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Elian Gonzales
In het licht van de vele mistoestanden in de wereld krijgt het pro-
bleem van de Cubaanse jongen Elian Gonzales opvallend veel aan-
dacht.

Blijkbaar voelt de pers dat dit probleem extra aandacht verdient,
zonder met name te noemen waarom. Onlangs verschenen in The
Intellectual Activist, An Objectivist Review, twee artikelen die dit
nader belichten. De gebeurtenissen rond Elian zijn het symbool van
ideeën en denkwijzen die momenteel in zwang zijn, en die de oor-
zaak zijn waardoor regimes als dat op Cuba zich in stand kunnen
houden. Om ons te beschermen tegen die ideeën en hun gevolgen is
het belangrijk zich te vergewissen van de inhoud van de ideën en van
de betekenis van de woorden waarom het gaat, in dit geval de bete-
kenis van vrijheid en communistische dictatuur. In principe gaat het
om een filosofisch probleem op het gebied van de ethiek/politiek en
van de betekenisleer.

Hieronder volgt een enigszins bewerkte vertaling van die twee
artikelen. De inhoud spreekt voor zich.

HET RECHT OP LEVEN VAN EEN KIND, DOOR ANDREW LEWIS

Op Thanksgiving Day (vierde donderdag van november) werd de 6
jaar oude jongen Elian Gonzales uit zee bij Zuid Florida van een au-
tobinnenband opgevist. Hij was één van de drie overlevenden van
een schipbreuk waarbij zijn moeder en stiefvader tot de omgekome-
nen behoorden.

Twee dagen eerder waren zij ontsnapt uit het communistische
(EArbeiders Paradijs1 van dictator Fidel Gastro. Sinds de redding
van de jonge Elian hebben familieleden in Florida voor hem gezorgd
en politiek asiel voor hem aangevraagd, zodat hij in een vrij land zou
kunnen opgroeien. Bijna onmiddellijk verlangde de natuurlijke vader
van Elian -van zijn moeder gescheiden, hertrouwd, met een nieuw
gezin -dat de US Elian naar Cuba zouden terugsturen. In begin j a-
nuari deelde de Immigration and Naturalization Service (INS) mee,
gesteund door President Clinton en minister van Justitie, Janet Reno,
dat de US ouderlijke rechten van de vader van zouden erkennen en
zijn verzoek zouden inwilligen. Op diverse wettelijke en politieke
manieren is intussen gepoogd de terugkeer van de jongen uit te stel-
len -een rechter uit Florida heeft tijdelijke voogdij toegewezen aan
de verwanten van Elian in de US -maar zijn uiteindelijke lot is onz e-
ker.
De verzoeningspolitiek van Clinton is geen verrassing. Dat is zijn
gewoonte in alle zaken die met buitenlandse politiek te maken heb-
ben, omdat in het multiculturalisme dat hij aanhangt de heerschappij
van een dictator moreel gelijkwaardig is aan een vrij land.

De houding van de rechtse politiek -inclusief sommigen die m e-
nen dat Elian in Amerika moet blijven -is nog erger. Hun principe
werd duidelijk gemaakt door de presidentskandidaat Alan Keyes.
"Familierechten gaan voor communisme". Een vrij land, vanuit zijn
gezichtspunt, zou zich dus moeten onderwerpen aan rechten van ou-
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ders, zelfs als die geheel geen rechten hebben.
Degenen die, zoals Keyes, beweren het recht van de

jongen om in Amerika te blijven te ondersteunen, bewe-
ren dat we alleen niet kunnen weten wat de echte wens
van de vader is, tenzij hij -tezamen met zijn nieuwe g e-
zin - naar de us komt en daarom vrij kan spreken.
Blijkbaar zouden deze "verdedigers van de vrijheid"
gewoon hun schouders ophalen en zeggen: "De Vader
heeft gesproken" en Elian terugsturen naar Cuba, als de
vader bij zijn wens zou blijven Elian mee terug te ne-
men naar Cuba. Zij ontwijken het cruciale punt dat een
ouder die een kind in een totalitaire dictatuur wil laten
opgroeien zich ongeschikt heeft verklaard om voogdij
toegewezen te krijgen.

Wat zou Elian te wachten staan in Cuba? Gastro er-
kent niet het recht van een vader om zijn kind op te
voeden; Cubaanse kinderen worden naar kinder-werk-
indoctrinatie kampen gestuurd als ze twaalf jaar oud
zijn. (Elian zou zijn vader één maal per vier weekeinden
mogen opzoeken.) Elian zou geconfronteerd worden
met de afschuwelijk slechte levensomstandigheden van
da Cubaanse centraal geregelde economie; melk is ge-
rantsoeneerd -niemand ouder dan zes jaar krijgt melk -
en het rantsoen vlees voor een gezin is 300 gram voor
een maand. Elian zou de meest fundamentele vrijheden
niet hebben: Cuba ontzegt de mensen niet alleen te
spreken, maar zelfs het recht om te luisteren. Afstem-
men op de Amerikaans radio-uitzendingen wordt be-
schouwd als contra-revolutionair verraad. En Elian zou
te horen krijgen dat zijn moeder -die omkwam toen ze
zijn leven wilde redden -een verrader is.

Het gevaarlijke uitgangspunt dat door Keyes aan het
licht wordt gebracht is niet dat "familie rechten" voor
communisme gaan, maar dat rechten van ouders indivi-
duele rechten verzaken. Het tegengestelde is waar. Er
kunnen geen rechten zijn van welke aard dan ook tenzij
de individuele mens vrij is om te denken en overeen-
komstig te handelen. Dat is echter nu precies datgene
wat in de totalitaire staat van Cuba niet mogelijk is. Het
recht van een ouder is het recht op te treden als een be-
schermer: beslissingen nemen in het belang van het
kind. Maar rechten van ouders zijn niet een onbeperkte
sanctie voor willekeurig ieder ouderlijk handelen. Het
recht om een kind onder dwang in de onvrijwillige sla-
vernij van een dictatuur te sturen valt daar niet onder.
Als een ouder zijn kind op een dergelijke manier wil
misbruiken mogen fatsoenlijke mensen tussenbeide
komen om het recht het kind op zijn eigen leven te be-
schermen. Kindermisbruik is precies wat Elian in Cuba
zou te wachten staan -niet door zijn vader, maar door
het officieel goedgekeurde handelen van de staat.
De toekomst van Elian ligt in handen van President
Clinton -ten goede of ten kwade.
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blijven. Walter Polovchak was 12 jaar oud in 1980 toen
hij en zijn vader, beide onderdanen van de voormalige
Sovjet Unie, de us bezochten. Polovchak liep weg van
zijn vader en vocht gedurende zes jaar voor het recht om
in de us te blijven. Voor hij 18 jaar was, waarmee de ju-
ridische strijd geëindigd zou zijn, had een rechter be-
paald dat kinderen, niet minder dan hun ouders, het
recht hebben om te leven vrij van vervolging. Elian
heeft dat recht ook.

Als Elian mag blijven, kan het mogelijk worden een
herziening van onze hele immigratie politiek te forceren.
Amerika, eens een haven voor mensen die vrijheid
zochten, schuwt nu vluchtelingen uit dictaturen uit de
hele wereld (vooral uit Cuba en China), die zoals Elian
en zijn moeder hun leven in de waag stellen voor hun
vrijheid.

Of vader Juan Gonzales een liefhebbende en toege-
wijde vader is zoals de Cubaanse propaganda ons wil
laten geloven is niet relevant voor het besluit over
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Elian's toekomst. Het leven in Cuba is een gigantische
tropische gevangenis. Als we Elian terug zouden sturen
om daar voor de rest van zijn leven als een gevangene te
fungeren zou dat een afschuwelijke daad van onrecht-
vaardigheid zijn -en een schending van Elians eigen
recht op zijn eigen leven.

In het volgende nummer van The Intellectual Activist,
volume 14, number 3, stond nog een stuk naar aanlei-
ding de berichten in de pers waarvan het centrale idee
duidelijk werd in een krantenartikel. De vertaling volgt
hieronder.

"Cubaanse jongen lijdt schipbreuk op losdrijvende
begrippen" Het meest opvallende aspect van de contro-
versen over Elian Gonzalez -de Cubaanse jongen wiens
moeder verdronk toen ze hem naar de us wilde brengen
-is de veelheid van verslaggevers die eenvoudig het feit
negeren of verwerpen dat Cuba een dictatuur is Een
dusdanig verbreid verschijnsel kan niet alleen worden
verklaard door de sympathie van de socialisten voor het
communistische regime van Fidel Gastro. Een andere,
meer fundamentele oorzaak dient zich aan op grond van
recente argumentatie die het besluit van de federale re-
gering ondersteunt om Elian terug te sturen naar Cuba.

De boodschap van een redactioneel artikel in The
New Republic is passend samengevat in een kop: "Ge-
zin gaat voor Vrijheid". De beslissing Elian terug te stu-
ren, beweert het artikel, is een overwinning van een
"terechte ontwikkeling van zaken". Welke ontwikkeling
wordt hier bedoeld?

Citaat uit de krant. De INS is naar Cuba gegaan en
heeft de vader van Elian gesproken. Op grond van zijn
woorden, van anderen en van documenten waaruit bleek
de grote betrokkenheid met het leven van zijn zoon, be-
sloot de INS dat Elian verder bij hem zou moeten leven.
Gezien de feiten zou de INS aan de vader het recht op de
voogdij hebben moeten ontzeggen omdat hij in een dic-
tatuur leeft. Dit zou echter zowel de Amerikaanse wet
(die gezinshereniging benadrukt) en de elementaire mo-
raal hebben geschonden. Einde citaat.

Het niet voldoen aan het verzoek van de vader "een-
voudig omdat hij in een dictatuur leeft" stelt de krant
verder, is een vorm van discriminatie vergelijkbaar met
het niet toekennen van de voogdij aan de vader eenvou-
dig omdat hij zwart is. Waardoor is zo een wonderlijk
standpunt te verklaren?

Citaat uit de krant. Hiermee willen we op geen en-
kele manier beweren dat de Cubaanse vluchtelingen in
Florida en de overige Amerikaanse burgers geen goede
redenen hebben om Gastro's regime te verachten. Maar
om te concluderen dat de aard van de regering waaron-
der iemand valt is wat altijd de kwaliteit van zijn leven
bepaalt om Elians vrijheid om in de us te leven boven

zijn recht met zijn vader te leven komt er op neer dat
politiek boven leven wordt gesteld. Ironisch is dat juist
de kern van de ideeën van totalitarisme waar de Cu-
baanse vluchtelingen zo hartstochtelijk tegen zijn. Einde
citaat.

Deze alinea is het resultaat van de huidige aanval op
"ideologie". Volgens die opvatting -die wordt gehul-
digd door zowel conservatieven als socialisten -heeft de
instorting van het communisme en het einde van de
Koude Oorlog niet de specifieke ideologie van het
communisme, maar iedere ideologie als zodanig in dis-
krediet gebracht. Het probleem was niet dat de samen-
leving in communistische landen gebaseerd was op
verkeerde morele en politieke ideeën, maar op ideeën
als zodanig. Dit is de oorzaak van de aanklacht dat Eli-
an een ideologische pion is geworden in een ouderwets
Koude Oorlog conflict.

Onder deze anti-ideologische, anti-intellectuele be-
nadering is het niet mogelijk ook maar te spreken in
termen van abstracties op een niveau als "vrijheid" en
"dictatuur". Deze termen hebben, in deze benadering,
geen betrekking op het feit dat er sprake is van onder-
drukking en onmenselijkheid in totalitaire landen; inte-
gendeel worden ze vage begrippen die losstaan van de
werkelijkheid -en dus kunnen worden verworpen als
niet relevant.

Het dieptepunt in deze oorlog over abstracties werd
bereikt toen de Children's Rights Council, op de web-
site van CNN beschreven als "een in Washington geves-
tigde groep ter behartiging van de belangen van
kinderen" ("child advocacy group"), een verklaring uit-
gaf die de terugkeer van Elian naar Cuba ondersteunde.
De president van de groep, David Levy, verklaarde:
"We zijn ons ervan bewust dat Cuba een dictatuur is,
maar de jongen zou niet met Fidel Gastro hoeven te le-
ven, maar met zijn vader". Voor Levy is het woord
"dictatuur" een geluid zonder betekenis; zonder de juiste
abstracties om hem te leiden, kan hij niet anders dan
wat rommelen op het niveau van de waarneming, waar-
bij hij de zaken louter beoordeelt op grond van fysieke
nabijheid: Elian zal zijn vader dicht bij zich hebben, en
niet Gastro.

Wat uiteindelijk de acties om Elian terug te sturen
mogelijk maakt is niet corrupte politieke ideeën, maai
de instorting van de kennis van de betekenis van woor-
den waardoor de hedendaagse beleidvormers niet in
staat zijn tot het begrijpen van enig idee.

Uit: The Intellectual Activist, volume 14, number 2, fe-
bruari 2000, p l
The Intellectual Activist, volume 14, number 3, maart
2000, p 3
www.IntellectualActivist.com
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Nieuw Zeeland:
een Vrije Markt-Paradijs in Verval?

Jeroen Bult

In libertarische kringen geldt Nieuw Zeeland als een
waar eldorado. Vanaf 1984 hebben de achtereenvolgen-
de regeringen, zowel die van Labour als die van de con-
servatieve National Party, radicale economische
hervormingen doorgevoerd. Het land is daarmee de on-
betwiste koploper binnen de Westerse wereld op het ter-
rein van de vrije markt, deregulering, privatisering,
handelsliberalisatie en sanering der overheidsfinanciën
geworden. Maar de voortvarendheid en doortastendheid,
waarmee deze hervormingen immer gepaard gingen,
zijn stilaan verdwenen. In de tweede helft van de jaren
negentig zijn zij zelfs in het slop geraakt, een situatie
die sedert het aantreden van de nieuwe Labour-regering
onder leiding van Helen Clark, eind 1999, lijkt te zijn
verergerd.

DE GROEIENDE MACHT VAN DE OVERHEDO

Een schriller contrast lijkt nauwelijks denkbaar. Is
Nieuw Zeeland sinds medio jaren tachtig één van de
meest geliberaliseerde economieën ter wereld en de lie-
veling van de OESO en bladen als The Economist, tot die
tijd genoot het een geheel andersoortige reputatie. End
negentiende eeuw was namelijk een proces van inter-
ventie en overregulering op gang gekomen; de overheid
trok steeds meer macht naar zich toe en ging zich stil-
aan met alle mogelijke segmenten der economie en sa-
menleving als zodanig bemoeien. Na de economische
wereldcrisis van 1929 omarmde de regering een Keyne-
siaans beleid en in de jaren dertig en veertig werd de
verzorgingsstaat in straf tempo uitgebreid.

