niet argumentatief
verdedigbaar is. Dit antwoord is echter niet voldoende.
De auteurs stellen niet zozeer ter discussie dat ondanks
de theorie van Hoppe er toch samenlevingen bestaan die
geheel of ten dele self-ownership en privé-eigendom
ontkennen maar dat het bestaan ervan illustreert dat het
wél mogelijk is om te argumenteren zonder het be-
schikken van het volledige recht op self-ownership. Iets,
wat Hoppe in zijn theorie lijkt te ontkennen. Het zou
daarom de theorie van Hoppe zeker ten goede komen
om dit aspect verder toe te lichten.

Het tweede onderdeel van Hoppe's theorie heeft betrek-
king op het noodzakelijke contradictionaire karakter van
het argumenteren tegen libertarische rechten. Laten we
voor het gemak eens uitgaan van de stelling dat het in-
derdaad noodzakelijk is dat personen over self-
ownership moeten beschikken om te discussieren. Bete-
kent dit noodzakelijkerwijs dat personen ook het 'recht'
hebben op self-ownership om te kunnen discussieren?
Douglas Rasmussen:

"Even if it is granted that everyone must have exclusi-
ve use and control over his entire body in order for the
activity of argumentation to exist, that is still not the
same as claiming that everyone has a right to have ex-
clusive use and control over his body. The latter claim
is normative in character, while the farmer is not. In
other words, there is an equivocation in Hoppe's ar-
gument between a conception ofrights which is about
nothing more than a power that someone has which
impties no duties on the part of others - this is a
Hobbesian view ofrights - and a conception ofrights
which expresses an entitlement that imposes a moral
duty on others to respect a person 's decision on how

to use his body this is, pace "Strausseans," a Lockean
view ofrights.''''1

22 Idem, Leland Yeager, 'Raw Assertions', p. 45
23 Idem, Hans-Hermann Hoppe, Utilitarians and Randians vs

Reason, p. 53
24 Idem, Douglas Rasmussen, 'Arguing and Y-ing', p. 52

Hans-Hermann Hoppe

Deze gelijkstelling van de voorwaarde voor argumenta-
tie met het 'recht' op die voorwaarde voor argumentatie
noopt Hoppe tot de conclusie dat zodra iemand met ie-
mand in discussie gaat hij noodzakelijkerwijs met zich-
zelf in contradictie raakt als hij een visie poneert waarin
dit recht wordt ontkend. Maar is deze gelijkstelling
plausibel?

Mitchell Jones:

"Hoppe maintains that, "Anyone who would try tojus-
tify any norm of whatever content must already pre-
suppose an exclusive right of control of his body
simply in order tot say, 'I propose such and such.'".
Can hè really not see the difference between saying,
"To speakyou must have control ofyour vocal appa-
ratus," and saying, "To speak, you must have a right
tot control your vocal apparatus"? Does hè really in-
tendto make no distinction between hoving control of
apiece ofproperty and having the right to control it?
He repeats this error over and over. He says: "If no
one had the rights to control anything at all, except his
own body, then we would cease tot exist and the pro-
blem ofjustifying norms - as well as all other human
problems - simply would not exist. "2S

Het ziet er inderdaad naar uit dat Hoppe dit onderscheid
niet duidelijk genoeg maakt en dit als ook niet als pro-
blematisch ziet. Het zou de theorie van Hoppe zeker ten
goede komen om wat dieper op dit aspect van zijn critici
in te gaan en zijn theorie verder aan te scherpen.

' Idem, Mitchell Jones, 'A Matter of Degree', p. 49
1 In zijn antwoord op de critici in het bewuste ü'berty zet Hoppe

hoogstens wat (schijnbare)misvatttngen omtrent zijn theorie
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Resumerend kunnen we stellen dat de theorie van Hop-
pe de toets der kritiek van zijn critici niet kan doorstaan.
Een aspect van de theorie van Hoppe dat zeker de aan-
dacht verdient is de relatie die hij legt tussen het bestaan
van schaarste en de noodzaak van het formuleren van
morele uitspraken in de vorm van (exclusieve) eigen-
domsrechten. Tevens impliceert dit verband de nood-
zaak van fundamentele kennis omtrent de wetenschap
die het fenomeen schaarste bestudeerd, te weten de eco-
nomie, voor ethici en politiek-filosofen Als meer ethici
en politiek-filosofen deze verwantschap ter harte zouden
nemen zou dit de kwaliteit en bruikbaarheid van hun
theorieën ten goede komen. Tevens zouden zij zich een
aantal gebruikelijke blunders besparen (zoals de opvat-
ting omtrent de vrije markt als een zero-sum game of
een slecht begrip van de wetten van vraag en aanbod)
die tot op heden het werk van veel filosofen kenmerkt.
Een ander positief aspect van de theorie van Hoppe zijn
zijn bezwaren tegen het zogenaamde 'Lockeaanse Pro-
viso'. De ben hier in het kader van het onderwerp van dit
artikel niet op ingegaan maar zijn argumenten omtrent
'late- en first-comers' zijn een waardevolle bijdrage aan
de libertarische theorievorming.27

Een andere belangrijke vaststelling is dat de lacunes in
de argumentatie van Hoppe niet noodzakelijkerwijs be-
tekenen dat dergelijke lacunes ook gelden voor andere
auteurs met een dergelijke benadering zoals Stephan
Kinsella, Roger Pilon en Frank van Dun. Hun theorieën
dienen afzonderlijk op hun merites te worden beoor-
deeld en kunnen wellicht zelfs worden gebruikt om tot
betere formulering van de theorie van Hoppe te komen.
Tevens kunnen deze auteurs de kritieken op Hoppe ge-
bruiken om hun eigen theorie kritisch tegen het licht te
houden en waar nodig te herzien. Het uitgangspunt dat
de activiteit van argumenteren noodzakelijkerwijs be-
paalde normatieve aspecten in zich draagt (of met zich
meebrengt) lijkt me een niet onsuccesvol uitgangspunt
voor het formuleren van een (libertarische) ethiek.

In het laatste deel wil ik een voorstel doen voor een an-
dere benadering voor het funderen van libertarische
rechten. Om de noodzaak voor een dergelijke benade-
ring te onderbouwen wil ik als laatste op een (ander)
problematisch aspect Hoppe's theorie terugkomen. La-

recht. Echt intensief gaat hij niet in op de fundamentele kritiek
van zijn critici. Ook lijkt het erop dat hij niet alle argumenten
van zijn critici juist presenteert.

" Een andere auteur die heldere argumenten omtrent first- en
latecomers presenteert is de filosoof Jan Narveson. Op zijn
theorie komen we later uitgebreider terug.

ten we veronderstellen dat de theorie van Hoppe correct
is, betekent dit ook dat zij in staat is om de zogenaamde
'is/ought gap' te overbruggen. Of zoals Douglas Ras-
mussen schrijft:

" ..unless there is some normative premise which
states "One ought not conduct oneself in a performa-
tively self-contradictory manner, "l do not see how
Hoppe's a priori, "value-free" argument has provided
any reason why one ought to stop arguing that Loc-
kean rights are unjustified. And ifthis is true at the le-
vel of argumentative acts, then I do not see how hè has
provided any reason why other human actions should
be conducted in a manner that respects Lockean
rights."

Als Hoppe de 'is/ought gap' zou weten te overbruggen
door een de bovengenoemde normatieve uitspraak suc-
cesvol te onderbouwen zou hij dan een 'complete' theo-
rie hebben? Er is echter nog een ander bezwaar.