Aan deze ontwikkeling liggen twee belangrijke
factoren ten grondslag die beide te maken hebben met
de van oudsher zeer innige band met Groot-Brittannië
dat tot op de dag van vandaag door veel Kiwi's wordt
beschouwd als het 'moederland'. De Nieuw-Zeelandse
loyaliteit aan het British Empire - het land leverde rela-
tief veel soldaten voor deelname aan de Boerenoorlog en
de Eerste en Tweede Wereldoorlog - werd beloond met
een gegarandeerde afname van agrarische produkten uit
het kleine land down under. Dit leverde een stabiele
bron van inkomsten op, welke kon worden aangewend
om de verzorgingsstaat te financieren. Deze maakte

vooral in de periode 1935-1949 onder de Labour-
regeringen van Michael Savage en David Fraser een
flinke expansie door (1). Voorts steeg begin jaren vijf-
tig, als gevolg van de Korea-oorlog, de wolprijs, het-
geen Nieuw Zeeland evenmin windeieren legde. Op de
tweede plaats bracht het uitzenden en sneuvelen van
veel jonge Kiwi's zeker psychologisch schokeffect te-
weeg dat leidde tot het willen creëren van een veilige en
stabiele omgeving zonder sociale onrust en al te veel
contacten met de landen in de regio, waarvoor de over-
heid garant zou moeten staan.

Men geloofde dat de economie zo veel mogelijk af-
geschermd moest worden van de mondiale markten, met
als gevolg dat er hoge tariefmuren werden opgetrokken
en de agrarische en industriële sectoren in eigen land
forse subsidies ontvingen. Goederen die in Nieuw Zee-
land zelf vervaardigd zouden kunnen worden, kwamen
het land niet in en zodra bedrijven enige tegenwind on-
dervonden, bood de regering hen meer geld en protectie
aan. Ook de prijzen van produkten voor de consument
werden met overheidsgeld kunstmatig laag gehouden.
Vakbonden en andere belangenbehartigers van werk-
nemers dicteerden feitelijk de hoogte der lonen en de ar-
beidsvoorwaarden (lidmaatschap van een bond was
sinds 1936 zelfs verplicht).

Dit kon natuurlijk niet goed blijven gaan en in de ja-
ren zestig kwamen de gebreken van het beleid immer
duidelijker aan het licht. De subsidies en vele andere
overheidsuitgaven werden bekostigd uit leningen (o.m.
bij Australië) en brachten dus een explosief stijgende
staatsschuld met zich mee. De inflatie groeide en trof
met name de lagere inkomens (voor wie de verzorgings-
staat juist was bedoeld). De nationale munt, de Kiwi-
dollar, kwam sterk onder druk te staan en moest door
middel van leningen bij het IMF voor instorten worden
behoed. Tot overmaat van ramp verdween een belang-
rijke pijler onder de economie: de onbeperkte toegang
tot de Britse markt voor de agrarische produkten, waar-
van de prijzen op wereldschaal toch al daalden. Toen
Groot-Brittannië in 1973 tot de EEG toetrad, nam het de
tarieven en overige protectionistische maatregelen naar
buiten toe over. Bovendien werd Nieuw Zeeland, net als
veel andere Westerse landen, meegezogen in de (gevol-
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gen van de) oliecrisis van dat jaar. Het kon hierdoor ook
moeilijker zijn schapen en boter afzetten, waarnaar
steeds minder vraag was. De sterk teruglopende inkom-
sten werden gecompenseerd met het afsluiten van nieu-
we leningen.

DE REGERING-MüLDOON

Er leek licht aan het einde van de tunnel te gloren. De
National Party onder leiding van Robert Muldoon toon-
de zich tijdens de verkiezingsstrijd in 1975 voornemens
de in desastreuze staat verkerende economie grondig te
saneren. Doch toen hij eenmaal aan de macht was, leek
hij deze belofte te zijn vergeten en sloeg ook zijn rege-
ring de weg van interventie en regulering in. Muldoon
leek primair te zijn geïnteresseerd in het winnen van
potentiële stemmen en lanceerde banenprogramma's en
inkomenssteun voor boeren, vooral in de hoedanigheid
van gegarandeerde minimumprijzen voor schapen,
waarvan de overheid het surplus ook nog eens veel op-
kocht. Hiervoor verhoogde de regering de belastingen,
introduceerde zij nieuwe heffingen en ging zij wederom
leningen aan. Dat laatste gebeurde meestal in het ge-
heim om de economische situatie te verhullen die door
de tweede oliecrisis van 1979 alleen maar verslechterde.

In 1978 was de inflatie opgelopen tot 20% en
telde het land een record aantal werklozen. De enige
vruchtbare stappen die de regering naderhand zou
nemen beperkten zich tot de deregulering van het
lucht- en wegvervoer, het ondertekenen van een
vrijhandelsaccoord met Australië (Closer Economie
Relations Agreement) in 1983 en het toestaan van win-
kelen op zaterdag. Andere maatregelen ter bestrijding
van de crisis waren eerder contraproductief. De financi-
ële sector werd onderworpen aan een aantal verstikken-
de controlemiddelen en in 1982 werd een bevriezing
van alle prijzen, lonen en huren bekendgemaakt. De
persoonlijkheid van Muldoon deed eveneens afbreuk
aan de kwaliteit van het regeringsbeleid; de premier
dulde absoluut geen tegenspraak, intimideerde mede-
werkers en had een drankprobleem (2). Gedurende zijn
functioneren nam de werkloosheid toe tot 132.000 men-
sen, groeide de economie slechts in zeer bescheiden
mate, liepen begrotingstekort en staatsschuld volkomen
uit de hand en presteerde Nieuw Zeeland van alle
OESE-landen het slechtst. Het land kwam bijna onder
curatele van het IMF te staan.

DE 'REVOLUTIE' VAN 1984
De regering kon de economische problemen niet langer
verborgen houden voor de bevolking en verloor de ver-
kiezingen van juli 1984 (3). Labour, onder aanvoering

van David Lange, behaalde een grote zege. De partij
had haar oude dogmatisch-socialistische veren afge-
schud en was een nieuwe koers ingeslagen; privatise-
ring en liberalisering was nu het motto dat vooral werd
uitgedragen door een groep van jonge, ambitieuze aca-
demici binnen de gelederen. Deze groep werd geleid
door Roger Douglas die feitelijk het brein achter de her-
vormingen was. Douglas c.s. wensten weliswaar aan
traditionele uitgangspunten als gelijkheid en het verde-
digen van de belangen der werknemers vast te houden,
maar wisten dit op een tactvolle en doordachte manier te
combineren met een adequaat inzicht in de economische
vereisten des tijds. Het radicale programma van Doug-
las, die in de regering-Lange minister van Financiën
werd, behelsde:
- het verkopen en verzelfstandigen van overheidsbe-

drijven (in State Owned Enterprises) die voortaan
meer met de private sector zouden moeten concurre-
ren. Sommigen werden geprivatiseerd.

- het laten zweven van de Kiwi-dollar
- het opheffen van de bevriezing en controle der prij-

zen en lonen
- een drastische verlaging en herziening der belastin-

gen
- een verregaande mate van deregulering
- het afbouwen van de tariefmuren cq importheffingen
- meer transparantie van het regeringsbeleid
- het afbouwen en schrappen van subsidies voor boe-

ren en exporteurs
- het afschaffen van de gegarandeerde minimumprij-

zen voor agrarische produkten en het aanmoedigen
van boeren om op een meer marktconforme wijze te
ondernemen.

In een artikel in het tijdschrift Liberty zou Douglas later
een ietwat filosofisch getinte toelichting geven op zijn
politiek (4). Hij stelde dat politici zich voorheen te na-
drukkelijk lieten leiden door kortetermijnbelangen en
het maken van werkelijke harde keuzes uit de weg gin-
gen: 'The politicians who sought success through ad
hoc solutions which evaded the real problems damaged
the nation and eventually destroyed their own reputati-
ons. You can accept the initial costs and temporary dis-
comfort in exchange for the good times that will come a
few years ahead, or focus on immediate satisfaction and
find yourself sandbagged by the accumulated costs at
some unexpected time in the future.'(5) De te nemen
maatregelen moeten helder worden geformuleerd en
snel en tegelijkertijd worden doorgevoerd om te voor-
komen dat belangengroepen - die gebaat zijn bij hand-
having van de oude situatie - zich zouden kunnen
mobiliseren en het proces zouden kunnen vertragen. He
opheffen van privileges moet voor zoveel mogelijk

6 de Vrijbrief



groepen gelden, zodat diegenen die niet langer protectie
genieten ook niet opdraaien voor de financiering van de
ondersteuning van anderen. Onzekerheid bij het publiek
over de hervormingen en een weifelende houding van de
regering komen het noodzakelijke tempo en de kwaliteit
hiervan niet ten goede en bevorderen louter wantrou-
wen. Het regeringsbeleid dient juist duidelijkheid, con-
sistentie en dynamiek uit te stralen en het (prikkelende)
raamwerk te verschaffen voor meer produktie-
activiteiten die uiteindelijk voor de samenleving als ge-
heel een gunstig effect sorteren.

De Rogernomics zouden niet onmiddellijk hun
vruchten afwerpen. De werkloosheid bleef aan de hoge
kant, terwijl de economie nog geen tekenen van sterke
groei vertoonde. De inflatie en enorme staatsschuld
werden echter onder controle gebracht en tot meer ac-
ceptabele proporties teruggebracht. Bovendien slaagde
de regering-Lange erin het vertrouwen van de onderne-
mers en investeerders te winnen.

In augustus 1987 won Labour wederom de verkie-
zingen. Lange en Douglas gaven aan de sanering der
economie te willen continueren en waren bijvoorbeeld
voornemens een flat tax van 16,6% voor alle inkomens
in te voeren, maar het beleid begon enige barstjes te
vertonen. Dit hing voornamelijk samen met de laksheid
van premier Lange die zich nooit zo'n radicale hervor-
mer als zijn minister van Financiën had getoond. De
aarzelende Lange kwam bovendien onder invloed te
staan van een vriendin die er een orthodox-links ge-
dachtegoed op na hield en met wie hij een verhouding
kreeg. Hij deelde, toen Douglas in het buitenland ver-
bleef, mede dat hij had besloten af te zien van de intro-
ductie van d&flat tax. De spanningen tussen de twee
liepen op, ook met betrekking tot verdere privatiserin-
gen en bezuinigingen, en Douglas moest uiteindelijk in
1989 het veld ruimen. Hoewel hij een-jaar nadien terug-
keerde in de regering, was de voortvarendheid van
weleer verdwenen. Lange nam nu zelf ontslag en het
achtereenvolgende aantreden van twee tussenpausen,
Geoffrey Palmer en Michael Moore, kwam de slagvaar-
digheid bij de aanpak van de weer groeiende overheids-
uitgaven niet ten goede. Zij wisten nog wel een tweetal
wetten, gericht op het beteugelen der inflatie en de
transparantie van het bestuur door te voeren, maar toon-
den zich eveneens ontvankelijk voor de traditioneel in-
gestelde vakbonden. De 'revolutie' leek te zijn
vastgelopen.

DE NATIONAL PARTY TERUG AAN DE MACHT
De kiezers straften de chaotische en onduidelijke koers
van Labour in oktober 1990 af: de National Party won
de verkiezingen* De nieuwe regering van Jim Bolger
zou zich gaan toeleggen op hervorming en deregulering

van de verzorgingsstaat en de arbeidsmarkt. Labour had
dit terrein in de jaren tachtig met het oog op haar ach-
terban nauwelijks durven te betreden. Wederom was het
een impulsieve minister van Financiën die als spil ach-
ter het rigoureuze saneringsbeleid zou fungeren. Ruth
Richardson had in de oppositiebankjes reeds de reputa-
tie verworven een fel pleitbezorger van vrije marktwer-
king te zijn en schroomde evenmin de Nieuw-
Zeelanders de les te lezen: 'An almost naive belief per-
sists that the state is your iriend when it comes to your
personal welfare. The welfare state has ensured that
people have learnt bad, counter-productive habits. There
seems to be a recessive gene in New Zealanders that
looks for an intrusive role of the state in the delivery of
social precautions.'(6)

Het eerste belangrijke wapenfeit van de regering-
Bolger was de invoering van de Employment Contracts
Act in mei 1991. Deze wet maakte het voor werkgevers
en werknemers mogelijk om zonder tussenkomst van
derden te onderhandelen over arbeidscontracten en ar-
beidsvoorwaarden en deze zodoende meer op de indivi-
duele omstandigheden af te stemmen. Het was aan de
werknemer om te beslissen, of hij die onderhandelingen
zelf zou voeren of dit aan een belangenbehartiger zou
overlaten. Het recht om te staken werd hierbij aan ban-
den gelegd. Het gevolg was dat het leden van vakbon-
den - waarvan de invloed aanzienlijk afnam - terugliep,
er een grote differentiatie in arbeidsuren en lonen ont-
stond en de (langdurige) werkloosheid sterk afnam, van
11% in 1991 tot 6% in 1996 (7). Verder versoberden
Bolger en Richardson de sociale zekerheid en beperkten
zij de mogelijkheden om gebruik te maken van financi-
ële ondersteuning door de staat. Werklozen die weiger-
den een baan te accepteren werden flink gekort op hun
uitkering. Deze werden sowieso al verlaagd, evenals het
ziektegeld. Richardson ondernam tevens pogingen om
het minimumloon af te schaffen, maar veel parlementa-
riërs vonden dit electoraal gezien kennelijk een riskante
aangelegenheid, zodat dit geen succes werd.

De Nieuw-Zeelandse bevolking was echter heel wat
minder overtuigd van de noodzaak van de aanpak van
de sociale zekerheid en tijdens de verkiezingen in sep-
tember 1993 wist National slechts een zeer geringe
meerderheid in het parlement te veroveren. Richardson
werd de zondebok en werd vervangen door Bill Birch,
afkomstig uit de kringen rond Muldoon. Paradoxaal ge-
noeg nam de steun voor het regeringsbeleid af, toen het
Nieuw Zeeland economisch meer voor de wind ging als
gevolg van de nu kenbare resultaten van de eerste her-
vormingsronde in de jaren tachtig. De nieuwe regering
van Bolger legde veel minder baanbrekende initiatieven
aan de dag en kwam eigenlijk niet verder dan het door-
voeren van enige belastingverlagingen en de ratificatie
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van de Fiscal Responsibility Act die voorzag in de ver-
plichting begrotingscijfers openbaar te maken. Proble-
men in de gezondheidszorg en het onderwijs ging men
uit te weg, het minimumloon bleef gehandhaafd (dat
sinds 1994 ook voor jongeren gold) en de overheidsuit-
gaven liepen weer op. Bovendien maakte Australië, dat
zich had laten inspireren door het Kiwi-model, een seri-
eus begin met het verbeteren van zijn budgettaire positie
(8).