In zijn voortreffelijke artikel 'Moral Theory and the
Foundations of Moral Order'28 maakt de auteur Charles
King een onderscheid tussen 'cognitive moral scepti-
cism' en 'motivational moral scepticism'. Als we hier
veronderstellen dat de theorie van Hoppe juist is (en
aangevuld met voorgenoemde normatieve premisse)
dienen we alleen nog tegemoet te komen aan de bezwa-
ren van de zogenaamde 'motivational moral sceptic'.
Charles King omschrijft een dergelijke positie als volgt:

"By motivational moral skepticism, I understand the
view that even ifone can determine the truth conditions
for moral judgments in some way or other, one never-
theless can provide no reason why persons should
govern their conduct according to principles of right
orjustice or whatever.",29

Het antwoord van Hoppe op het bezwaar van de 'moti-
vational sceptic' is het volgende:

"There is and remains a difference between establis-
hing a truth claim and instilling a desire to act upon
the truth - with "ought" or without it. Jt is great, for
sure, if a proof can instill this desire. But even if it
does not, this can hardly be held against it. "30

28 J. Charles King, 'Moral Theory and the foundations of Social
Order1 in: The Ubertarian Reader, ed. Tïbor R. Machan,
Rowman and LJttlefield,1982

* Idem, p. 20
30 Liberty, November 1988, Volume 2, Number 2, Hans-Hermann
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Hoppe is correct als hij stelt dat het bezwaar van de
'motivational moral sceptic' niets afdoet aan de juist-
heid van zijn theorie. We hebben echter wel vastgesteld
dat dit een dergelijke theorie wel minder compleet
maakt. Echter, volgens sommigen zou de waarheid van
een bepaalde ethische theorie al voldoende zijn om een
dergelijke motivatie ('desire') te genereren. Charles
King schrijft hierover:

"To some the concept of rational motivation seems un-
duly crass. They apparently think that the business of
philosophy should be to how us what we ought to desi-
re rather than to try to draw links to actual desires. But
this is to flatter philosophy falsely. Neither philosophy
nor any other study can show persons what thelr most
deeply feit desires should be. Philosophy does not
(much as some would like ü to) make people. It must
address actual people rationally. But actual people do
have desires and preferences. We may try to demon-
strate that if one really wants y, then one must seek x,
etc. But ifwe are to address principles to actual people
then we must advance principles, which make a con-
nection to what actual people desire. We only build air
castles if we insist on theorizing in terms of what pe-
ople should desire. To be sure, other factors influence
an argument for a moral principle. For example, what
aspect of human experience the principle concerns is
also important. But, the link to actual motivations can-
not be ignored either. Without it we will not produce
practical principles. "31

Een (libertarische) theorie zou dus completer zijn als ze
ook aan de bezwaren van de 'moral motivational scep-
tic' zou voldoen. Hoppe antwoordt in hetzelfde artikel
dat een dergelijke theorie net zo goed een in proposities
vervatte theorie zal zijn en aan hetzelfde euvel zal lijden.
Maar is dit noodzakelijkerwijs het geval? De meen van
niet en zal in het laatste deel beknopt de voordelen van
de sociaal-contract theorie van David Gauthier en de,
(deels) hierop gebaseerde, libertarische theorie van Jan
Narveson als een alternatief presenteren.
RATIONEEL LIBERTARISME

Tot op heden wordt veel libertarische theorievorming
gekenmerkt door wat in de ethiek wordt genoemd 'intu-
itionisme'. Jan Narveson schrijft over intuitionisme dat

Hoppe, 'Utilitarians and Randians vs Reason
31 J. Charles King, 'Moral Theory and the foundations of Social

Order", p. 23

' (l)either.. their principle is, when you think about,
just obvious, or self-evident; or (2) that the various
smaller moral principles and judgements that their
principle systematizes into a unified bundie are them-
selves obvious, and accordingly they may be used as
evidencefor any moral theory that supports them. "32

Een variant van dergelijke theorieën binnen het liberta-
risme zijn de zogenaamde verdedigingen op basis van
'natuurrecht'. Echter, wat te doen als bijvoorbeeld een
aanhanger van een libertarische natuurrecht-theorie in
conflict komt met bijvoorbeeld een aanhanger van een
socialistische natuurrecht-theorie? De intuitionistische
memode levert zelf geen criteria op om een dergelijk
conflict rationeel te besluiten.33 Twee benaderingen bin-
nen de ethiek en politieke filosofie die wel een serieuze
poging doen om op een rationele theoretische fundering
te bouwen zijn het utilitarisme en de sociaalcontract-
theorie. Als eerste zal ik het utilitarisme behandelen en
argumenten geven waarom deze benadering niet bevre-
digend is.

Het utilitarisme is te kenmerken als de benadering die
het goede of slechte karakter van een handeling relateert
aan het grootste geluk voor de grootste groep mensen of
het maximaliseren van het 'algemeen nut'.34 De eerste
vraag is dan natuurlijk, hoe meten we nut? Twee be-
langrijke veronderstellingen voor het meten van nut is
dat dit cardinaal te meten en tussen personen vergelijk-
baar is. Beide veronderstellingen zijn in de (wel-
vaarts)economie zeer problematisch gebleken. Maar een
belangrijker bezwaar is, waarom zou een rationeel indi-
vidu kiezen voor een theorie die belooft het 'algemene
nut' te maximaliseren? Jan Narveson:

"An (...) essential point to see here is that individuals
do not normally regard other people's utility as having
equal weight to their own (to put it mildly!)"

32 Jan Narveson, The Ubertarian Idea, 1988 blz. 109
33 Sommige ethici zijn van mening dat empirisch onderzoek naar

de aard van de mens zelf uitsluitsel kan geven. Echter, ook in
dit geval lijken dergelijke benaderingen tot tegengestelde
conclusies te komen. In de eerste plaats is dit de oorzaak van
het problematische epistemologische karakter van de
gedragswetenschappen. In de tweede plaats is het vaak niet
helder welke conclusies er moeten worden getrokken uit
dergelijke feiten' over de mens.

34 Er zijn recentere verfijndere utilitaristische benaderingen. Hier
kan in dit artikel niet uitvoerig op worden ingegaan hoewel een
aantal bezwaren tegen het utilitarisme tevens voor dergelijke
benaderingen gelden.

35 The Fox Guarding the Chicken Coop' An Interview with Jan
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Hoewel het utilitarisme een rationele onderbouwing van
de moraal beoogt te geven kan ook deze theorie niet te-
gemoet komen aan de kritiek van de 'motivational mo-
ral sceptic'. We kunnen uit deze kritiek op het
utilitarisme echter wel een nuttige conclusie uit trekken.
Een theorie die aan dergelijke kritiek tegemoet wil ko-
men zal een rationele motivatie moeten geven voor het
handelende individu om restricties te accepteren op zijn
handelen. En hier kunnen we aansluiten bij een andere
benadering die een rationele onderbouwing beoogt te
geven voor het handelen van individuen, namelijk de
sociaal-contract theorie.

De sociaal-contract benadering is in de late 20e eeuw
weer in de belangstelling komen te staan als gevolg van
het werk van (oa.) de politiek-filosoof John Rawls. In
dit artikel zal ik echter de sociaal-contract theorieën van
David Gauthier en Jan Narveson behandelen omdat de-
ze beter in staat zijn tegemoet te komen aan zowel de
kritiek van de 'cognitive' als de 'motivational'- 'moral
sceptic'.