DE HERVORMINGEN LOPEN VAST

Was de tweede regering-Bolger aanzienlijk terughou-
dend met het continueren van het proces van hervor-
mingen, in 1996 ging een constitutionele factor een rol
spelen die de besluitvorming op sociaal-economisch ge-
bied verder zou bemoeilijken, namelijk de introductie
van een systeem van evenredige vertegenwoordiging. In
twee referenda, gehouden in 1992 en '93, had de bevol-
king zich uitgesproken voor de invoering van het zg.
Mixed Member Proportional System dat te vergelijken
valt met het (niet minder ingewikkelde) Duitse kiesstel-
sel. Deze keuze was mede ingegeven door de wens meer
grip op politici te krijgen - 'The decision to adopt pro-
portional representation probably reflected a popular de-
sire to get more control over them.' (9) Het gevolg laat
zich raden: het moeten sluiten van compromissen bin-
nen een coalitieregering, zodat hervormingen onvermij-
delijk een minder concreet karakter hebben en trager
worden geïmplementeerd.

Door het gewijzigde kiesstelsel trad een aantal
nieuwe partijen op de voorgrond. Zo wonnen The Alli-
ance, een traditioneel linkse partij, New Zealand First,
een populistische partij die beperking van de immigratie
bepleit en Association of Consumers and Taxpayers
(ACT), een libertarisch ingestelde partij die in 1993 door
oud-minister Douglas is opgericht, zetels in het parle-
ment. De National Party vormde na de verkiezingen van
oktober een coalitie met New Zealand First en moest
concessies doen aan deze partij en bijvoorbeeld meer
uitgaven omwille van de Maori's (een belangrijke ach-
terban van NZF) accepteren. Een groot succes zou deze
regering niet worden. Bolger viel ten prooi aan een in-
terne machtsstrijd binnen zijn partij en zag zich genood-
zaakt in november 1997 af te treden en negen maanden
later trad vice-premier en voorman van NZF Winston
Peters af na een ruzie over de privatisering van het
vliegveld van Wellington. De nieuwe premier, Jenny
Shipley, werd begin 1999 geconfronteerd met een motie
van wantrouwen die ze slechts met twee stemmen ver-
schil overleefde.

Nieuw Zeeland ondervond eveneens de gevolgen
van de economische crisis in Azië, een regio, waarvan
het in de loop der jaren wat betreft de export steeds af-
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hankelijker was geworden. Alleen al in april 1998 daal-
de de uitvoer naar Azië met 25%. De prognoses voor de
economische groei werden naar beneden bijgesteld en
enige grote Nieuw-Zeelandse bedrijven kregen met for-
se winstdalingen te kampen. Australië daarentegen had
veel minder last van de crisis. Veel (jonge) Kiwi's sta-
ken dan ook de Tasman Zee over om er werk te zoeken.
Tot overmaat van ramp besloot de Amerikaanse presi-
dent Clinton in juli 1999 een heffing van 9%, en later
mogelijk zelfs 40%, op de import van lamsvlees uit
Nieuw Zeeland (en Australië) in te voeren (10).

In kringen van het bedrijfsleven nam de onvrede
over het regeringsbeleid toe. Ondernemersorganisaties
als de New Zealand Business Roundtable weten het
vastlopen van de hervormingen aan het systeem van
evenredige vertegenwoordiging dat de politieke stabili-
teit en besluitvorming niet bepaald ten goede was ge-
komen. Zij klaagden dat de regelgeving en bureaucratie
qua omvang stegen en de overheidsuitgaven al waren
oplopen tot meer dan 40% van het BNP en vreesden een
sterkere roep om protectionisme en interventie. Nieuw
Zeeland was achteropgeraakt ten opzichte van Austra-
lië, de Verenigde Staten en een aantal Europese landen
(met name Ierland wordt nogal eens aangehaald). Maar
ook de mentaliteit onder de Nieuw-Zeelanders liet te
wensen over; nog altijd vertrouwde men te veel op 'the
clammy grip still reaching out from the socialist grave.'
(11)

LABOÜR TERUG AAN DE MACHT
Labour behaalde op 27 november 1999 onder leiding
van Helen Clark een eclatante verkiezingsoverwinning.
National nam plaats in de oppositie, maar de grootste
verliezer was New Zealand First dat ten prooi was ge-
vallen aan allerlei interne problemen. De libertansche
ACT wist slechts'een stemmenwinst van 1% te boeken
ten opzichte van 1996.

Clark vormde een minderheidsregering met de link-
se Alliance, in het parlement gesteund door de Green
Party, en kon direct rekenen op veel scepsis van de kant
van de ondernemers. Niet ten onrechte. Clark en haar
minister van Financiën Michael Gullen spraken gerust-
stellende woorden, maar kondigden een verhoging van
het toptarief voor de inkomstenbelasting, het herstel van
het overheidsaandeel in de compensatie voor ongevallen
en regels voor overnames en fusies aan. Ook heeft de
nieuwe regering gepleit voor een krachtigere rol van de
vakbonden, herinvoering van subsidies voor de industrie
en bevriezing van invoertarieven op onder meer textiel.
Minister van Handel Trevor Mallard verklaarde dat 'We
are no longer following a blind ideological approach to
tariffs. The signal to other countries is that no longer
can New Zealand be relied on to be foolish' (12). Naar



groepen gelden, zodat diegenen die niet langer protectie
genieten ook niet opdraaien voor de financiering van de
ondersteuning van anderen. Onzekerheid bij het publiek
over de hervormingen en een weifelende houding van de
regering komen het noodzakelijke tempo en de kwaliteit
hiervan niet ten goede en bevorderen louter wantrou-
wen. Het regeringsbeleid dient juist duidelijkheid, con-
sistentie en dynamiek uit te stralen en het (prikkelende)
raamwerk te verschaffen voor meer produktie-
activiteiten die uiteindelijk voor de samenleving als ge-
heel een gunstig effect sorteren.

De Rogernomics zouden niet onmiddellijk hun
vruchten afwerpen. De werkloosheid bleef aan de hoge
kant, terwijl de economie nog geen tekenen Van sterke
groei vertoonde. De inflatie en enorme staatsschuld
werden echter onder controle gebracht en tot meer ac-
ceptabele proporties teruggebracht. Bovendien slaagde
de regering-Lange erin het vertrouwen van de onderne-
mers en investeerders te winnen.

In augustus 1987 won Labour wederom de verkie-
zingen. Lange en Douglas gaven aan de sanering der
economie te willen continueren en waren bijvoorbeeld
voornemens een flat tax van 16,6% voor alle inkomens
in te voeren, maar het beleid begon enige barstjes te
vertonen. Dit hing voornamelijk samen met de laksheid
van premier Lange die zich nooit zo'n radicale hervor-
mer als zijn minister van Financiën had getoond. De
aarzelende Lange kwam bovendien onder invloed te
staan van een vriendin die er een orthodox-links ge-
dachtegoed op na hield en met wie hij een verhouding
kreeg. Hij deelde, toen Douglas in het buitenland ver-
bleef, mede dat hij had besloten af te zien van de intro-
ductie van de flat tax. De spanningen tussen de twee
liepen op, ook met betrekking tot verdere privatiserin-
gen en bezuinigingen, en Douglas moest uiteindelijk in
1989 het veld ruimen. Hoewel hij eenjaar nadien terug-
keerde in de regering, was de voortvarendheid van
weleer verdwenen. Lange nam nu zelf ontslag en het
achtereenvolgende aantreden van twee tussenpausen,
Geoffrey Palmer en Michael Moore, kwam de slagvaar-
digheid bij de aanpak van de weer groeiende overheids-
uitgaven niet ten goede. Zij wisten nog wel een tweetal
wetten, gericht op het beteugelen der inflatie en de
transparantie van het bestuur door te voeren, maar toon-
den zich eveneens ontvankelijk voor de traditioneel in-
gestelde vakbonden. De 'revolutie' leek te zijn
vastgelopen.

DE NATIONAL PARTY TERUG AAN DE MACHT
De kiezers straften de chaotische en onduidelijke koers
van Labour in oktober 1990 af: de National Party won
de verkiezingen. De nieuwe regering van Jim Bolger
zou zich gaan toeleggen op hervorming en deregulering

van de verzorgingsstaat en de arbeidsmarkt. Labour had
dit terrein in de jaren tachtig met het oog op haar ach-
terban nauwelijks durven te betreden. Wederom was het
een impulsieve minister van Financiën die als spil ach-
ter het rigoureuze saneringsbeleid zou fungeren. Ruth
Richardson had in de oppositiebankjes reeds de reputa-
tie verworven een fel pleitbezorger van vrije marktwer-
king te zijn en schroomde evenmin de Nieuw-
Zeelanders de les te lezen: 'An almost naive belief per-
sists that the state is your friend when it comes to your
personal welfare. The welfare state has ensured that
people have learnt bad, counter-productive habits. There
seems to be a recessive gene in New Zealanders that
looks for an intrusive role of the state in the delivery of
social precautions.'(6)

Het eerste belangrijke wapenfeit van de regering-
Bolger was de invoering van de Employment Contracts
Act in mei 1991. Deze wet maakte het voor werkgevers
en werknemers mogelijk om zonder tussenkomst van
derden te onderhandelen over arbeidscontracten en ar-
beidsvoorwaarden en deze zodoende meer op de indivi-
duele omstandigheden af te stemmen. Het was aan de
werknemer om te beslissen, of hij die onderhandelingen
zelf zou voeren of dit aan een belangenbehartiger zou
overlaten. Het recht om te staken werd hierbij aan ban-
den gelegd. Het gevolg was dat het leden van vakbon-
den - waarvan de invloed aanzienlijk afnam - terugliep,
er een grote differentiatie in arbeidsuren en lonen ont-
stond en de (langdurige) werkloosheid sterk afnam, van
11% in 1991 tot 6% in 1996 (7). Verder versoberden
Bolger en Richardson de sociale zekerheid en beperkten
zij de mogelijkheden om gebruik te maken van financi-
ële ondersteuning door de staat. Werklozen die weiger-
den een baan te accepteren werden flink gekort op hun
uitkering. Deze werden sowieso al verlaagd, evenals het
ziektegeld. Richardson ondernam tevens pogingen om
het minimumloon af te schaffen, maar veel parlementa-
riërs vonden dit electoraal gezien kennelijk een riskante
aangelegenheid, zodat dit geen succes werd.

De Nieuw-Zeelandse bevolking was echter heel wat
minder overtuigd van de noodzaak van de aanpak van
de sociale zekerheid en tijdens de verkiezingen in sep-
tember 1993 wist National slechts een zeer geringe
meerderheid in het parlement te veroveren. Richardson
werd de zondebok en werd vervangen door Bill Birch,
afkomstig uit de kringen rond Muldoon. Paradoxaal ge-
noeg nam de steun voor het regeringsbeleid af, toen het
Nieuw Zeeland economisch meer voor de wind ging als
gevolg van de nu kenbare resultaten van de eerste her-
vormingsronde in de jaren tachtig. De nieuwe regering
van Bolger legde veel minder baanbrekende initiatieven
aan de dag en kwam eigenlijk niet verder dan het door-
voeren van enige belastingverlagingen en de ratificatie
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van de Fiscal Responsibility Act die voorzag in de ver-
plichting begrotingscijfers openbaar te maken. Proble-
men in de gezondheidszorg en het onderwijs ging men
uit te weg, het minimumloon bleef gehandhaafd (dat
sinds 1994 ook voor jongeren gold) en de overheidsuit-
gaven liepen weer op. Bovendien maakte Australië, dat
zich had laten inspireren door het Kiwi-model, een seri-
eus begin met het verbeteren van zijn budgettaire positie
(8).

DE HERVORMINGEN LOPEN VAST

Was de tweede regering-Bolger aanzienlijk terughou-
dend met het continueren van het proces van hervor-
mingen, in 1996 ging een constitutionele factor een rol
spelen die de besluitvorming op sociaal-economisch ge-
bied verder zou bemoeilijken, namelijk de introductie
van een systeem van evenredige vertegenwoordiging. In
twee referenda, gehouden in 1992 en '93, had de bevol-
king zich uitgesproken voor de invoering van het zg.
Mixed Member Proportional System dat te vergelijken
valt met het (niet minder ingewikkelde) Duitse kiesstel-
sel. Deze keuze was mede ingegeven door de wens meer
grip op politici te krijgen - 'The decision to adopt pro-
portional representation probably reflected a popular de-
sire to get more control over them.' (9) Het gevolg laat
zich raden: het moeten sluiten van compromissen bin-
nen een coalitieregering, zodat hervormingen onvermij-
delijk een minder concreet karakter hebben en trager
worden geïmplementeerd.

Door het gewijzigde kiesstelsel trad een aantal
nieuwe partijen op de voorgrond. Zo wonnen The Alli-
ance, een traditioneel linkse partij, New Zealand First,
een populistische partij die beperking van de immigratie
bepleit en Association of Consumers and Taxpayers
(ACT), een libertarisch ingestelde partij die in 1993 door
oud-minister Douglas is opgericht, zetels in het parle-
ment. De National Party vormde na de verkiezingen van
oktober een coalitie met New Zealand First en moest
concessies doen aan deze partij en bijvoorbeeld meer
uitgaven omwille van de Maori's (een belangrijke ach-
terban van NZF) accepteren. Een groot succes zou deze
regering niet worden, Bolger viel ten prooi aan een in-
terne machtsstrijd binnen zijn partij en zag zich genood-
zaakt in november 1997 af te treden en negen maanden
later trad vice-premier en voorman van NZF Winston
Peters af na een ruzie over de privatisering van het
vliegveld van Wellington. De nieuwe premier, Jenny
Shipley, werd begin 1999 geconfronteerd met een motie
van wantrouwen die ze slechts met twee stemmen ver-
schil overleefde.

Nieuw Zeeland ondervond eveneens de gevolgen
van de economische crisis in Azië, een regio, waarvan
het in de loop der jaren wat betreft de export steeds af-

hankelijker was geworden. Alleen al in april 1998 daal-
de de uitvoer naar Azië met 25%. De prognoses voor de
economische groei werden naar beneden bijgesteld en
enige grote Nieuw-Zeelandse bedrijven kregen met for-
se winstdalingen te kampen. Australië daarentegen had
veel minder last van de crisis. Veel (jonge) Kiwi's sta-
ken dan ook de Tasman Zee over om er werk te zoeken.
Tot overmaat van ramp besloot de Amerikaanse presi-
dent Clinton in juli 1999 een heffing van 9%, en later
mogelijk zelfs 40%, op de import van lamsvlees uit
Nieuw Zeeland (en Australië) in te voeren (10).

In kringen van het bedrijfsleven nam de onvrede
over het regeringsbeleid toe. Ondernemersorganisaties
als de New Zealand Business Roundtable weten het
vastiopen van de hervormingen aan het systeem van
evenredige vertegenwoordiging dat de politieke stabili-
teit en besluitvorming niet bepaald ten goede was ge-
komen. Zij klaagden dat de regelgeving en bureaucratie
qua omvang stegen en de overheidsuitgaven al waren
oplopen tot meer dan 40% van het BNP en vreesden een
sterkere roep om protectionisme en interventie. Nieuw
Zeeland was achteropgeraakt ten opzichte van Austra-
lië, de Verenigde Staten en een aantal Europese landen
(met name Ierland wordt nogal eens aangehaald). Maar
ook de mentaliteit onder de Nieuw-Zeelanders liet te
wensen over; nog altijd vertrouwde men te veel op 'the
clammy grip still reaching out from the socialist grave.'

(H)

LABOTJR TERUG AAN DE MACHT
Labour behaalde op 27 november 1999 onder leiding
van Helen Clark een eclatante verkiezingsoverwinning.
National nam plaats in de oppositie, maar de grootste
verliezer was New Zealand First dat ten prooi was ge-
vallen aan allerlei interne problemen. De libertarische
ACT wist slechts een stemmenwinst van 1% te boeken
ten opzichte van 1996.

Clark vormde een minderheidsregering met de link-
se Alliance, in het parlement gesteund door de Green
Party, en kon direct rekenen op veel scepsis van de kant
van de ondernemers. Niet ten onrechte. Clark en haar
minister van Financiën Michael Gullen spraken gerust-
stellende woorden, maar kondigden een verhoging van
het toptarief voor de inkomstenbelasting, het herstel van
het overheidsaandeel in de compensatie voor ongevallen
en regels voor overnames en fusies aan. Ook heeft de
nieuwe regering gepleit voor een krachtigere rol van de
vakbonden, herinvoering van subsidies voor de industrie
en bevriezing van invoertarieven op onder meer textiel.
Minister van Handel Trevor Mallard verklaarde dat 'We
are no longer following a blind ideological approach to
tariffs. The signal to other countries is that no longer
can New Zealand be relied on to be foolish' (12). Naar
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het zich laat aanzien zijn Labour en The AJliance ook
niet voornemens de hervorming der sociale zekerheid
voort te zetten.

Toch zijn nieuwe aanpassingen onontkoombaar.
Ondanks een licht herstel eind vorig jaar, is de Nieuw-
Zeelandse economie wederom in zwaar weer beland.
Op 18 mei is de Kiwi-dollar sterk in koers gedaald naar
het laagste niveau in vijftien jaar ten opzichte van de
Amerikaanse dollar en zijn de (hypotheek)rentetarieven
gestegen, waarop de verkoop van onroerend goed is in-
gestort (13). De recente regeringsmaatregelen en -voor-
stellen hebben zeker bijgedragen aan de verslechtering
van de economische situatie en hebben een angstklimaat
onder de ondernemers gecreëerd. Een aantal bedrijven,
waaronder een grote brouwer en bedrijven die in de fi-
nanciële dienstverlening actief zijn, heeft bekendge-
maakt naar Australië te zullen vertrekken.

De centrum-linkse regering moet zich terdege reali-
seren dat Nieuw Zeeland het zich niet kan veroorloven
zich net als jaren geleden in een isolement te manoeu-
vreren. Het land ligt geografisch nu eenmaal afgezon-
derd en zal zich derhalve dubbel zo hard moeten
beijveren om investeerders en kapitaal aan te trekken -
ook om te voorkomen dat nog meer jongeren uit het
land wegtrekken. Het moet evenzeer wat betreft de soci-
ale zekerheid orde op zaken stellen, mede met het oog
op de vergrijzing. Kortom, de regering doet er verstan-
dig aan de lessen van Douglas ter harte te nemen en
moet deRevolution of 1984 nieuw leven inblazen om de
economie weer gezond en vitaal te maken teneinde de
uitdaging van de globalisering te kunnen aangaan.
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De Renaissance Van Het Klassieke Liberalisme

Aschwin de Wolf

Het volgende artikel is in april 2000 in iets gewijzigde
vorm verschenen in Liberaal Reveil, het tijdschrift van
de Teldersstichting, het wetenschappelijk instituut van
deWD

Het libertarisme is een politieke filosofie, waarin de
betrekkingen tussen mensen op vrijwilligheid dienen
te zijn gebaseerd. Ieder individu is vrij te doen wat
hij wil, zolang hij daarbij niet de vrijheid van ande-
ren inperkt Alle vormen van overheidsinterventie in
het persoonlijk leven van het individu en de vrije
markt worden ten stelligste verworpen. Het is een
(radicale) voortzetting en uitwerking van het klas-
sieke liberalisme en bouwt voort op het gedachte-
goed van John Locke, Adam Smith en Herbert
Spencer. Als stroming vormt het libertarisme echter
geen eenheid. In dit artikel zal de auteur nader in-
gaan op de kenmerken van het libertarisme, de be-
langrijkste auteurs, de diverse substromingen en de
houding tot de politiek.

INLEIDING
'So-called liberals are a general problem all around.
They are about as improperly so-called as one could
readily imagine - it's amazing how this word got
turned 180 degrees from its standard meaning! The
problem with contemporary so-called liberals is that
they can't understand or stick to the distinction of
negative and positive rights.'' Aldus de libertarische
filosoof Jan Narveson in een recent interview. Nar-
veson spreekt hier over de Amerikaanse liberals, maar
had net zo goed over liberalen in de Europese beteke-
nis van het woord kunnen spreken.

In de literatuur wordt vaak een onderscheid gemaakt
tussen het 19e eeuwse en het 20e eeuwse liberalisme.
Het 19e eeuwse liberalisme wordt gekenmerkt door de
nadruk op een beperkte rol van de staat (de zogenaamde
'nachtwakerstaat') en de voorkeur voor een (bijna) lais-
sez faire-economie. Het twintigste eeuwse liberalisme
wordt echter in een toenemende mate gekenmerkt door
een afwijzing van de minimale staat en de voorkeur
voor een gemengde economie en overheidsinterventie.
Hiervoor zijn verschillende oorzaken te noemen zoals de
machtswellust van liberale politici, de introductie van

de massademocratie en de dominante 20e eeuwse col-
lectivistische cultuur.

Vast staat in ieder geval dat de minimale staat en
het laissez faire-kapitalisme in de loop van de 20e eeuw
veel ideologische pleitbezorgers verloren. Met name de
economische theorieën van Keynes, de hooggespannen
verwachtingen met betrekking tot de toepassing van de
wetenschap voor het staatsbestuur en het enthousiasme
voor het communisme in het bijzonder drongen het con-
sequente liberalisme in de marge. Een andere niet on-
belangrijke rol speelde de, historisch onjuiste, visie dat
het 19e eeuwse laissez faire-kapitalisme tot een enorme
welvaartsverslechtering van de arbeidersklasse leidde.
Echter, of juist hierdoor, werd in dezelfde periode de ba-
sis gelegd voor een herleving van het klassieke libera-
lisme door auteurs als Ludwig von Mises, Alfred Jay
Nock en Isabel Paterson

DE OPKOMST VAN HET LIBERTARISME

Toen na de oorlog een aantal liberalen tot de conclusie
kwam dat de term liberalism precies voor datgene was
komen te staan, waartegen men altijd had geageerd,
werd de term libertarianism geïntroduceerd voor de
continuering van de klassiek-liberale traditie. Hoewel de
term 'libertarisme' pas achteraf aan een aantal denkers
en economen is toegekend, kunnen Ayn Rand (die de
term eigenlijk afwees), Murray Rothbard en Robert No-
zick als de grondleggers van het libertarisme worden
beschouwd.3

Ayn Rand
De uit Rusland geëmigreerde Amerikaanse schrijfster
Ayn Rand is waarschijnlijk de belangrijkste inspiratie-
bron geweest voor het libertarisme. In de romans van
Ayn Rand staat de strijd van het creatieve individu je-
gens de collectivistische staat centraal. Als gevolg van
het enorme succes van haar romans en veelvuldige ver-
zoeken om haar filosofie systematisch uiteen te zetten,
heeft zij een aantal filosofische verhandelingen (zoals
Capitalism: The unknown ideal) laten verschijnen,
waarin een morele onderbouwing wordt gegeven voor
het laissez faire-kapitalisme. Hoewel Ayn Rands non-
fictie werk gekenmerkt wordt door een zeer polemische
stijl, is de noodzaak voor een morele onderbouwing van
de vrije markt zelden zo nadrukkelijk beklemtoond.
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Volgens Rand is het weliswaar zo dat het laissez faire-
kapitalisme tot de hoogste welvaart leidt, maar nog be-
langrijker is dat alleen het laissez faire-kapitalisme in
overeenstemming is met de morele beginselen die
voortvloeien uit de natuur van de mens als rationeel we-
zen. Zij noemt dit morele principe het 'non-agressie
principe'.

Murray Rothbard
Murray Rothbard is een van de belangrijkste represen-
tanten van de zogenaamde 'Oostenrijkse School' in de
economie en grondlegger van de moderne libertarische
beweging. Net als Ayn Rand fundeert hij het non-
agressie principe op basis van de natuur van de mens.
Rothbard trekt hier echter radicalere conclusies uit. Als
niemand de vrijheid van een ander individu mag beper-
ken, is er ook geen ruimte voor de minimale klassiek-
liberale staaf, ook klassieke taken als justitie en politie
kunnen op de vrije markt worden aangeboden. Deze po-
sitie wordt ook wel 'anarcho-kapitalisme' genoemd. De
politieke positie van Rothbard valt het beste te kenmer-
ken als non-interventie op zowel nationaal als internati-
onaal gebied. Rothbard is dan ook mede
verantwoordelijk voor de herleving van het zogenaamde
'isolationisme' in de buitenlandse politiek. In laatste ja-
ren van zijn leven probeerde Rothbard tot een samen-
werking tussen zogenaamde paleo-conservatieven (zie
verder) en libertariërs te komen tegen het neo-
conservatieve en het 'liberale' establishment.

Robert Nozick
Robert Nozick is verantwoordelijk voor de hernieuwde
aandacht voor de klassiek-liberale filosofie onder aca-
demici. In zijn bekende werk Anarchy, state en Utopia
stelt bij dat de minimale staat de meest extensieve staat
is die met individuele rechten te verenigen is. Met als
uitgangspunt een anarcho-kapitalistische ordening a la
Rothbard laat Nozick zien, hoe zonder individuele
rechten te schenden er automatisch een minimale staat
met het monopolie op geweld zal ontstaan.5 Nozick
draagt een libertarische theorie uit, waarin alleen een
inkomensverdeling die zonder geweld, dwang of fraude
tot stand is gekomen legitiem is. Inkomensherverdeling
door de staat is als gevolg hiervan altijd een inbreuk op
de vrijheid van het individu. De belangrijkste verdienste
van Nozick is dat hij de bijna unanieme consensus on-
der politiek-filosofen omtrent de moraliteit van inko-
mensherverdeling onder druk heeft gezet.

Vooral de eerste twee auteurs zijn na de Tweede We-
reldoorlog verantwoordelijk geweest voor het ontstaan
van de libertarische beweging. Een groot aantal think-
tanks, publicaties en zelfs een politieke partij (The Li-

bertarian Party) zagen in de jaren zestig en zeventig in
de Verenigde Staten het licht. Hoewel de invloed op het
maatschappelijke establishment nog gering was, kan
gesproken worden van een opleving en hernieuwde
aandacht voor het klassiek-liberale gedachtegoed.

Een tweede belangrijke impuls aan het libertarisme
werd gegeven door de opkomst van het internet aan het
begin van de jaren negentig. Door het internet was het
mogelijk om de officiële media te omzeilen en mensen
direct met het libertarisme te laten kennismaken. Het re-
sultaat was een verbazingwekkende groei van het liber-
tarisme over de gehele wereld. Tevens werd het internet
zelf gepresenteerd als een goed voorbeeld hoe een sa-
menleving kan werken zonder staatsbemoeienis. Verder
zijn libertariërs intensief betrokken bij campagnes tegen
het belasten, reguleren en censureren van het internet.
Anno 2000 kunnen we constateren dat het aantal liber-
tarische publicaties en initiatieven blijft groeien en dat
er geen reden is om aan te nemen dat dit spoedig tot
stilstand zal komen. Men kan zonder enige twijfel spre-
ken over een renaissance van het klassiek-liberalisme.

DE POLITIEKE FILOSOFIE VAN HET LIBERTARISME

Als de vitaliteit van een politieke stroming (o.a.) is af te
leiden van het aantal mogelijke funderingen, dan ver-
keert het libertarisme in een gezonde staat. Het liberta-
risme kent een groot aantal filosofische funderingen,
maar de conclusies van deze uiteenlopende benaderin-
gen zijn hetzelfde: een individu dient vrij te zijn om zijn
leven naar eigen inzicht te leiden, zonder daarbij dezelf-
de vrijheid van anderen te beperken. Het afdwingen en
handhaven van deze zg. 'negatieve vrijheidsrechten' is
de enige legitieme taak van de staat. Het libertarisme
wijst daarom het begrip 'positieve vrijheid' - hulp van
overheidswege om te beschikken over voldoende mid-
delen om zelfverwerkelijking te kunnen realiseren - zo-
als dit in veel moderne liberale theorieën zijn weerslag
vindt, resoluut af. Het gevolg hiervan is dat de verzor-
gingstaat (dan wel waarborgstaat) en economische re-
gulering in zijn geheel wordt afgewezen. Deze opvatting
vormt de kern van het libertarisme, waarmee het als het
ware terugkeert naar het klassieke laissez faire-
liberalisme zoals dit oorspronkelijk is neergelegd door
bijvoorbeeld John Locke en Herbert Spencer.