In zijn veel geprezen magnum opus 'A theory of justice'
plaats Rawls de deelnemers aan het sociaal-contract
achter een zogenaamde 'veil of ignorance' waarin zij
geen kennis hebben van hun talenten en capaciteiten.
De bedoeling hiervan is om de uitkomsten van de (rati-
onele) keuzes niet te laten beïnvloeden door factoren die
'arbitrair' zijn vanuit een moreel oogpunt. Hiermee
poogt Rawls de keuzesituatie in overeenstemming te
brengen met, in zijn ogen, een van de belangrijkste
voorwaarden voor een morele theorie, te weten onpartij-
digheid. Echter, we kunnen ons afvragen of onpartijdig-
heid hetzelfde is als het formuleren van een theorie van
achter deze veil of ignorance. David Gauthier:

"It is clear that Rawls would require persons to bar-
gain front a position of equality, not only with respect
with initial rights to goods, but also with respect to ini-
tial rights to personal power and capacities. Those
who are more capable or more fortunate than their
fellow must not only refrain from taking advantage of
others, as the proviso requires, but they must give ad-
vantage to others as a condition of benefiting them-
selves. For Rawls moraüty demands the giving offree
rides; no other interpretation can be put on the insis-
tence that talents be treated as a common asset

Natveson, Alberto Mingardi, Laissez Faire City Times, 1999

30 David Gauthier, Morals by Agreement, blz. 220,1987

Door de natuurlijke talenten van individuen als een
'common asset'37 te beschouwen kan Rawls van het-
zelfde beschuldigd worden als waarvan hij de utilita-
risten beschuldigd, namelijk het niet serieus nemen van
de verschillen tussen individuen. Een minstens zo be-
langrijke tegenwerping is waarom concrete rationele in-
dividuen zich achteraf gebonden zullen voelen aan de
overeenkomst die is gesloten achter de 'veil of ignoran-
ce'. Is dit niet in tegenspraak met de notie van het
nutsmaximaliserende individu waarop de sociaal-
contract theorie is gebaseerd? Kunnen we rechtsbegin-
selen formuleren die zowel a-priori als a-postiori ac-
ceptabel zijn voor een rationeel individu?

In eerste instantie lijkt dit een onhaalbare zaak. Immers,
een nutsmaximaliserend individu zal geen enkele re-
strictie op zijn gedrag (de essentie van moraal) accepte-
ren. Maar is dit altijd het geval? De grondlegger van de
sociaal-contract theorie, Thomas Hobbes, kan hier een
uitkomst bieden. In zijn boek 'Leviathan' toont hij aan
waarom het voor elk rationeel individu verstandig is om
restricties op zijn gedrag te accepteren (als anderen dit
ook doen). Om dus te zorgen dat anderen niet 'free-
riden' op het (goede) gedrag van anderen is (dus) een
staat nodig die dit afdwingt.38 De vraag of het rationeel
is voor een individu om restricties op zijn gedrag te ac-
cepteren (en welke) staat tevens centraal in het werk van
David Gauthier en Jan Narveson.

David Gauthier maakt een onderscheid tussen zoge-
naamde 'straightforward maximizers' en 'contrained
maximizers'. Straightforward maximizers worden ge-
kenmerkt door de dispositie om te 'cheaten' ('take the
money and run') in situaties zoals het bekende Priso-
ner's Dilemma. Echter, het is bekend dat een dergelijke
dispositie voor beide partijen tot een sub-optimale uit-
komst leidt (ze hadden beter kunnen samenwerken). In
de conventionele visie omtrent dergelijke situaties wordt
echter gesteld dat dit geen rationele dispositie is. Het is
op dit punt dat Gauthier met een afwijkende visie komt.
Gauthier stelt voor om in dergelijke situaties onze theo-
rie omtrent rationaliteit bij te stellen. Jan Narveson over
de visie van Gauthier:

37 We should "regard the distribution of natural talents as a
common asset and (...) share in the benefits of this
distribution whatever it tums out to be.", John Rawls, A
Theory of Justice, blz. 74,1971

33 In zijn boek 'Social Contract, Free Ride', 1989, stelt Anthony de
Jasay dat de introductie van de staat zelf weer
verantwoordelijk is voor het ontstaan van het free-riders
gedrag, waarvoor zij is ingesteld om het te voorkomen.
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"Gauthier insists that the rational agent, when ac-
quainting himself with the facts of life in the form of
Prisoner's Dilemma (and related problems), will see
that she must modify, of perhaps reinterpret, her the-
ory of rationality. The rational person will not defect in
the Prisoner's Dilemma game. Instead, she will adopt
a disposition to cooperate, though not an unconditional
disposition to take the cooperative option: she takes
that option, provided those with whom she interacts
are similarly inclined. This Gauthier calls "constrai-
ned maximization ", as opposed to the disposition to ta-
ke the money and run, which hè calls "straight"
maximization.

The subtlety of Gauthier's view begins to be appreci-
ated when we realize that "straight" maximization is
also a disposition: namèly, the disposition to play the
defect strategy in Prisoner's Dilemma. It's not, then,
the difference between dispositions and isolated acts.
"Constrained" maximization is a different disposition:
namèly, the disposition to cooperate with anyone si-
milarly disposed. The underlying argument for Gau-
thier's position is familiar. Commenting on the
Standard dominance argument for straight maximizati-
on, hè points out that it presumes that "the probability
of others acting co-operatively [is] independent of
one 's own disposition. And this is not the case." If we
take into account the difference between the ways in
which persons of known cooperative disposition can
interact as compared with persons of known uncoope-
rative disposition, then the dominance argument works
the other way around. "Only those disposed to keep
their agreements are rationally acceptable as porties
to agreements. Constrained maximizers are able to
make beneficial agreements with their fellows that the
straightforward cannot, not because the latter would
be unwilling to agree, hut because they would not be
admitted as porties to agreement given their dispositi-
on to violation." Constrained maximizers will do better
than defectors, since their rule is to cooperate only
with fellow constrained maximizers, and they will do
better than defectors when interacting with constrained
maximizers, since the defector's policy is to defect
when interacting with anybody. Gauthier's argument is
that it is therefore rational to adopt the constrained
maximization disposition, and in particular that dispo-
sition come, as it were, logically first. "Our argument
identifies practical rationality with utility-maximization
at the level of dispositions to choose, and carries
through the implications of that identification in asses-
sing the rationality of particular choices" - rather

than the other way around, which is the Standard
view."39

Als het dus voor een nutsmaximaliserend individu rati-
oneel is om restricties op zijn gedrag te accepteren kun-
nen we tegemoet komen aan de kritiek van de 'moral
motivational sceptic' omtrent de relatie tussen individu
en moraal. Echter, dit betekent natuurlijk niet dat een
rationeel individu iedere restrictie op zijn gedrag zal ac-
cepteren. Welke restricties zal een individu wel accepte-
ren ? Volgens Jan Narveson zijn dit de libertarische
rechtsbeginselen die het initiëren van geweld en fraude
uitsluiten. Rechtsbeginselen die verder strekken, bij-
voorbeeld op basis van positieve vrijheid en inkomens-
herverdeling, impliceren noodzakelijkerwijs het
opleggen van kosten aan het ene individu ten gunste van
anderen. Dergelijke beginselen zullen dientengevolge
niet geaccepteerd door ieder (nutsmaximaliserend) indi-
vidu.

In deze beknopte en (daarom) onvolledige weergave van
de theorieën van David Gauthier en Jan Narveson
wordt betoogd dat een rationele basis voor libertarische
rechtsbeginselen mogelijk is. Niet aan bod gekomen
zijn bijvoorbeeld de rol van het proviso in de theorie van
Gauthier en Narveson, de kritiek van Narveson op
Gauthier omtrent de legitimiteit van 'factor rent' en zijn
theorie over collectieve goederen, de precieze uitwer-
king van een libertarische sociaal contract-theorie en
mogelijke kritieken op een dergelijke benadering. De
auteur van dit artikel is in ieder geval van mening dat de
sociaal contract-benadering vruchtbaarder is dan de be-
nadering van Hans-Hermann Hoppe en dat zij, naar het
uitziet, beter in staat is om de kritieken op de benade-
ring van Hoppe te beantwoorden.

39 Jan Narveson, The Libertarian Idea, 1988 Wz. 140/141
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Bill of No Rights
We, the senslble of the of the United States, In an attempt to help everyone get along, restore some
semblance of justlce, avold any more rlots, keep our nation safe, promote posltlve behavior and secure
the blessings of debt-free llberty to ourselves and our great-great-great grandchlldren, hereby try one
more time to obtain and establish some common sense guidelines for the terminally whiny, guilt-ridden,
delusional, and other llberal, commie, plnko bedwetters.