Positieve vrijheid wordt om twee redenen afgewe-
zen. In de eerste plaats zijn positieve en negatieve vrij-
heid niet tegelijkertijd te realiseren. De positieve
vrijheid van de een is alleen te realiseren door de nega-
tieve vrijheid van een ander te schenden, ofwel door
geweld te initiëren tegen een ander individu. Als gevolg
hiervan is een dergelijk individu niet in staat om zijn le-
ven naar eigen inzicht te leiden. Volgens het libertaris-
me betekent een recht om eigen inkomsten te verwerven
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niet een recht op de inkomsten van een ander, het recht
om onderwijs te volgen niet het recht om anderen te
dwingen je daarin te voorzien, het recht op vrijheid van
meningsuiting niet het recht om anderen te dwingen
hier een podium of middelen hiervoor beschikbaar te
stellen etc. De tegenstelling tussen negatieve en positie-
ve vrijheid is dan ook een tegenstelling tussen twee ra-
dicaal verschillende principes. Het is de tragiek van de
moderne liberale beweging om een recht op inkomens-
herverdeling via de staat onder dezelfde noemer (vrij-
heid) te brengen als het recht om een leven te kunnen
leiden zonder inmenging van anderen. Het Amerikaanse
welfare zou derhalve een betere benaming zijn voor
hetgeen nu 'positieve vrijheid' wordt genoemd.

In de tweede plaats zijn veel libertarische auteurs
van mening dat de herverdelende verzorgingstaat niet in
staat is om zijn eigen doelstellingen te realiseren.6 De
verzorgingstaat leidt zowel tot minder efficiënte alloca-
tie van financiële middelen, met op termijn financie-
ringsproblemen voor de verzorgingstaat zelf, als tot een
grote groep mensen die afhankelijk is gemaakt van de
staatskas. Door mensen zonder werk een uitkering te
geven institutionaliseert en vernietigt de staat de traditi-
onele gezins- en solidariteitsbanden in de maatschappij.
Tevens resulteert deze in een uitholling van de traditio-
nele arbeidsmoraal en belangrijke liberale concepten als
zelfredzaamheid, individuele verantwoordelijkheid en
persoonlijk initiatief. Een economische kritiek is dat de
verzorgingstaat grotendeels de problemen probeert op te
lossen die deze zelf creëert door forse regulering van
bedrijven en de arbeidsmarkt (zoals het wettelijk vast-
gesteld minimumloon en het algemeen verbindend ver-
klaren van CAO'S). Een laissez faire-economie zal dan
ook niet gekenmerkt worden door dergelijke, door de
overheid gecreëerde werkloosheid. Individuen kunnen
zich individueel (bij)verzekeren op de vrije markt en
verdere inkomensondersteuning kan op nationaal en lo-
kaal niveau op basis van vrijwilligheid plaatsvinden.

Zoals gezegd wordt het recht op individuele vrijheid, als
enige legitieme grondslag voor de staat, op vele gronden
verdedigd. De populairste verdedigingen van dit princi-
pe zijn tot op heden die van het natuurrecht en het utili-
tarisme.

In de natuurrechtelijke verdediging worden normatie-
ve uitspraken afgeleid uit de natuur van de mens. Vol-
gens auteurs die deze benadering voorstaan kunnen we
vaststellen wat wel en wat niet goed is voor de mens
door diens natuur te bestuderen. De mens moet zijn le-
ven leiden door het gebruik van de ratio. Dwang en
agressie staan haaks op het gebruik van deze eigen-
schap en dienen dientengevolge te worden afgewezen.
Immers, het initiëren van geweld sluit het aanwenden

van de ratio uit. Het libertarische non-agressie principe
is daarom het enige principe dat in overeenstemming is
met de mens als rationeel wezen. Centraal staat dus de
tegenstelling tussen een leven geleid door de rede en
wederzijdse instemming (de markt) enerzijds en een le-
ven geleid door agressie en het opofferen van een indi-
vidu aan het collectief (de staat) anderzijds. Een
dergelijke benadering kenmerkt het werk van Rand en
Rothbard.

Het utilitarisme is een andere populaire verdediging
van het libertarisme. Het verdedigen van de klassiek-
liberale maatschappij op welvaartsgronden heeft een
lange traditie. De strekking is bekend: het laissez faire-
kapitalisme leidt tot de hoogste gemiddelde welvaart.
Economische regulering, belastingheffing en inkomens-
herverdeling hebben louter een suboptimale allocatie
van financiële middelen tot gevolg en resulteren in een
gemiddelde welvaartsvermindering. Een belangrijke
hedendaagse (anarchistisch) libertarische auteur die het
laissez faire-kapitalisme verdedigt op basis van effici-
ëntie en welvaartsoverwegingen is David Friedman
(zoon van de Nobelprijswinnaar Milton Friedman). Een
(andere) benadering waarbinnen welvaarts- en utilita-
ristische argumenten worden gebruikt is de zogenaamde
public choice school. In deze discipline worden econo-
mische modellen gebruikt om het gedrag van de over-
heid en het politieke proces tegen het licht te houden.
Een belangrijke conclusie van deze school is dat de in-
vloed van belangengroepen op het politieke proces tot
suboptimale uitkomsten leidt en dat in veel gevallen
'marktfalen' te prefereren is boven (nog falender) over-
heidsbeleid. Veel auteurs binnen deze school staan zeer
kritisch tegen regulering en inkomensherverdeling en
hebben een voorkeur voor een (constitutionele) mini-
male staat of zelfs een staatloze ordening. Belangrijke
representanten van de public choice benadering
zijn James Buchanan en Gordon Tullock.

Meer recentelijk is hier nog een tweetal benaderingen
bij gekomen. Het afleiden van morele en politieke uit-
spraken uit de activiteit van het handelen of argumente-
ren zelf is sinds kort een vruchtbare discipline binnen de
ethiek. Zo stelt de politiek-filosoof en econoom Hans-
Hermann Hoppe dat in de activiteit van het argumente-
ren zelf libertarische normen besloten liggen. Om zinvol
te kunnen argumenteren dient een individu noodzakelij-
kerwijs de beschikking te hebben over het eigendom-
van-zichzelf, van zijn eigen lichaam. Iemand die dit
recht op self-ownership (één van de basisprincipes van
het libertarisme) niet erkent, gaat niet uit van argumen-
tatie, maar juist van dreigen (met fysiek geweld). Daar-
uit volgt dat zo'n opponent van het libertarisme alleen
op straffe van contradictie tegen het libertarisme kan
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ageren; deelname aan een conflictvrije handeling als
discussie veronderstelt nu eenmaal het non-agressie
principe.7 Vergelijkbare argumenten zijn aangevoerd
door Stephan Kinsella en de Nederlandse rechtsfilosoof
Frank van Dun. Dergelijke benaderingen worden wel
'rationalistische fundering van het libertarisme' ge-
noemd.

Een andere recente, of beter, herontdekte benadering
is het sociaal-contract denken in de traditie van Thomas
Hobbes. Het sociaal-contract denken is in de 20e eeuw
weer in de aandacht komen te staan door het werk van
de sociaal-democratische filosoof John Rawls.

Het libertarische sociaal-contract denken verschilt
van de benadering van John Rawls (en aanhangers) met
name in de definitie van de 'natuurtoestand' waarin in-
dividuen een contract sluiten om een 'oorlog van allen
tegen allen' te voorkomen. John Rawls kiest voor een
zogenaamde 'sluier van onwetendheid' waarin de deel-
nemers geen kennis hebben van hun positie of talenten.
Hiermee wil Rawls 'onpartijdigheid' bij het kiezen van
morele principes garanderen. Volgens de Hobbesiaanse
libertariers is een dergelijke keuze noch 'onpartijdig'
noch 'rationeel'. Niet onpartijdig omdat in deze sluier
van onwetendheid de beterbedeelden een 'free ride' ge-
ven aan de minderbedeelden (exploitatie ligt dus als het
ware in 'de sluier van onwetenheid' ingebakken). Niet
rationeel omdat een rationeel individu niet zou instem-
men met een dergelijk principe van onpartijdigheid. De
vraag die Hobbesiaanse libertariers zich stellen is dan
ook de aloude vraag of het rationeel is om moreel te
zijn. Het antwoord hierop luidt bevestigend maar impli-
ceert wel een andere moraal dan die van (bv.) John
Rawls. Rationele individuen zullen slechts kiezen voor
restricties op hun gedrag die hen tot wederzijds voordeel
(in de brede zin van het woord) strekken. Hiermee cor-
respondeert de vrije markt en een verbod op geweld,
dwang en fraude. Inzet van discussie tussen aanhangers
van deze variant van het libertarisme is of voor het im-
plementeren van dit verbod op geweld, dwang en fraude
de staat noodzakelijk is. Door een frequent gebruik van
zogenaamde 'gametheory' en meta-ethische bespiegelin-
gen is deze variant van het libertarisme dikwijls erg
'technisch' te noemen.8

ANARCHO-KAPITALISME
Hoewel het anarcho-kapitalisme een behoorlijk radicale
variant van het libertarisme lijkt, is het trekken van an-
archistische conclusies uit het liberale vrijheidsbeginsel
al zo oud als het liberalisme zelf. Anarchistische ten-
densen zijn bijvoorbeeld te vinden in het werk van libe-
ralen als Herbert Spencer, Gustave de Molinarie en,
volgens sommigen, ook in het werk van John Locke.
Een andere belangrijke inspiratiebron voor het anar-

chistisch libertarisme is het 19e eeuwse Amerikaanse
individualistische anarchisme van auteurs als Lysander
Spooner en Benjamin Tucker. Het Amerikaanse indivi-
dualistische anarchisme combineerde het liberale vrij-
heidsbegrip met de wenselijkheid van een spontane
ordening zonder de staat.9 Volgens sommigen is het an-
archisme de logische conclusie van het liberale vrij-
heidsbegrip. Vast staat in ieder geval dat een toenemend
aantal liberale theoretici anarchistische conclusies trekt
uit hun werk: 'In the broad historical sweep, libertaria-
nism has been becoming steadily more anarchist for se-
veral centuries. All anarchist libertarians would no
doubt become minimal-state libertarians if they met a
good argument showing that anarchism wouldn't work.
The remarkable thing is that so far no such argument
has turned up.'10 Veel hedendaagse libertarische theore-
tici, zoals David Friedman, Jan Narveson, Hans-
Herman Hoppe en Randy Bamett, staan dan ook een
staatloze maatschappij voor.

De voorstander van het anarcho-kapitalisme ziet zich
geconfronteerd met twee belangrijke problemen: collec-
tieve goederen en recht en justitie in een staatloze maat-
schappij. Volgens de klassieke economische theorie
worden collectieve goederen (bijv. defensie) gekenmerkt
door het feit dat personen er niet van kunnen worden
uitgesloten en individuen zich daarom als free-riders
zullen gedragen; zij zullen wel de baten willen ontvan-
gen, maar niet willen bijdragen aan de kosten. Een staat
is dan de enige remedie tegen een dergelijke sub-
optimale uitkomst. Een aantal tegenwerpingen is echter
mogelijk. In de eerste plaats is de theorie van de collec-
tieve goederen gebaseerd op onrealistische veronder-
stellingen omtrent de menselijke natuur; in de
experimentele economie zijn de veronderstellingen van
de collectieve goederen-theorie onhoudbaar gebleken. In
de tweede plaats kunnen collectieve goederen proble-
men worden opgelost door een verstrekkende privatise-
ring van de maatschappij. Negatieve externe effecten
kunnen dan worden opgelost door bijvoorbeeld publieke
eigendom om te zetten in privé-eigendom of collectieve
goederen te combineren met privé-goederen. Als laatste
brengt de introductie van de staat zélf een enorm collec-
tief goederen-probleem met zich mee, namelijk het in-
perken en controleren van machtsmisbruik van de staat
zelf.11

Het andere probleem is hoe recht en justitie functio-
neren in een anarcho-kapitalistische maatschappij. De
anarcho-kapitalistische auteur zal er als eerste op wijzen
dat recht en justitie te belangrijk zijn om aan een mono-
polist over te laten. Net als elke andere monopolist zal
deze streven naar een minimalisatie van diensten en
maximalisatie van inkomsten. In het geval van de staat
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komt hier nog bij dat deze zijn geweldsmonopolie tegen
de burgers zal gaan gebruiken (denk aan oorlog, inko-
mensherverdeling en belastingheffing). Het alternatiefis
een maatschappij met concurrerende beschermingsor-
ganisaties, private arbitrage en particuliere bewaking.
Deze diensten kunnen gecombineerd worden met andere
private goederen en diensten om de verleiding tot ge-
weldsmisbruik te minimaliseren. Door het koppelen van
misdaadbestrijding aan bijvoorbeeld verzekeringen is de
kans dat het voor een beschermingsorganisatie rationeel
is om zo veel mogelijk misdaad te creëren en geweld te
gebruiken klein. Andere voordelen van concurrerende
beschermingsorganisaties zijn dat misbruik, hoge kos-
ten en slechte diensten economisch zullen worden afge-
straft door betere en goedkopere concurrenten (een
dreiging die afwezig is in de huidige maatschappij) en
dat er een lucratieve markt zal ontstaan in misdaadpre-
ventie en particuliere bewaking.12

PALEO-LIBERTARISME
Net als binnen het moderne liberalisme worden binnen
het libertarisme de laatste jaren discussies gevoerd om-
trent de verhouding tussen libertarisme en normen en
waarden. Een stroming die de nadruk legt op de wense-
lijkheid van een laissez faire-economie én cultureel con-
servatisme is het paleo-libertarisme. Het paleo-
libertarisme is ontstaan aan het begin van de jaren ne-
gentig onder invloed van de latere ideeën van Murray
Rothbard en Lew Rockwell (beiden van het Ludwig von
Mises Institute).n In de ogen van deze auteurs geven li-
bertariërs zich te weinig rekenschap van de straffe ver-
wantschap tussen de judeo-christelijke erfenis (en de
hierop gebaseerde normen en waarden) en de klassiek-
liberale traditie.

In navolging van de paleo-conservatieve14 denker Paul
Gottfried ageren zij tegen de moderne managementstaat,
waarin de burger, in ruil voor een aantal lifestyle-
vrijheden (zoals het recht op drugs en pornografie), de
meest fundamentele vrijheid wordt afgenomen, namelijk
het recht op zelfbeschikking en lokale autonomie. Ver-
der minimaliseert de verzorgingsstaat de behoefte aan
oppositie door burgers met omvangrijke overdrachtsuit-
gaven aan zich te binden. Een ander gevolg van deze
overdrachtsuitgaven is de vernietiging van het gezin en
lokale verbanden. Door burgerrechten en anti-
discriminatiewetten legt de staat het ideaal van de mul-
ticulturele samenleving aan iedereen met dwang op,
waardoor burgers het recht verliezen om anderen uit te
sluiten van hun privé-eigendom en organisaties.

Hoewel de paleo-libertariërs net als mainstream li-
bertariërs voor een minimale staat of staatloze samenle-
ving zijn, hangen zij paleo-conservatieve ideeën zoals
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de radicale afwijzing van het egalitarisme en de multi-
culturele samenleving, een positieve waardering van het
gezin en lokale gemeenschappen en de relevantie van
(klassieke) opvoeding en vorming aan. In de politieke
praktijk verzetten zij zich vooral tegen de supranationale
wereldorde en afgeleide organisaties als de EU en de Ve-
renigde Naties. Verder wordt het paleo-libertarisme ge-
kenmerkt door een principieel anti-interventie de
buitenlandse politiek en een kritische houding omtrent
migratie. Vanwege de (gedeeltelijk) gezamenlijke agen-
da werken paleo-libertariërs en conservatieven in diver-
se organisaties en initiatieven samen.

LIBERTARISME EN POLITIEK
De verhouding tussen libertarisme en (partij)politiek is j
op zijn minst problematisch te noemen. Immers, de
strekking van het libertarisme is dat het politieke bedrijf j
dient te worden opgeheven en de rule ofpeople plaats
dient te maken voor het klassiek-liberale leerstuk van de
rule of law. Dat neemt niet weg dat libertariërs mede-
verantwoordelijk zijn geweest voor het op de politieke
agenda krijgen van zaken als privatisering, deregule-
ring, lastenverlichting en de creatie van vrijhandelszo-
nes. Tijdens het conservatieve bewind van Margaret
Thatcher en Ronald Reagan heeft een aantal libertari-
sche economen en beleidsdeskundigen gediend in diver-
se staatscommissies.

Het dilemma voor de libertarische beweging is altijd
geweest, of zij haar invloed het beste kan uitoefenen via
de gevestigde liberale en conservatieve partijen of via
nieuwe politieke partijen. Beide benaderingen hebben
kleine successen opgeleverd. Zo kennen de Amerikaan-
se Republikeinse en de Britse Conservatieve Partij li-
bertarische suborganisaties. Verder wordt er binnen de
wetenschappelijke instituten van Europese liberale par-
tijen in toenemende mate aandacht besteed aan het li-
bertarisme. Een goed voorbeeld is de uitgave van een
Duitse vertaling van The ethics of liberty, het anarcho-
kapitalistische magnum opus van Murray Rothbard,
door het wetenschappelijk instituut van de Duitse FDP,
de Friedrich Naumann Stifiung. Dit neemt echter niet
weg dat veel libertariërs meer heil zagen in het oprich-
ten van eigen politieke partijen. De oudste en grootste
libertarische politieke partij is de Amerikaanse Liberta-
rian Party. Hoewel deze partij qua leden en resultaten
ver achterblijft bij de twee grote partijen, heeft zij de
laatste jaren een substantiële ledengroei doorgemaakt.
Behalve als politieke partij, fungeert deze partij op lo-
kaal niveau ook als actiepartij tegen o.a. lastenverzwa-
ring, economische regulering en inperking van de
vrijheid van meningsuiting.



Veel libertariërs zien echter weinig heil in het participe-
ren in de politiek. Zij houden zich meer bezig met het
beïnvloeden van het opinieklimaat en het bieden van
alternatieven voor de staat. Een zeer succesvolle liberta-
rische strategie is het oprichten van think-tanks. De
doelstelling van deze organisaties variëren van het beïn-
vloeden van het regeringsbeleid (bijvoorbeeld het Cato
Institute) tot het toegankelijk maken van het werk van
belangrijke libertarische economen en denkers (bijvoor-
beeld het Ludwig von Mises Institute). Ook zijn er or-
ganisaties die zich profileren met één onderwerp zoals
het bieden van vrijemarktoplossingen voor de milieu-
problematiek. Deze denktanks zijn de sinds de oorlog
enorm in aantal en omvang gegroeid en kunnen qua
kwaliteit van onderzoek vaak wedijveren met de main-
stream universiteiten. Een andere strategie is het direct
bieden van alternatieven voor staatsinterventie zoals het
introduceren van alternatieve (intemet)valuta, off-shore
banking en ambitieuze plannen om fysieke en virtuele
vrijhandelszones te creëren.

TOT SLOT

De renaissance van het klassiek-liberalisme wordt na-
tuurlijk niet door iedereen een warm hart toegedragen.
Zo stuiten sommige libertarische standpunten, zoals het
recht op vrij wapenbezit, het afschaffen van anti-
discriminatiewetgeving en de kritiek op het totalitaire
karakter van de huidige massademocratie, sommigen,
moderne liberalen inclusief, tegen de borst. Hoewel der-
gelijke standpunten erg controversieel zijn, hebben zij
van oudsher een belangrijke plaats gehad in de klassiek-
liberale beweging. Verder kunnen de meeste mensen
zich na ruim een eeuw staatsbemoeienis nog nauwelijks
een beeld vormen omtrent hoe een volledig zelf-
regulerende maatschappij eruit zou kunnen zien. Een
ander obstakel is dat zelfs veel moderne liberalen de-
zelfde definities hanteren van begrippen als 'sociale
rechtvaardigheid' en het 'algemeen belang' waardoor
zij alleen nog gradueel verschillen van hun sociaal-
democratische tegenstrevers.

En hoewel er verschil van mening mogelijk is omtrent
een moderne interpretatie en uitwerking van de erfenis
van het klassiek-liberalisme, is het libertarisme onbe-
twistbaar een revitalisatie van de liberale traditie waar-
in, in de 20° eeuw, sterk collectivistische elementen zijn
binnengeslopen. Het probleem van 'de politiek' lijkt
hieraan (mede) debet te zijn. Het zou daarom best eens
kunnen dat in de 21e eeuw de politicus niet als de op-
lossing, maar als het probleem wordt gezien. Een der-
geh'jke visie heeft in ieder geval een lange liberale
traditie.

Noten

1. A. Mingardi, interview met Jan Narvesson, Laissez
Faire City Times, 1999.

2. Zie o.a.: F. Hayek (ed.), Capitalism and the histori-
ans, University of Chicago Press 1990.
3. Hayek was warm voorstander van de vrije markt en
een terughoudende staat, maar zeker geen voorstander
van laissez faire-kapitalisme en een minimale staat.
Volgens de anarcho-kapitalistische theoreticus Anthony
de Jasay zijn in het complete werk van Hayek voldoende
citaten te vinden om een verzorgingsstaat naar Zweeds
model te legitimeren. Zie: A. de Jasay, 'Some missing
pieces', in: Against politics, 1997
4. Hoewel Ayn Rand lange tijd door het academische
establishment niet serieus is genomen, lijkt er recente-
lijk sprake van een kentering. Ze wordt in toenemende
mate opgenomen in de Amerikaanse wetenschappelijke
curricula en sinds kort is er een academisch tijdschrift
aan haar oeuvre gewijd, The Journal of Ayn Rand Stu-
dies.
5. Deze conclusie is echter door vele (anarchistische)
auteurs aangevochten. Zie: M. Rothbard, 'Robert
Nozick and the immaculate conception of the state', in:
idem, The ethics ofliberty (hoofdstuk 29), R.E. Barnett,
'Whither anarchy? Has Robert Nozick jusitfied the
state?', in: Journal of libertarian studies l en Roy A.
Childs, Jr, 'The invisible hand strikes back' in: Journal
of libertarian studies l
6. Zie bijvoorbeeld de studies naar de effecten van soci-
ale zekerheid in: J.L. Payne, Overcoming welfare, Basic
Books 1998 en Ch. Murray, Losing ground: American
social policy, 1950-1980, Basic Books 1985.
7. H.H. Hoppe, A theory of socialism and capitalism:
Economics, politics and ethics, Kluwer Academie Pub-
lishers 1989.
8. Zie: J. Narverson, The libertarian idea, Temple Uni-
versity Press 1988, D. Gauthier, Morals by agreement,
Oxford University Press 1986 en David Schmidtz' Ra-
tional Choice & Moral Agency, Princeton University
Press 1995
9. Dit anarchisme dient uiteraard te worden onderschei-
den van het Europese communistische anti-privé-
eigendom-anarchisme van Bakoenin en Kropotkin.
10. D.R. Steele, 'An accident of rebirth', in: Liberty,
mei 1999.
11. Voor een kritiek op diverse collectieve goederen-
argumenten, zie: T. Cowen (ed.), Public goods and
market failures: A critical examination, Transaction
Publishers 1992 en A. de Jasay, Social contract, free
ride, Oxford University Press 1989.
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12. Voor een uitwerking, hoe een anarcho-
kapitalistische samenleving kan werken, zie: M. en L.
Tannehill, The marketfor liberty, Fox and Wilkes 1993
en R.E. Barnett, The structure of liberty - Justice and
the rule oflaw, Oxford University Press 1998.
13. Voor een beknopte uitwerking van de paleo-
libertarische visie, zie: L. Rockwell, The case forpaleo-
libertarism, Triple R 1990.

14. Het paleo-conservatisme is een voornamelijk Ame-
rikaanse stroming die zich onderscheidt van het main-
stream conservatisme door hiertegen te ageren. Het
conservatieve establishment zou het fundamentele con-
servatieve gedachtegoed - christelijke waarden, econo-

misch nationalisme, non-interventie en regionalisme -
hebben verkwanseld. Het populaire conservatisme is
pragmatisch getint en richt zich op issues (abortus, wa-
penbezit, sluitende begroting), terwijl het paleo-
conservatisme principiëler is en zich vooral richt op
cultuur, moraal en traditie. De bekendste representant
van deze stroming is Pat Buchanan.

A. de Wolf studeert politicologie aan de Universiteit
van Amsterdam en is hoofdredacteur van het libertari-
sche tijdschrift De Vrijbrief Op dit moment is hij be-
trokken bij de publicatie van een boek omtrent het 25-
jarig bestaan van de libertarische beweging in Neder-
land.

'De laatste werkende Nederlander...'
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Hoe Filosofische Dwalingen de Vrijheid Belemmeren

Michael Levin

Dat filosofische ideeën belangrijk zijn is geen nieuws
voor de economen van de Oostenrijkse school, wiens
economische theorieën berusten op de conceptuele ana-
lyse van actie en waarde. Maar filosofie kan zowel ver-
warring stichten als inzicht verschaffen. In dit artikel zal
ik twee filosofische fouten behandelen die onlangs heb-
ben geleid tot gevaarlijke dwalingen, dwalingen die de
vrije markt ondermijnen.

PERSONIFICATIE
Ik begin met een bekende fout: die van personificering
van de maatschappij. Dit is het geloof dat met het
woord "maatschappij" een wezen bedoeld wordt met ei-
gen kenmerken en mogelijkheden, en dat mensen zijn
zoals ze zijn omdat de "maatschappij" ze zo maakt. Zo-
als een moederschip kleinere versies van zichzelf uit-
zendt op bepaalde missies, leidt het behandelen van de
maatschappij als een ding over en boven de individuen
die er deel van uitmaken er toe dat andere meer speci-
fieke zaken, zoals criminaliteit, welvaart, armoede, be-
sparingen, en groepsdruk, behandeld worden alsof het
zelfstandig denkende en handelende entiteiten zijn. An-
ders dan bij de meeste fouten die begaan worden wan-
neer mensen niet nadenken over wat zij zeggen, wordt
een personificatie door zijn aanhangers niet als blunder
gezien, maar als een belangrijke sociologische ontdek-
king.

Analytisch gesproken, het slechtste gevolg van per-
sonificatie is dat het leidt tot pseudo verklaringen. Het
beroep op zulke entiteiten als maatschappij of crimina-
liteit bevredigt de behoefte om te begrijpen zonder echte
intellectuele inspanning te hoeven plegen. Eén uur later
ben je nog steeds nieuwsgierig. Jeugd uit de achterstand
buurten plegen zoveel misdaden zo wordt ons verteld,
omdat ze onder "groepsdruk" staan. Maar wat is
groepsdruk anders dan andere jongeren uit de achter-
standsbuurt die ook misdaden plegen en hun vrienden
daarbij uitnodigen. Groepsdruk is gewoon een andere
naam voor het fenomeen waar we in de eerste plaats
nieuwsgierig naar waren, namelijk criminaliteit in ach-
terstand buurten. Voorbeelden van deze manier van re-
deneren kunnen worden uitgebreid zonder einde. Elders
citeer ik bewoners van Connecticut die klagen "dat ze
voorbijgestreefd waren door de rijkdom van Fairfield
County in de jaren 80". En dan is er natuurlijk die
prachtige zin van de New York Times: "de Carter fami-

lie wordt achtervolgd door wat de 54 jaar oude matri-
arch, Regina, het monster 'crack cocaïne' noemt. Zij
heeft gezien dat het haar dochter verslond, en nu vecht
ze voor de ziel van haar kleinkind.

Al deze voorbeelden tonen aan dat personificatie de
schuldige individuen verlost van hun verantwoordelijk-
heid. Geeft niet de schuld van onproductief, slecht en
roekeloos gedrag aan de kleine sloeber, maar geef de
schuld aan de grote sociale machine waarvan hij slechts
een klein en hulpeloos onderdeel is. De keerzijde van
het verontschuldigen van verdorvenheid is gebrek aan
respect voor de deugd. Kleine radertjes kunnen natuur-
lijk niet autonoom zijn, of recht op vrijheid hebben. Wat
mensen denken dat hun eigen beslissingen zijn, wordt
hen opgedrongen. Dus de enige manier om de maat-
schappij te verbeteren, is te sleutelen aan de grote ma-
chine, de mensen verpletterend in het proces. Dergelijke
systematische interventie, van het soort dat alleen de
overheid kan ondernemen, lijkt in conflict te komen met
de individuele vrijheid, maar goed, individuen zijn toch
niet echt vrij. Zij zijn slaven van hun sociale rol, de
staat doet niets erger dan wat de "maatschappij" hen
reeds heeft aangedaan.

Deze manier van denken wordt gebruikt in aanval-
len op het gebruik van goedkope arbeidskrachten door
Amerikaanse ondernemingen. Juanita in de Filippijnen
maakt hardloopschoenen voor 50ct per uur, een goede
zaak voor beide partijen; het eindproduct is goedkoper
dan wanneer het in Amerika gemaakt zou zijn, en Jua-
nita is beter af dan ze zou zijn zonder haar baan. Na-
tuurlijk, 50ct is minder dan een Amerikaan zou krijgen,
vooral omdat zoveel andere mensen op de Filippijnen
haar baan zouden aanvaarden voor dat salaris. Maar
veel mensen vinden dit schandelijk en beschuldigen Ni-
ke van "uitbuiting". Juanita, begrijp je, is namelijk ge-
dwongen te werken voor 50ct door de "armoede" van de
"Derde Wereld". De oplossing is natuurlijk een aanval
op de "armoede" zelf, door er voor te zorgen dat Nike
hogere lonen betaald dan dat het zou willen betalen via
pure onderhandelingen.