We hold these truths to be self-evldent that a whole lot of people were confused by the BUI of Rights and
are so dim that they requlre a Bill of No Rights.

ARTICLE l
You do not have the right to a new car, big-screen color TV, or any other form of wealth. More power to
you if you can legally acquire them, but no one Is guaranteeing anythlng.

ARTICLE II
You do not have the right to never be offended. The country is based on freedom, and that means
freedom for everyone- not just youl You may leave the room, turn the channel, express a different
opinion, etc., but the world Is full of Idiots, and probably always will be.

ARTICLE III
You do not have the right to be free from harm. If you stick a screwdriver in your eye, learn to be more
careful; do not expect the tooi manufacturer to make you and all of your relatlves Independently wealthy.

ARTICLE IV
You do not have the right to free food and housing. Americans are the most charitable people to be
found, and wlll gladly help anyone in need, but we are qulckly growing weary of subsldlzing generation
after generation of professional couch potatoes who achleve nothing more than creation of another
generation of professional couch potatoes.

ARTICLE V
You do not have the right to free health care. That would be nice, but from the looks of public housing,
we're just not Interested in public health care.

ARTICLE VI
You do not have the right to physically harm other people. If you kidnap, rape, intentlonally malm or kill
someone, don't be surprlsed if the rest of us get together and kill you.

ARTICLE VII
You do not have the right to the possessions of others. If you rob, cheat, or coerce away the goods or
services of other cltlzens, don't be surprlsed If the rest of us get together and lock you away in a place
where you stlll won't have the right to a big-screen color TV.

ARTICLE VIII
You do not have the right to demand that our children risk thelr lives In foreign wars to soothe your aching
consclence. We hate oppresslve governments and won't lift a finger to stop you from going to flght If
you'd llke. However, we do not enjoy parenting the entire world and do not want to spend so much of our
time battllng each and every llttle tyrant with a military uniform and a funny hat.

ARTICLE IX
You do not have the right to a job. All of us sure want you to have one, and wlll gladly help you along in
hard times, but we expect you to take advantage of the opportunitles In education and vocational
training laid before you to make yourself useful.

ARTICLE X
You do not have the right to happlness. Being an American means that you have the right to pursue
happlness - which, by the way. Is a lot easler if you are unencumbered by an overabundance of idiot
laws created by those around you who were confused by the Bill of Rights.
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De Opkomst, Neergang en Herleving van
het Klassiek Liberalisme - deel 1

Ralph Raico

Klassiek liberalisme of kortweg liberalisme, zoals het
rond de vorige eeuwwisseling werd genoemd, is het
kenmerk van de politieke filosofie van de Westerse be-
schaving. Aanwijzingen en kenmerken van de liberale
gedachte kunnen ook worden gevonden in andere be-
langrijke culturen. Maar het was de kenmerkende sa-
menleving, die onstond in Europa - en in de
buitenposten van Europa, en bovenal Amerika - die als
voedingsbodem heeft gediend voor het liberalisme. Op
haar beurt was deze samenleving in doorslaggevende
mate gevormd door de liberale stroming.

Decentralisatie en deling van macht hebben hun stem-
pel gedrukt op de geschiedenis van Europa. Na de on-
dergang van Rome, is geen enkel rijk meer in staat
geweest om het hele continent te kunnen domineren. In
plaats daarvan werd Europa een ingewikkeld mozaïek
van met elkaar concurrerende naties, koninkrijken en
stadstaten. De verschillende heersers waren in onderlin-
ge competitie met elkaar. Wanneer een staat zich te
buiten ging aan buitensporige belastingheffing of het
willekeurig in beslag nemen van eigendommen, dan
kon het heel goed gebeuren dat hij zijn meest productie-
ve burgers zou verliezen, die zouden weggaan, tezamen
met hun kapitaal. De koningen vonden machtige rivalen
in ambitieuze baronnen en religieuze autoriteiten die
werden gesteund door een internationale kerk. Parle-
menten verschenen en beperkten de mogelijkheden van
de koning om belasting te heffen. Vrije steden ontston-
den met wetten, die de macht gaven aan een elite van
handelslieden.

Tegen de Middeleeuwen had zich in grote delen van Eu-
ropa, in het bijzonder in het westen, een cultuur ontwik-
keld, die vriendelijk was voor eigendomsrechten en
handel. Op het filosofische vlak werd de leer van het
natuurrecht uitgedragen, deze leer die was afgeleid van
de leer van de Stoïcijnse filosofen uit Griekenland en
Rome leerde dat de natuurlijke orde onafhankelijk was
van menselijk ontwerp en dat de leiders ondergeschikt
waren aan de eeuwige wetten van rechtvaardigheid. De
leer van het natuurrecht werd ondersteund door de kerk

en uitgedragen door de belangrijke universiteiten, van
Oxford en Salamanca tot en met Praag en Krakau.

Aan het begin van de nieuwe tijd begonnen de heersers
zich los te maken van de oude beperkingen van hun
macht. Koninklijk absolutisme werd de hoofdstroming
van die tijd. De Europese koningen deden een nieuwe
claim: zij riepen zich uit tot door God aangewezen per-
soon om de bron te zijn van al het leven en alle activi^
teiten in de maatschappij. In overeenstemming daarmee
probeerden zij richting te geven aan geloof, cultuur, po-
litiek en in het bijzonder aan het economische leven van
de mensen. Ter ondersteuning van hun enorme bureau-
cratieën en onophoudelijke oorlogen, hadden de heer-
sers voortdurend stijgende belastingen nodig, welke zij
uit hun onderdanen probeerden te persen op een manier
die tegengesteld was aan de gewoonte die men er daar-
voor op nahield.

Het eersten die tegen dit systeem in opstand kwamen
waren de Hollanders. Na een tientallen jaren durende
strijd wonnen ze hun onafhankelijkheid van Spanje en
begonnen met het opzetten van een uniek staatsbestel.
De Verenigde Provinciën, zoals deze radicaal gedecen-
traliseerde staat werd genoemd, had geen koning en
kende weinig macht toe aan het federale niveau. Geld
verdienen was de passie van deze ambachtslieden en
handelaren. Ze hadden geen tijd voor de jacht op ketters
of het onderdrukken van nieuwe ideeën. Er ontstond een
opmars van religieuze tolerantie en een brede mate van
persvrijheid. Toegewijd aan handel en industrie, werd
door de Hollanders een rechtssysteem ingevoerd dat ste-
vig was gebaseerd op de 'rule of law' en de heiligheid
van eigendom en contract. De belastingen waren laag en
iedereen werkte. Het Hollandse "economische wonder"
was het mirakel van die tijd. Geïnteresseerde waarne-
mers uit heel Europa volgenden het Hollandse succes
met grote belangstelling.

Een maatschappij die in veel opzichten leek op die in
Holland, ontwikkelde zich aan de overzijde van de
Noordzee. Ook Engeland werd in de 17C eeuw bedreigd
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door koninklijk absolutisme in de vorm van het huis van
Stuart. Het antwoord hierop was een revolutie, een bur-
geroorlog, de onthoofding van een koning en het afzet-
ten van een andere. In de loop van deze roerige eeuw
verschenen de eerste bewegingen en denkers die duide-
lijk als liberaal kunnen worden aangemerkt.

Met het verdwijnen van de koning kwam een groep van
radicale middenklassers naar boven die de Levellers
werden genoemd. Zij betoogden dat zelfs het parlement
niet de bevoegdheid had om zich de natuurlijke, door
God gegeven, rechten toe te eigenen. Godsdienst ver-
klaarden zij, is een zaak van ieders persoonlijke over-
tuiging: het zou geheel los moeten staan van de staat.
Door de staat toegekende monopolies zijn eveneens een
inperking op de natuurlijke vrijheid. Een generatie later
ging John Locke verder met de traditie van het natuur-
recht, welke levend werd gehouden door de Scholasti-
sche theologen, en gaf de aanzet tot een krachtig liberaal
beeld van de mens, de maatschappij en de staat. Hij
stelde dat ieder mens geboren werd met bepaalde na-
tuurrechten. Deze rechten bestaan uit het fundamentele
recht op datgene dat zijn eigendom is: zijn leven, zijn
vrijheid en bezit (of materiële goederen). De overheid is
er simpelweg om het recht op eigendom te beschermen.
Wanneer de overheid in plaats van de natuurlijke rech-
ten te beschermen strijdt tegen deze rechten, dan zijn de
mensen gerechtigd om haar te veranderen of af te
schaffen. De theorie van Locke zou ook gedurende de
volgende generaties haar invloed blijven uitoefenen in
Engeland. In de tussentijd zou zij haar grootste invloed
hebben in de Engelssprekende koloniën in Noord Ame-
rika.

De maatschappij, die in Engeland opkwam na de over-
winning op het absolutisme, begon verbijsterende suc-
cessen te halen in het economische en culturele leven.
Denkers van het continent, vooral uit Frankrijk, begon-
nen belangstelling te tonen. Sommigen, zoals Voltaire
en Montesquieu, kwamen naar Engeland om daar de
situatie te bekijken. Net zoals Holland voorheen als mo-
del had gediend, beïnvloedde Engeland nu de buiten-

landse filosofen en staatslieden. De decentralisatie die
Europa al sinds lange tijd had gekenmerkt stond de
ontwikkeling van Engelse experiment toe en zorgde er-
voor dat het succes als een aansporing voor andere lan-
den kon dienen.

In de 18e eeuw ontdekten denkers een belangrijk feit
over het sociale leven: in een gegeven situatie, waar
mensen natuurrechten bezitten, regelt de maatschappij
min of meer haar eigen zaken. In Schotland schetsten
opeenvolgende briljante schrijvers, waaronder David
Hume en Adam Smith, de theorie van een spontane
ontwikkeling van maatschappelijke instituties. Zij ga-
ven aan hoe ingewikkelde en nuttige instituties - taal,
moraliteit, gewoonterecht en vooral de markt - waren
ontstaan en hoe zij zich hebben ontwikkeld, niet als
product naar ontwerp van de ideeën maatschappij plan-
ners, maar als het resultaat van de wisselwerking tussen
alle leden van de samenleving, die hun eigen doelen na-
streefden.

In Frankrijk kwamen economen tot dezelfde conclusies.
De belangrijkste van hen, Turgot, bracht de voornaam-
ste reden voor de vrije markt naar voren:

"Het te volgen beleid zou daarom een beleid moeten
zijn, dat de dingen op zijn beloop laat, zonder dat men
probeert om richting te geven aan deze dingen. Indien
men richting wil geven aan productie en handel is het
nodig om informatie te hebben over alle verschillen in
behoeftes, interesses en wensen in zo'n grote mate van
detail dat dit zelfs voor de meest omvangrijke, actieve
en kundige overheid fysiek onmogelijk is. En zelfs als
de overheid over zo'n hoeveelheid gedetailleerde infor-
matie beschikken, dan zou het resultaat zijn dat zij de
dingen precies zo liet gaan zoals ze vanzelf zouden
gaan, door het handelen van mensen naar hun eigen
belangen, gedreven door vrije concurrentie."

De Franse economen bedachten een term voor dit beleid
van vrijheid in het economische leven: ze noemden het
laissez-faire. In de tussentijd, begonnen in de 17" eeuw,
hadden kolonisten van voornamelijk Engelse afkomst
aan de oostkust van Noord Amerika een nieuwe ge-
meenschap gevormd. Onder invloed van de ideeën die
de kolonisten meenamen vanuit Engeland en de institu-
ties die zich hadden ontwikkeld, kwam er een nieuwe
manier van leven tot bloei. Er was geen aristocratie en
er was erg weinig bestuur in welke vorm dan ook. In
plaats van de ambitie naar politieke macht werkten de
kolonisten om een fatsoenlijk bestaan op te bouwen
voor zichzelf en hun familie.
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Ze waren sterk onafhankelijk en in de dezelfde mate ge-
hecht aan een vreedzame - en winstgevende - uitwisse-
ling van goederen. Er ontstond een ingewikkeld
handelsnetwerk en tegen het midden van de 18° eeuw
waren de kolonisten al rijker dan alle andere gewone
wereldburgers. Zelfredzaamheid was ook het leidende
principe op het gebied van de geestelijke waarden. Ker-
ken, hoge scholen, bibliotheken, kranten, opleidingsin-
stituten en culturele verenigingen floreerden door de
vrijwillige bijdrage van burgers.

Op het moment dat bepaalde gebeurtenissen leidden tot
de onafhankelijkheidsoorlog, was de heersende opvat-
ting dat de samenleving voornamelijk zichzelf kon red-
den. Zoals Torn Paine betoogde:

" Het wettelijk gezag maakt maar een klein deel uit van
het burgerlijke leven. Het zijn de belangrijke en funda-
mentele principes van de samenleving en beschaving -
door de onophoudelijke stroom van belangen, die zijn
weg baant door miljoenen kanalen en de hele beschaaf-
de mensheid versterkt - waaraan het individu en het ge-
heel, oneindig veel meer dan door iets dat zelfs ook

maar door de best uitgeruste overheid gedaan kan wor-
den, hun veiligheid en welvaart aan te danken hebben.
In zo'n maatschappij regelt de samenleving bijna al die
dingen die worden toegeschreven aan de overheid. De
overheid is alleen nodig om in die enkele zaken te voor-
zien waarvoor de samenleving en de beschaving niet
voldoende zijn uitgerust.

In de loop van de tijd zou deze nieuwe maatschappij,
die werd gevormd op basis van de filosofie van het na-
tuurrecht, voor de wereld dienen als een nog veel duide-
lijker voorbeeld van het liberalisme dan Holland en
Engeland eerder hadden gedaan.

Ralph Raico is docent geschiedenis aan de Sta-
te University College of New York in Buffalo.

Dit is het eerste deel van een driedelige serie.
De serie is ter nagedachtenis aan Roy A,
Childs, Jr.

Vertaald door: Jeroen Slot

DJIBERT* door Scott Adams
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Wapens: feiten versus dogma's

Thomas Sowell

Al jaren wordt de tragische aanslag op president Rea-
gan's persvoorlichter, James Brady, politiek uitgebuit
door voorstanders van beperkingen op vrij wapenbezit.
Federale wetgeving om vrij wapenbezit te beperken is
dan ook genoemd 'the Brady BilF. Echter, er was nau-
welijks een geluid te horen van de progressieve media
toen onlangs bekend werd dat de man die Brady neer-
schoot - John Hinkley - verlof wordt toegestaan uit het
krankzinnigengesticht waar hij sindsdien verbleef.

Helaas is dit is een klassiek progressief verschijnsel -
opvallend weinig bezorgdheid over het type mensen die
daadwerkelijk misdaden met wapens begaan, gecombi-
neerd met een woeste campagne tegen gehoorzame bur-
gers die vuurwapens bezitten.

Verlof, voorwaardelijk vrijlaten, proeftijd of milde
straffen voor gewelddadige criminelen wekken geen
verontrusting op bij progressieven. Wat hen wel veront-
rust is de gedachte dat iemand die nog nooit op iemand
heeft geschoten, toegestaan wordt een wapen in zijn
huis of bedrijf te hebben om zich te beschermen tegen
het soort van gewapende criminelen die progressieven
rustig op straat laten lopen.

Het progressieve dogma omtrent het beperken van vrij
wapenbezit is net als elk ander progressief dogma met
betrekking tot andere zaken: gewone mensen worden
niet geacht hun eigen leven te kunnen leiden, maar
moeten onder de duim worden gehouden door wijzere
en nobelere mensen, zoals progressieven, door middel
van stricte overheidsregulering. Als we anti-vrij wapen-
bezat fanatici mogen geloven, schieten we elkaar in het
heetst van een discussie neer. Verkeersongevallen lei-
den tot schietpartijen tussen boze bestuurders.