Interventionisten hekelen het standpunt van de aan-
hangers van de vrije markt, of, in de woorden van Hob-
bes: "de waarde van alle zaken [zoals Juanita's arbeid]
wordt bepaald door de smaak van de koper; en daarom
is de juiste waarde dat wat de koper bereid is te geven".
De interventionist antwoordt hierop dat Juanita niet
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vrijwillig een contract aangaat, omdat ze gevangen zit
in het systeem, etc. Hier speelt personificatie een rol.
Omdat de Filippijnse arbeidspool onafhankelijk van Ju-
anita, Carlos en Corazon behandeld wordt, die er de
oorzaak van is dat zij een laag loon aanvaarden, gaat
men voorbij aan de vraag waarom de Filippijnse ar-
beidspool is zoals hij is. Filippijnse arbeid is zo goed-
koop om redenen van opleiding, vaardigheden en
training. Misschien kunnen de Filippijnen niet collectief
onderhandelen, maar dat is ook een beschouwing van de
individuele vaardigheid van de Filippijnen om met el-
kaar samen te werken. "De economie" traint niemand
tot iets: het is een andere naam voor individuen die met
elkaar handel drijven in goederen of diensten. Het ka-
rakter van een economie wordt verklaard door de inter-
acties van de mensen die er deel van uitmaken. Als dit
eenmaal duidelijk is, is ook duidelijk wat interventie in
"de economie" werkelijk is, namelijk het dwingen van
mensen.

Het geloof in collectieven wordt veroorzaakt door
het verwarren van twee soorten van menselijke kenmer-
ken. Het ene soort kenmerk hebben mensen in isolatie,
zoals lengte, gewicht, leeftijd en gezondheid. Het is
duidelijk dat deze kenmerken niet verklaren hoe mensen
zich gedragen ten opzichte van andere mensen. Obser-
veer zo lang als je wilt Robinson Crusoe op zijn verla-
ten eiland, en je zult nooit leren wat voor manier van
praten hij heeft. Als sociale "holisme" de claim is dat
groep karakteristieken niet gereduceerd kunnen worden
naar de individuele leden, dan is dat waar. Maar, men-
sen hebben ook "relationele" kenmerken; Crusoe's nei-
ging om grappen te vertellen aan iedereen die maar
luisteren wil, bijvoorbeeld, is daar een van. Welnu,
hoewel dit kenmerk betrekking heeft op andere mensen,
is het toch van Crusoe het individu. 10.000 kilometers
verwijderd van iedere andere ziel, is Crusoe toch een
goede spreker, in die zin dat hij grappen zou vertellen
als hij toehoorders had. Een belangrijke vondst is nu dat
eigenschappen van een groep gereduceerd kunnen wor-
den tot de relationele kenmerken van zijn leden. Op het
moment dat je weet hoe deze leden zich tot elkaar ver-
houden - hoe praatziek ze zijn, hoezeer geneigd tot sa-
menwerken, hoe handig ze onderhandelen - kan je
voorspellen wat voor soort economie zij zullen schep-
pen, en holisme is onwaar. Houdt deze twee zaken uit
elkaar en fouten ten opzichte van personificatie worden
niet meer gemaakt

DE SKEVI-MILKING DROGREDEN

Zoals ik al zei, de meeste Oostenrijkse economen weten
van de hulp en ondersteuning die personificatie verleent
aan het collectivisme. Bc kom nu tot wat ik als een veel
serieuzere fout beschouw. Deze fout is ook veel minder

bediscussieerd, zodat zijn desastreuze gevolgen onop-
gemerkt zijn gebleven. Bc heb het hier over de opvatting
dat dingen nooit zijn zoals ze lijken, of, om hebt meer
abstract te zeggen, dat de wetenschap verschijningen
altijd uitlegt in termen van het tegendeel.

Laten we meer precies worden door vier bekende,
werkelijk baanbrekende ontdekkingen te beschouwen,
die door zowel filosofen als historici verkeerd geïnter-
preteerd zijn. Dit heeft geleid tot een verwrongen beeld
van wetenschappelijk onderzoek bij het grote publiek.
1) in 1573, toonde Copernicus aan dat de aarde rond de

zon draait: de zon en de sterren hebben een vaste
plaats ten opzichte van de aarde.

2) een eeuw later blies Robert Boyle de deeltjes theorie
van materie nieuw leven in. Deze theorie zegt dat de
materiële wereld bestaat uit geweldige aantallen mi-
nuscule deeltjes wiens interacties de eigenschappen
van de grotere objecten verklaren. Zoals de meeste
van ons op de middelbare school geleerd hebben,
werd uit dit inzicht twee gevolgtrekkingen gemaakt.
Ten eerste, gewone objecten zoals een lantaarn zijn
niet solide, maar bevatten vooral lege ruimte. Ten
tweede, kleur is niet een eigenschap van iets in de
natuur. Maar het is een effect van die kleine deeltjes
op het menselijk zenuwstelsel, dat in de hersens zetelt.
De deeltjes theorie kon niet bewezen worden tot aan
de 19de eeuw, maar Newton, Locke en andere denkers
waren snel overtuigd. De deeltjes theorie is al eeuwen
een deel van onze intellectuele erfenis.

3) in de huidige tijd, hebben raadsels over stralings-
energie en banen van elektronen er toe geleid dat na-
tuurkundigen hebben voorgesteld om de energie van
deeltjes niet te zien als continue -, maar als discrete
hoeveelheden. Deze "quantum theorie" zei dat hoe
beter men de snelheid van een deeltje kon bepalen,
hoe onduidelijker de positie. Dus, op elk tijdstip is je
hand verspreid over het hele universum: het lijkt al-
leen alsof de hand een scherp bepaald gebied inneemt
omdat hij daar is waar de waarschijnlijkheids golven
pieken. Onbegrijpelijk als het klinkt, het kan maar
beter waar zijn, want het is de theorie waarop proces-
sors gebaseerd zijn.

4) Einstein's speciale relativiteitstheorie, gepubliceerd
in 1905, ontkent dat er zulke zaken als ruimte en tijd
bestaan zoals normaal ervaren wordt. Je mag mis-
schien denken dat de Mars pathfinder (het laatste ge-
schenk van de belastingbetaler aan de wetenschap-
pers) iets aan het doen is op dit moment dat ik dit
schrijf. Helaas, dat is niet zo. Twee gebeurtenissen die
simultaan zijn voor jou zijn niet de simultaan voor
waarnemers die ten opzichte van jou bewegen. En nog
erger, de afstand van de kamer waarin jij dit zit lezen
tot de pathfinder varieert met snelheid van de waar-
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nemer. Absolute gelijktijdigheid en afstand bestaan
niet. Als dit nog niet gek genoeg is, Einstein kondigde
later aan dat objecten die vallen in het zwaartekracht-
veld van een massief lichaam niet echt steeds sneller
gaan; maar massa vervormd de ruimten en wat wij
ondergaan als een versnelling door de zwaartekracht
is in werkelijkheid een gelijkmatige beweging in een
gebogen tijd-ruimte.

Deze zaken zijn zo fascinerend omdat in elke van de
vier voorbeelden steeds ideeën die we geloofden op ba-
sis van gewone observatie volledig onwaar bleken te
zijn. De zon lijkt te bewegen langs de hemel, maar in
werkelijkheid doet hij dat niet. Lampen lijken solide en
bruin maar zijn dat in werkelijkheid niet. Handen lijken
een precieze positie in te nemen, maar doen dat niet. Er
lijkt absolute gelijktijdigheid te bestaan maar dat is dus
niet zo.

Natuurlijk, sommige van deze gevolgtrekkingen
kunnen betwist worden. Men kan zeggen dat als iets
"solide" genoemd wordt dat betekent dat ik mijn hand er
niet doorheen kan steken. En ik kan mijn hand niet door
deze lamp steken, ook al bevalt hij vooral lege ruimte.
De kan ook beargumenteren dat "kleur" betrekking heeft
op datgene van een object, inclusief de wijze waarop de
atomen aan het oppervlak gegroepeerd zijn, dat zekere
prikkelingen veroorzaakt bij de waarnemers. Omdat de
groepering van atomen aan het oppervlak van de lamp
zekere prikkelingen veroorzaakt, betekent dit dat de
lamp zelf letterlijk bruin is.

Toch, de boodschap is duidelijk: in vier opvallende
gevallen toonden de wetenschap aan dat het omgekeer-
de waar was van wat op het eerste gezicht leek. Wat er
toen gebeurde is geloof ik, dat wetenschapshistorici die
eigenlijk beter hadden moeten weten, deze vier geval-
len radicaal gegeneraliseerd hebben tot een (in het jar-
gon van de eerste overtreder) paradigma. Volgens dit
paradigma toont de wetenschap altijd aan dat dingen
het omgekeerde zijn van wat zij lijken. Zorgvuldig on-
derzoek van praktisch elk fenomeen zal aantonen dat de
alledaagse overtuigingen daarover fout zijn. In feite,
dingen aannemen zoals ze lijken getuigt van naïviteit,
terwijl de bereidheid iets tot zijn ware proporties terug
te brengen het kenmerk is van de intellectueel, de diepe
denker. Op een bepaald punt in H.M.S Pinafore van
Gilbert en Sullivan, zingt Little Buttercup "Things are
seldom what they seem. Skim milk masquerades as
cream", daarom noem ik deze verwrongen manier van
denken de "skim milk" drogreden. Skimmilking is een
van de belangrijkste factoren die geleid hebben tot een
vloedgolf van nonsens. De skim milk vooronderstelling
dat de dingen zelden zijn zoals ze lijken is niet het han-
delsmerk van een bepaalde schrijver of kliek, hoewel

Kuhn's werk over de irrationaliteit van de vooruitgang
van de wetenschap ongetwijfeld geholpen heeft. Ook
Freuds theorie dat de redenen waarom mensen denken
te handelen rationaliseringen zijn van minder verheven
motieven in het onder bewustzijn, heeft een steentje bij-
gedragen. De belangrijkste reden is echter de geweldige
nadruk die werd gelegd op de vier beroemde ontdekkin-
gen van zaken die niet bleken te zijn wat ze leken.

Ik heb op deze ontdekkingen niets aan te merken.
Maar zij zijn niet typisch voor de wetenschap. Omdat
zij te maken hebben met fenomenen op onmenselijke
schaal is het geen wonder dat het gezonde verstand niet
juist quantum of relativiteits effecten waarneemt; het
gaat te snel, zijn te groot of te klein, of alleen maar
waarneembaar bij snelheden die normaal nooit bereikt
worden. De evolutie had geen reden ons voor te berei-
den op wat gebeurt in nanoseconden, op astronomische
afstanden, of bij de snelheid van het licht.

Echter de evolutie heeft ons goed voorbereid voor
de dimensies waarop economische en sociale fenome-
nen plaats hebben. Een schepsel dat slecht voedsel niet
herkent of slecht anticipeert op zijn soortgenoten zal
minder nakomelingen hebben. Wij stammen dus af van
mensen die hierin wel goed waren. Op de schaal van
menselijk gedrag is het gezonde verstand een prima lei-
draad voor actie. Daarom is skim-milking een drogre-
den.

Nu verbinden we deze drogreden met de progressie-
ve ideeën. Een van de meest ergerlijke aspecten van
progressieve ideeën is de extreme verdorvenheid. Waar-
om geloven zoveel intellectuelen in de volgende baarlij-
ke nonsens:
• Straf schrikt niet af
• Huwelijk is een vorm van prostitutie
• Mannen zijn eigenlijk net als vrouwen.
• Homoseksuelen zijn net als heteroseksuelen.
• Er zijn geen verschillen tussen rassen.
• Kapitalisme leidt tot armoede.
• Mensen die vrijwillig handel drijven staan onder

dwang, maar het kopen van het enige merk schoenen
in de sovjet winkel is vrijheid.

• Intelligentie is niet van belang voor wat men in het le-
ven bereikt.

• ledere student kan presteren op het allerhoogste ni-
veau als zijn leraar gelooft dat hij dat kan.

• Het geven van geld aan vrouwen die ongehuwd kinde-
ren hebben leidt niet tot meer kinderen die opgroeien
zonder hun beide ouders.

• Het belasten van iets leidt tot meer daarvan.
• Belasting is een goede manier om het financieringste-

kort weg te werken.
• Diversiteit is kracht.
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• Jozef Stalin meende het goed met de Verenigde Sta-
ten.

Hoe komt het, vragen wij ons constant af op conferen-
ties en in privé conversaties, dat iemand zulke belache-
lijke ideeën gelooft? Progressieven zijn anti experts: je
kan er op vertrouwen dat ze het bij het verkeerde eind
hebben. Wat zij zeggen is een betrouwbare gids voor de
leugen. Hoe kan dat?

Er zijn natuurlijk vele verschillende oorzaken - ja-
loezie, schuld, identificatie met de underdog, het voor-
uitzicht het dwangapparaat van de staat te leiden - maar
iets moet de geest voorbereiden om datgene te accepte-
ren wat in strijd is met waarneming en gezond verstand.
Dit is het punt waarop skim milking een belangrijke rol
speelt. Wat ik wil zeggen is dat deze dingen geloofd
worden juist omdat zij in tegenspraak zijn met waarne-
ming en gezond verstand. De progressieve ideeën wor-
den verenigd op één punt, namelijk dat zij allen de
ervaring tegenspreken; ze komen vanuit de ervaring, via
de veronderstelling dat ervaring altijd misleidt.

Stel je voor dat je van jezelf denkt een groot intel-
lectueel te zijn, een diepe denker. Je wilt jezelf onder-
scheiden van het grote publiek door dingen te weten, die
zij niet weten. Gezien worden als wetenschappelijk is
ook menselijk, en je hebt het idee opgedaan dat het doel
van de wetenschap het overboord gooien van populaire
vooroordelen is (progressieven hebben in het algemeen
meer opleiding genoten. Ze zijn dus op de hoogte van
deze ontdekkingen). Je kan dan tot de volgende conclu-
sies komen over het menselijk gedrag:
• De geslachten lijken te verschillen, dus moeten ze het-

zelfde zijn
• Mannen en wouwen gaan relaties met elkaar aan

vanuit diepe emoties, dus die relatie is commercieel
• Zwarten doen het minder goed op school dan blanken

of Aziaten, doen het minder goed bij testen, verdienen
minder, en zijn meer geneigd tot criminaliteit, afhan-
kelijkheid van de bijstand, ongehuwd ouderschap, dus
moeten zij wel even intelligent en ambitieus zijn als
blanke en Aziaten.

• De gedachte aan seks met een andere man schrikt he-
teroseksuele mannen af, dus homoseksuelen zijn pre-
cies hetzelfde als heteroseksuele.