Met andere woorden, wapens kunnen niet worden toe-
vertrouwd aan gewone burgers. Veel beter om ze hul-
peloos over te leveren aan gewapende criminelen.

Het is al erg genoeg dat de progressieven een dergelijke
opvatting over de wereld hebben. Wat echter nog erger
is, is dat de progressieve media zorgvuldig alle feiten
die een dergelijke visie tegenspreken negeren of tegen-
werken.

Een recentelijk gepubliceerde, dikke studie door John
Lott van de University of Chigaco Law School, toont
echter precies het tegenovergestelde aan van alles wat
door progressieven is beweerd op het gebied van de be-
perking van vrij wapenbezit. Een stijgend bezit van
vuurwapens in bepaalde districten in het land heeft bij-
na altijd een directe daling van gewelddadige misdaad
in deze districten tot gevolg gehad.

Dit zou echter geen verassing moeten zijn voor wie dan
ook. Gewelddadige criminelen hebben de voorkeur voor
hulpeloze slachtoffers, geen mensen die hen de gaten
door het lijf kunnen schieten. Maar in welke media
werd er verslag gedaan over deze studie? De titel is
'Meer wapens, minder misdaad'

In de Europese landen waar burgers bijna nooit wapens
bezitten, komen inbraken veel veelvuldiger voor dan in
de Verenigde Staten, en de inbrekers spenderen lang
niet zoveel tijd aan het onderzoeken van het huis alvo-
rens in te breken. In de Amerikaanse gebieden waar,
als gevolg van progressieve politici, zeer strenge re-
stricties op wapenbezit gelden, zijn brave burgers op
dezelfde wijze ontwapend en kwetsbaar.

Wat de vuurwapengevechten betreft die blijkbaar zou-
den volgen op verkeersincidenten, heeft John Lott
slechts een voorbeeld kunnen vinden. Twee truckers
raakten in botsing en een van hen probeerde de ander te
molesteren, totdat deze een vuurwapen pakte en schoot,
welh'cht om zichzelf te verdedigen.

Zelfs in landen waar een hoog percentage van de men-
sen gewapend is, vliegen de kogels je niet om de oren
op de snelwegen - of ergens anders. Er zijn normaal ge-
sproken veel meer schietpartijen op plaatsen waar cri-
minelen weten dat gewone burgers niet in staat zijn om
terug te schieten.

Geïsoleerde incidenten van dodelijke ongevallen met
vuurwapens zijn onvermijdelijk in een land van meer
dan een kwart miljard mensen, net als er dodelijke on-
gevallen zijn in zwembaden, skipistes, door wilde die-
ren en andere oorzaken. Maar alleen dodelijke
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ongevallen door vuurwapens worden er uitgelicht door
de media. Het veel grotere aantal mensenlevens dat
wordt gered door bewapende burgers die zichzelf en
hun familie verdedigen wordt zelden door de pers ver-
slagen en legt veel minder gewicht in de schaal dan de
geïsoleerde wapenincidenten. Als onze bezorgdheid
vooral op de veiligheid van nette, gehoorzame burgers
betrekking heeft zullen al deze feiten in ogenschouw
moeten worden genomen. Maar niets wat de visie van
voorstanders van beperking van vrij wapenbezit onder-
mijnt zal worden gepubliceerd zolang de massamedia
meer bezorgdheid tonen als het gaat om het beschermen

van progressieve dogma's dan het beschermen van
mensen.

In de media wordt dit alles gepresenteerd als een ver-
haal over humanitaire pogingen van de goede mensen
om levens te redden versus de verwerpelijke weerstand
van the National Rifle Association. In de media komt
James Brady regelmatig op het scherm zodra het on-
derwerp ter sprake komt. Ondertussen krijgt de man die
Brady neergeschoten heeft verlof en niemand die het iets
doet.
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Open brief aan de Minister

Het is vanzelfsprekend een taak voor de regeringen van
de lidstaten van de Europese Unie om toe te zien op het
behoud van een democratische samenleving en de eer-
biediging van de rechten van de mens en de fundamen-
tele vrijheden, die een gemeenschappelijk erfgoed
vormen van de Europese volkeren. Vanuit dat oogpunt
heeft een regering ook het recht om aan andere Europese
lidstaten eventuele bezorgdheden over te maken over
bepaalde handelingen of projecten welke nadelig zou-
den kunnen zijn voor de genoemde democratische sa-
menleving of rechten of vrijheden. Uitgangspunt daarbij
moet echter steeds zijn, zoals art. l van het Internatio-
naal Verdrag inzake de burgerlijke en politieke rechten
bepaalt, het zelfbeschikkingsrecht der volkeren, uit
hoofde waarvan elk volk in alle vrijheid zijn politieke
status bepaalt en vrijelijk zijn economische, sociale en
culturele ontwikkeling nastreeft, zij het dat elk volk
vanzelfsprekend zijn vrijwillig aangegane internationale
verplichtingen, bijvoorbeeld in het raam van de Europe-
se Unie, moet respecteren. Het Oostenrijkse regeerak-
koord bevat geen enkele maatregel die daarin
tekortschiet of erop wijst dat deze regering zinnens is
zich aan de genoemde verplichtingen te onttrekken, in-
tegendeel.

Het is voor ons totaal onbegrijpelijk dat het uiten van
enige bezorgdheid door u gepaard gaat met sancties te-
genover een partnervolk dat van dit recht gebruik
maakt, en zelfs met het opjutten van de eigen burgers
om de culturele en andere contacten met dat partnervolk
te verbreken. Daarmee bewijst u niet alleen het zelfbe-
schikkingsrecht der volkeren te minachten, maar ook
niet te begrijpen dat er van een democratische samenle-
ving geen sprake kan zijn, wanneer door de handelwijze
van andere landen een volk beroofd wordt van de mo-
gelijkheid om een partij die sedert meer dan veertig jaar
aan de macht is, naar de oppositie te verwijzen. U be-
wijst evenzeer niets te begrijpen van de redenen waarom
27 procent van de Oostenrijkers gekozen heeft voor de
FPö-oppositie, met name een doorbreken van de verstar-
ring van het politiek-maatschappelijke systeem dat al
die tijd aan de macht was.

Dit is des te verwonderlijker, daar uzelf bij de rege-
ringsvorming in eigen land na de verkiezingen van 13
juni niets anders hebt gewild dan juist de partij die het
meest betrokken is geweest bij het Belgische bewind in

de laatste 50 jaar naar de oppositie te verwijzen, en
daarvoor de meest bonte coalitie hebt gesmeed.

Het is des te verwonderlijker omdat de premier waar-
mee u de regering hebt gevormd, in de jaren voor de
verkiezingen vanuit de oppositie gelijkaardige scherpe
analyses heeft gemaakt van de 'Belgische ziekte', de
verstarring waaraan het Belgische politiek-maat-
schappelijke systeem leed, en de verkiezingen heeft ge-
wonnen door op het gelijkaardige ongenoegen van de
Belgische bevolking in te spelen.

Uw uitspraken en handelingen hebben de Europese
Unie grote schade toegebracht. U zegt dat de EU zonder
Oostenrijk kan. U suggereert dus dat de EU een losse
verdragsorganisatie is waar landen enerzijds zomaar
zouden kunnen instappen en waar zij anderzijds door
een meerderheid van de anderen zomaar zouden kunnen
worden uitgegooid. Uw optreden zorgt ervoor dat vele
Europese landen, in het bijzonder de kleinere, ernstige
vraagtekens zijn gaan plaatsen bij de veralgemening
van de meerderheidsregel (en afschaffing van de una-
nimiteit) bij de besluitvorming in de Europese Unie, en
dat de Zwitsers in het komende referendum wellicht de
toenadering tot Europa zullen verwerpen, omdat zij - te-
recht - niet in een dergelijk directorium als het uwe
willen terechtkomen.

U beschadigt het streven naar verstandhouding tussen
de volkeren, dat slechts mogelijk is met voldoende eer-
bied voor het zelfbeschikkingsrecht. Boycotmaatregelen
kunnen enkel de verbittering bij de Oostenrijkse bevol-
king doen toenemen. Onder de Franstalige Belgen zaait
u nog meer vooroordelen en haat tegenover alles wat
Duitstalig is. Tussen het Vlaamse volk en de Oostenrij-
kers bestaan traditioneel goede banden van vriendschap,
die u op de helling poogt te zetten. Daar maalt u niet
om, want u uitspraken dienen op de eerste plaats om uw
Franstalige achterban te paaien. Daaruit blijkt eens te
meer dat zelfs in de buitenlandse politiek van België de
nationaliteitentegenstelling nooit veraf is.

De overgrote meerderheid van de Vlamingen moet - zo-
als de meeste andere volkeren - niets hebben van extre-
me standpunten, van onverdraagzaamheid of arrogantie
bij politieke partijen, wezen ze rechts of links. Ze zijn
nuchter genoeg om emoties in die richting, die overal ter
wereld wel eens tot felle uitspraken leiden, niet de over-
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hand te laten halen. Ze beseffen maar al te goed dat men
een volk niet mag identificeren met de oprispingen van
sommige van zijn politici, en zijn zeer sterk gehecht aan
de politieke democratie, waarbinnen de partijtegenstel-
lingen worden afgezwakt en tot werkbare compromis-
sen moeten leiden.

Zij beseffen dat extremisten, wezen ze links of rechts,
gevaarlijk zijn. Maar een retoriek die elke politieke te-
genstander, elk politiek alternatief als extremistisch be-
stempelt, banaliseert de echte extremisten, maakt de
mensen ongevoelig voor wat echt gevaarlijk is. Elke on-
verdraagzaamheid is te betreuren en moet in het oog
worden gehouden, doch het is nefast om ze op gelijke
voet te plaatsen met massamoorden, folteringen, depor-
taties en dergelijke meer.

De meeste Vlamingen hebben dan ook een hekel aan de
selectieve verontwaardiging die u tentoonspreidt. De
deelname van de toch wel erg rechtse MHP aan de Turk-
se regering belet u niet om onder bepaalde voorwaarden
het licht op groen te zetten voor een toetreding tot de EU.
U bent ook niet te beroerd om de hand te drukken van
een Kongolese dictator wiens daden gekend zijn, en die
u wellicht zelf zou uitlachen indien u de door u voor-
spelde daden van de Oostenrijkse regering daarmee op

gelijke voet zou plaatsen. Is het niet schijnheilig wan-
neer de Europese lidstaten optreden tegen een kleine
lidstaat als Oostenrijk, maar de groten ongemoeid laten,
zoals Italië, waar de regeringsdeelname van de postfas-
cisten enkele jaren geleden amper reacties losweekte (en
desondanks evenmin tot een in een democratie onaan-
vaardbaar optreden van deze regering heeft geleid). U
bent ook blind aan uw linkeroog, wanneer u niet hebt
geprotesteerd tegen de deelname van minstens even ex-
treme partijen aan de regering in Frankrijk en Italië, of
dit niet zal doen wanneer in Spanje hetzelfde zou gebeu-
ren.

Miskenning van het zelfbeschikkingsrecht, bevorderen
van verstarring van de macht, ondergraven van de Eu-
ropese constructie, opzetten van volkeren tegen elkaar
en schijnheiligheid: mijnheer Michel, u hebt uzelf ge-
diskwalificeerd als minister van Buitenlandse Zaken.

Prof. Dr. Boudewijn Bouckaert Prof. Dr. Jacques
Claes Frans Crols, directeur Trends Prof. Dr. Eric
Defoort Guido Naets, gewezen woordvoerder Eu-
ropees Parlement Prof. Dr. Dirk Rochtus Prof. Dr.
M.A. Mathias E. Storme Herman Suykerbuyk, ge-
wezen Vlaams parlementslid voor de CVP Prof.
Dr. Yvan Vanden Berge

DILBERT® door Scott Actems
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Terra Libera

Hub Jongen

LIBERTARISCHE WERELDCONVENTIES.

London, Ontario, Canada 2000 / 23 - 29 Juli U kunt
nog inschrijven voor deze ISIL Conferentie! De organi-
satie is gereed. Plaats, sprekers, programma, alles is
onder controle. En de aanmeldingen komen ruimschoots
binnen. Informatie over de conferentie kunt u ook vin-
den op de "web site": <www.Ubertyconferences.com>

Frankrijk 2001 Zoals te doen gebruikelijk wordt de
echte marketing van de conferentie voor het volgend
jaar pas gestart op de conferentie van dit jaar. Er zal
voor deze conventie een samenwerking zijn van Liberta-
rian International met ISIL en met de hoofd-
organisatoren: Cercle Bastiat.

Libertarian International Spring Convention 2000,
Copenhagen, 7-10 April 2000 Op het moment dat de-
ze rubriek geschreven wordt, is deze conventie reeds
over een paar dagen. Maar als u deze Vrijbrief ont-
vangt, is zij al weer verleden tijd. Geen zin dus om u op
te wekken om te komen. Over de resultaten hopen we u
in de volgende Vrijbrief'te rapporteren.

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.

LIBERTARIAN INTERNATIONAL
Zoals we in de vorige Vrijbrief reeds aankondigden,
staat de nieuwe web site van LI nu inderdaad op het
web. Dit vooral dank zij het werk van Henry Sturman.
Bezoek de site eens, en geef ons uw commentaar en ad-
viezen.
Er zijn de volgende vier ingangen:

Een pagina over LI en haar doelstellingen.
Een pagina van waaruit alle EUROPESE landen te
bereiken zijn, en die de libertarische informatie in
elk van die landen zal gaan weergeven in zowel de
Engelse als in de betreffende landstaal. Dit is op dit
moment nog slechts voor enkele landen gereed.
Maar de medewerking van libertariërs in andere
landen is al gevraagd.

Een pagina waarop informatie over de "rest van de
WERELD" bereikbaar gemaakt gaat worden.
Een pagina Nieuws en Activiteiten.

Deze laatste pagina zien we als heel belangrijk. Hier
zal getracht worden om Europees libertarisch nieuws
snel te verstrekken. Frequente "updates" zullen daarom
plaats vinden. Misschien nog belangrijker zijn hier de
Europese Kontakten. Op verschillende manieren kunt u
via deze pagina contact maken met Europese libertari-
ers. Er zijn mogelijkheden om u op te geven voor ver-
schillende mailinglisten en / of om deel te nemen aan
een Forum.

Ook zullen daar Europese Projecten behandeld en
gecoördineerd worden. Dit staat nog in zijn kinder-
schoenen, maar er is al een actie gevoerd voor Peter
McWilliams Dit is een aan aids lijdende libertarische
schrijver die ze in Amerika voor 5 jaar in de gevangenis
willen stoppen omdat hij voor eigen gebruik een paar
hennepplantjes gekweekt heeft. Dit om zijn pijn te ver-
zachten.

Met behulp van het Project "Freedom Of Internet"
is begonnen om aandacht te vestigen op de vele pogin-
gen die overheden aan het doen zijn om controle op het
net te krijgen. Met de kreten "Kinderporno" , "drugs"
en "georganiseerde misdaad" worden deze controles aan
het volk verkocht. De echte bedoeling is echter om
controle op u uit te oefenen, en te proberen u nog meer
voor hun doeleinden te laten betalen. Zo is er een plan
om voor elke e-mail tien cent te gaan belasten! Laten we
acties verzinnen en uitvoeren om dat te voorkomen.

Bezoek deze LI site op <www.libertarian.to>

LIBERTARIAN.NL

De (bijna) dagelijkse commentaren maken deze Ne-
derlandstalige site Actueel. Ook hier zouden we graag
uw commentaar en advies willen vernemen.
Bovendien zouden we de actualiteit nog beter en sneller
willen brengen. Daarom vragen we aan geïnteresseer-
den om mee te doen en ook eens een stukje voor deze
rubriek te leveren. Dan kunnen we de libertarische op-
lossingen voor de hedendaagse maatschappijproblemen
nog beter onder de aandacht brengen. (Schrijf, mail of
bel Hub Jongen)
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Ook zijn er op deze site heel veel libertarische publica-
ties en andere gegevens te vinden. Eveneens is er be-
gonnen aan een pagina met gegevens en posities van het
"objectivisme" . Een bezoek is zeker de moeite waard
en wordt uiteraard op prijs gesteld.

Ook in het bekend maken van deze site stellen we
uw hulp bijzonder op prijs.

LIBERTARISCHE POLITIEKE PARTIJ IN USA.
Deze keer zou een betere titel zijn: "De LP en Poli-

tiek"! Het ongelooflijk stomme is gebeurd. Er is ruzie in
de partij en wel tussen een aantal belangrijke topfigu-
ren. En dat zal gaan ten koste van de partij en de resul-
taten in de komende verkiezingen. Onze positieve
verwachtingen zijn nu dan ook heel ver naar beneden
bijgesteld.

Jacob (Bumper) Homberger heeft in een serie van
drie lange brieven de top van de partij en Harry Browne
beschuldigd van onjuist handelen met partijgeld en van
onderlinge betalingen. Daardoor zouden tegenstrijdige
belangen ontstaan zijn, die het vertrouwen van veel le-
den aan het wankelen hebben gebracht. In andere lange
brieven van Browne en van David Bergland, (ex presi-
dentskandidaat) en van andere mensen aan de top van
de LP, worden al die feiten weerlegd en / of verklaard.
Daarmee is de kous niet afgedaan, want Homberger
gaat daar nu weer tegen in. Kortom, de ruzie is op volle
toeren. Energie en geld worden verpest aan interne wrij-
vingen in plaats van positief gebruikt voor verdere uit-
breiding en bekendmaking van de partij. Duidelijk dat
dit geen nieuwe kiezers aantrekt.

Het is voor ons niet mogelijk om te bepalen wie er
gelijk of ongelijk heeft. Door met modder te gooien en
door de vuile was buiten te hangen, zijn nog nooit goede
resultaten behaald. Laten we hopen dat er iemand met
een briljante oplossing komt en dat die lui verstandig
worden. Al ziet het daar op dit moment nog niet naar
uit.

Het lijkt er op dat de mensen die zeggen dat integere
partijpolitiek bedrijven, óók door libertariërs, uiteinde-
lijk niet mogelijk is, gelijk gaan krijgen.

LAISSEZ FAIRE BOOKS
In het januarinummer van de maandelijkse literatuur-
catalogus van LFB staat een aardige samenvatting van de
ontwikkeling van de vrijheid van de mensheid. Deze
willen we graag aan u voorleggen:

"Er is heel wat gebeurd op het gebied van de vrij-
heid gedurende de laatste 1000 jaar. Daarvoor bestond

literatuur op dit gebied alleen maar uit een paar Griekse
of Romeinse geschriften. Pas in de 16de eeuw kwamen
er hevige protesten tegen intolerantie en oorlogen. De
eerste libertarische plannen werden ontwikkeld in het
midden van de 17de eeuw, gevolgd door invloedrijke
studies over natuurlijke rechten. In de 18dc eeuw werd
dit verder uitgewerkt en kwam er meer inzicht in de
economische vrijheid. De 19dc eeuw bracht de glorieuze
uitbreiding van deze natuurlijke rechten voor vrouwen,
alsmede de afschaffing van de slavernij. Ook belangrijk
was dat toen belangrijke denkers en schrijvers het
kwaad van politieke macht onderkenden en bekend
maakten. Hoewel de 20ste eeuw de allerergste was in
termen van overheidsmisdaden, waren er ook meer be-
langrijke denkers over vrijheid dan in welke vorige
eeuw ook. En nu zijn wij getuige van een nog grotere
expansie in de literatuur over vrijheid."

Inderdaad een zeer positieve ontwikkeling. De
mensheid is op de goede weg. Maar als ik bedenk, dat
toen ik voor het eerst kennis maakte met de objectivisti-
sche en libertarische filosofie, dat ik toen (bij wijze van
spreke) dacht dat de hele wereld libertarisch zou zijn
binnen een paar maanden, als we slechts de moraliteit
van deze filosofie aan anderen zouden vertellen, dan
gaat het wel heel langzaam.

Toch, als het in de natuur ligt dat deze processen
niet sneller kunnen, dan is het enige wat we kunnen
doen, gewoon doorgaan, en zo mogelijk nieuwe, betere,
snellere wegen blijven zoeken.

JUBILEUMBOEK
Het Jubileumboek dat zal worden uitgegeven ter gele-
genheid van "25 jaar VRIJBRIEF', vordert gestaag.
Stefan van Glabbeek is druk bezig met het schrijven van
de geschiedenis en hij heeft daarvoor al een aantal in-
terviews afgenomen. Aschwin de Wolf en Véronique
Struis hebben al een heel aantal nieuwe artikelen ver-
zameld, en een aantal van de beste oude Vrijbriefpubli-
caties geselecteerd. Ook een beschouwing over het
libertarisme is zowat klaar.

Feest En Reunie .Ter gelegenheid van het gereed-
komen van het boek wordt een seminar / feest georgani-
seerd. De geplande datum daarvoor is 18 NOVEMBER
2000.

Naam. Op dit moment is de definitieve titel voor het
boek nog niet bepaald. Deze moet uiteraard weergeven
waar het boek over gaat. Maar liefst ook zodanig klin-
ken dat het boek goed verkocht wordt. Vandaar:
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Prijsvraag: Lever een goede naam bij ons in. Degene wiens voorstel
wordt aanvaard, krijgt twee exemplaren van het boek, en desge-
wenst zal hij/zij in het boek vermeld worden.

Rothbard - Rockwell - Report (Rrr)
Deze nieuwsbrief verscheen in de jaren 80 en 90. Na het overlijden
van Murray Rothbard in januari 1995, is RRR nog vijfjaar ver-
schenen. Nu heeft Llewellyn Rockwell besloten om de verschijning
te stoppen en de energie meer te besteden aan publicaties op de web
site. Het doel van RRR was om duidelijk te maken wat volgens de
schrijvers het echte libertarisme is, en om de verwatering door al-
lerlei compromissen tegen te gaan. Rockwell vindt dat dit doel nu
voor een groot deel is bereikt. Het is in ieder geval bij velen duide-
lijk geworden wat de schrijvers bedoelden. Persoonlijk vindt uw
schrijver, dat na de dood van Rothbard, het blad ook aan kwaliteit
heeft verloren. Het is niet bekend hoe het financieel liep. Rockwell
gaat met het "Center for Libertarian Studies" nu meer tijd besteden
aan andere wegen. Hij stelt dat nu eindelijk de geschiedenis zich
naar onze kant ontwikkelt; Murray geloofde dat ze dat altijd al
deed.

Informatie
Stichting Libertarisch Centrum

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

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

Donateurs

Mensen die de libertarische beweging finan-
cieel willen steunen kunnen ƒ150,- overma-
ken naar Stichting Lifcas (Libertarian
mstitute For Human Assistance). Voor die
ƒ150,- krijgt men dan tevens een jaar lang de
Vrijbrief, Het bankrekeningnummer van
UFHAS (te Schiedam) is 25.81.53,962 bij de
bank Mees PJersotf, Postbus 370, 3000 AJ
Rotterdam.

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

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

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