• Engels is een fonetische taal, dan moet het onderwe-
zen worden als een ideografische taal.

• Kapitalisme heeft geleid tot welvaart overal waar het
geprobeerd is, dus moet het slecht zijn.

• Socialisme heeft nooit ergens gewerkt, daarom moet
het goed zijn.

• Niemand dwingt iemand iets te doen op de vrije
markt, dus zijn zij niet vrij.
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• Onder socialisme kan je niet doen wat je wil, dus ben
je vrij.

• Iedereen is bang voor de dood, pijn en verlies van be-
zit, dus dreiging met dood, pijn of in beslagneming
van eigendommen leidt niet tot verandering in gedrag.

• Intelligente mensen doen het goed vanaf de eerste
klassen op school, maken zich moeilijke dingen eigen
waar de rest van ons bij achterblijft, ze lossen de pro-
blemen op op het werk; daarom heeft intelligentie
niets te maken met succes.

• Sommige mensen begrijpen simpele ideeën niet hoe
wij ook ons best doen en te onderwijzen; daarom is
een mislukking een reactie op onze verwachtingen.

• Mensen raken gedemoraliseerd wanneer hun eigen-
dommen hen ontnomen worden, daarom zullen zij
harder werken bij hogere belastingen.

• Meer geld uitgeven dan je verdient is altijd desastreus,
dus is het geen probleem voor de overheid.

• Mensen voelen zich meer op hun gemak bij mensen
die zijn zoals hij zelf, daarom houden ze van etnische
diversiteit.

• Stalin accepteerde een Messiaans geloof wiens Arma-
geddon een confrontatie met het kapitalisme was; hij
bezat nucleaire wapens; hij vermoordde miljoenen van
zijn eigen landgenoten; dus hij bedoelde het niet zo
kwaad.

Alleen een progressief die volledig overtuigd is van de
skim-milkmg drogreden, kan dergelijke nonsens ver-
zinnen. Echter de man in de straat wordt hiervan maar
al te gemakkelijk overtuigd. Hij is er echt onder de in-
druk van wat de wetenschap allemaal vermag, er ten on-
rechte van overtuigd dat wetenschap en gezond verstand
met elkaar in strijd zijn. Er zijn wellicht veel verschil-
lende redenen waarom Jan met de pet gelooft in de pro-
gressieve leugens, een daarvan is ongetwijfeld de skim-
milking drogreden. De paradoxen van de progressieve
leer worden breed geaccepteerd door het grote publiek
omdat het het idee heeft dat de wetenschap aantoont hoe
de zaken werkelijk in elkaar zitten in tegenstelling tot
wat er ogenschijnlijk aan de hand lijkt te zijn.

Laten we een relatie van deze drogreden tot econo-
mische vrijheid nader bekijken. Alle vormen van socia-
lisme komen neer op het geloof dat vrijheid slavernij is.
Onder het oppervlak van de burgerrechten dreigt het
monster der slavernij. Marx imponeerde generaties van
intellectuelen door zijn socialisme "wetenschappelijk" te
noemen. Eerdere varianten van het socialisme noemen
zichzelf reeds moreel superieur aan de markt maar mo-
rele superioriteit is moeilijk aan te tonen. Marx socia-
lisme werd echter bewezen uit de "wetten" van de
geschiedenis (klinkt nog mooi ook). Welk idee van we-
tenschap sterkte Marx hierin? Toen, net zoals nu, was



het paradigma van wetenschappelijk ontdekking die van
Copernicus, waar de werkelijkheid anders is dan de ver-
schijning. Natuurlijk, moest ook een "wetenschappelij-
ke" economische theorie er een zijn die de verschijning
ontkent. Welnu, het is duidelijk dat handel, werk, en
andere commerciële activiteiten berusten op vrijwillig-
heid. Dus, een "wetenschappelijke" theorie moet duide-
lijk maken dat hier geen sprake is van vrijwilligheid -
dat, bijvoorbeeld, bij werk sprake is van "loon slaver-
nij". De werknemer is gedwongen een bepaald loon te
aanvaarden omdat er andere werknemers zijn die ook
die baan willen hebben in het "economisch systeem".
(Hier ziet men hoe skim-milking samenwerkt met per-
sonificatie) aan de andere kant, progressieve belasting,
op het eerste gezicht een dwangbehandeling, bevordert
de vrijheid door de plutocraten in te tomen. Zo ook het
minimumloon, ondanks dat het op het eerste gezicht
lijkt dat minder mensen werk kunnen krijgen. Een
nieuwe uitvinding of dienst die zo gewenst is dat ieder-
een hem wil kopen is een monopolie dat zich aan de
hulpeloze consumenten opdringt. De overheid moet in-
grijpen en de prijs van de nieuwe dienst of uitvinding
vaststellen. Voor de oningewijden lijkt dit een dwang-
maatregel, maar in feite bevrijdt dit de consumenten van
de onderdrukkende monopolist.

De erfenis van de oude Marxisten om datgene wat
vrijer lijkt als slavernij te zien en datgene wat dwang-
matig lijkt als bevrijdend te zien is door nieuw links
overgenomen. Je kan wel denken wanneer je naar de
samenleving kijkt, dat mannen en wouwen met elkaar
verbintenissen aangaan omdat zij dat willen, dat wou-
wen voor de kinderen zorgen omdat zij dat liever doen
dan mannen, en dat mannen meer status najagen dan
wouwen omdat zij daar meer energie in stoppen. Dan
heb je dat toch verkeerd gezien. Mannen en wouwen
handelen alleen zo omdat zij gehersenspoeld zijn door
de "patriarchy". Alleen door positieve discriminatie en
totale oorlog tegen stereotypen zullen mannen en wou-
wen vrij worden om zichzelf te zijn. Hier zouden wij
nooit achter zijn gekomen als wij slechts op de verschij-
ning waren afgegaan. Zijn de sociale wetenschappen
niet geweldig?

Ironisch genoeg vergaten Marx en zijn volgelingen
naar een andere wetenschappelijke revolutie te kijken,
die ook enige verschijnselen overboord zetten, maar die
eenmaal juist begrepen, het begrip voor de markt ver-
diept. De evolutietheorie toonde aan dat het schijnbare
ontwerp dat men in de natuur ziet, misleidend is. Dat
vele levende organismen een efficiëntie en doelgericht-
heid ten toon spreiden, die lijken op menselijke werk-
tuigen, heeft generaties lang de mensheid in de waan
gelaten dat de wereld geschapen was door een planner.
Darwin heeft uitgelegd dat ontwerp kan worden nage-

bootst door willekeurige variaties die zich trachten te
reproduceren onder beperkingen van de omgeving. Mis-
schien is de wereld een schepping op een bepaalde the-
ologische manier, maar zover het de natuurlijke
processen betreft, simuleert het er een.

Doelgerichtheid zonder een bepaald plan lijkt op de
spontane ongecoördineerde orde die ontstaat wanneer
goederen met elkaar concurreren om te overleven op de
markt. Dieren moeten energie opnemen en seksuele
partners aantrekken; goederen moeten productie facto-
ren opnemen en kopers aantrekken. Complexen ecosys-
teem zijn ontstaan, omdat alleen die organismen die
voldoende voedsel vinden overleven, en uiteindelijk
overleven alleen die goederen en diensten die naar hun
verkooppunt getransporteerd worden. Zowel de natuur
als de markt laten steeds meer verfijning zien. Alleen de
beste varianten overleven. Eerdere modellen (eohippus,
de Reo) maken plaats voor latere (Percherons, de Cor-
vette), en ruwe methoden van de reproductie (mitosis,
handwerk) maken plaats voor elegante methoden (sex,
lopende band). Progressieven klagen over het gebrek
aan centrale coördinatie op de markt. Bijvoorbeeld een
gezondheidszorg met privé dokters, privé-verzekeringen
en privé ziekenhuizen is voor hen "hodgepodge". Hier
zijn verschijnselen werkelijk misleidend. Orde zonder
centrale planning is heel goed mogelijk.

De afgelopen jaren hebben wiskundigen algemene
theorieën van vermenigvuldiging opgesteld. Het onder-
zoek verduidelijkt niet alleen de processen die ik zojuist
heb genoemd, maar ook de meer mysterieuze eigen-
schappen van een sociaal-economisch systeem, zoals
het ontstaan van een moraal. De markt hangt af van
goed vertrouwen. Maar waarom zouden mensen hun
woord houden wanneer misleiding winstgevend is?
Waarom straffen wij hebzucht wanneer het toch voor-
delig zou zijn om daarmee samen te werken? Om rede-
nen zo blijkt die niet veel verschillen van waarom dieren
niet tot aan de dood toe vechten, en waarom de verhou-
ding mannen tot wouwen in een populatie ongeveer 50-
50 is. Tegelijkertijd, zoals je kan zien, draagt dit onder-
zoek er toe bij om grootschalige systemen te reduceren
tot de acties van zijn individuele leden. Zij dry
ccc cccft nog een nagel in de doodskist van de personi-
ficatie. De verklaring (niet pooh-poohing) van wat wij
waarnemen, het streven naar waarheid is het perma-
nente doel van wetenschap.

Ik eindig hier met het begin van een nieuw onder-
werp. Oostenrijkse economen verdenken sociobiologie -
waarover ik hier gesproken heb - er van een vorm van
reductionisme te zijn. Ze willen weten of het autonome
keuzegedrag van mensen vergeleken kan worden met
dierlijk gedrag. Alles bij elkaar genomen heeft Adam
Smith waarschijnlijk Darwin gelezen.
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Verslag Voorjaars Conventie Kopenhagen

De Libertarian International Spring Convention die van
7-9 april in Kopenhagen plaats vond, was een succes.
Door de te late "marketing" was de opkomst laag. Ve-
len hadden te laat bericht gekregen. Maar toch waren er
vertegenwoordigers uit acht verschillende Europese lan-
den.

De lezingen op het seminar waren interessant en van
hoge kwaliteit.

Josef Sima van het "Liberal Institute" uit Praag sprak
over de rol van de EU: Desocialisatie en Re-centralisatie
in de oud-communistische landen; in het bijzonder het
geval van de Tsjechische Republiek.
Hij belichtte hoe vanuit de EU druk en politiek bedreven
werd om Tsjechië warm te maken om deel te nemen aan
de EU. Allerlei positieve zaken worden beloofd, en het
lijkt wel dat er zonder deelname geen enkele toekomst
voor die landen is. Degenen die echter verder kijken dan
hun neus lang is, zien de gevaren van de grote centrale
macht in Brussel, en daarin dan weer van de grote lan-
den.

Christian Michel, de schrijver van La Libertê, deux ou
trois choses je sais d'elle sprak over: "Moeten crimi-
nelen gestraft worden? - Naar een libertarisch Gerech-
tigheidsproces". Christian toonde helder en duidelijk
aan dat er in onze huidige maatschappij geen gerechtig-
heid is. In een rechtsproces is zelfs het slachtoffer niet
eens partij. Het is de staat tegen de misdadiger. De staat
wil de misdadiger straffen, maar dat zegt nog niets over
het plegen van gerechtigheid ten opzichte van het
slachtoffer. Deze lezing kan ook op de Frans-Engelse
site www.liberalia.com worden gelezen.

Michiel Van Notten, die nu in Somaliland woont, sprak
over "Van een "statist" natie naar een staatloze natie:
het geval Somalia". Na de interessante geschiedenis van
de laatste jaren te hebben belicht, sloot Michiel ook aan
op de lezing van Christian en verklaarde hoe er in So-
maliland wel gerechtigheid geschiedt. Het rechtspreken
geschiedt door het stamhoofd die hoort slachtoffer en
misdadiger. Dan doet hij, meestal op dezelfde dag, een
uitspraak, en ieder heeft zich daar maar aan te houden.

Henrik Alexandersson uit Zweden belichtte de "Elec-
tronische Marketing van Ideeën". Daarbij kwamen zeer
duidelijk de mogelijkheden en onmogelijkheden van het

Internet voor Libertariërs naar voren. Zelfs de doorge-
winterde libertarische computerdeskundigen waren en-
thousiast en bevestigden dat ze van Henrik echt weer
nieuwe dingen hadden geleerd.

Het belangrijkste resultaat is echter de voortgaande in-
ternationale samenwerking. De personen uit de ver-
schillende landen gaan elkaar steeds beter leren kennen,
waardoor de samenwerking gemakkelijker loopt.

De samenwerking zal onder andere versterkt worden in
de verstrekking van informatie, zowel via de mailing-
lijsten als op de respectievelijke sites. Dat betekent dat
onder andere de site van Libertarian International bin-
nenkort aanzienlijk meer informatie kan verstrekken,
(bezoek: http://www.libertarian.to)

Wat betreft de samenwerking internationale projecten
sloeg vooral het Project "Abandon the EU " erg aan. Li-
bertariërs uit alle aanwezige landen waren het er over
eens dat de centraliserende macht van "Brussel" terug-
gedraaid moet worden. Chechen en Zwitsers en Noren
willen er helemaal uitblijven, en de Engelsen en Denen
willen in ieder geval niet deelnemen aan de EMU.

Of dit te verwezenlijken is, is niet te overzien. Vanuit de
EU zelf, wordt er heel veel aan gedaan om al die landen
in de club te krijgen. Behalve miljoenen om euro's om
die landen om te kopen (zoals Turkije) worden er ook
universiteiten gesubsidieerd en studenten uitgenodigd
om EU seminars te komen volgen. In hoeverre het bo-
vengenoemde project deze ontwikkelingen in een juiste
richting kan beïnvloeden, hangt natuurlijk af van hoe
intensief en hoe goed Libertariërs dit aanpakken!

De Libertarian International Fall Convention 2000 zal
worden gehouden in Milaan op 27 - 29 oktober. Reser-
veer de datum!

Hub Jongen
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het paradigma van wetenschappelijk ontdekking die van
Copernicus, waar de werkelijkheid anders is dan de ver-
schijning. Natuurlijk, moest ook een "wetenschappelij-
ke" economische theorie er een zijn die de verschijning
ontkent. Welnu, het is duidelijk dat handel, werk, en
andere commerciële activiteiten berusten op vrijwillig-
heid. Dus, een "wetenschappelijke" theorie moet duide-
lijk maken dat hier geen sprake is van vrijwilligheid -
dat, bijvoorbeeld, bij werk sprake is van "loon slaver-
nij". De werknemer is gedwongen een bepaald loon te
aanvaarden omdat er andere werknemers zijn die ook
die baan willen hebben in het "economisch systeem".
(Hier ziet men hoe skim-milking samenwerkt met per-
sonificatie) aan de andere kant, progressieve belasting,
op het eerste gezicht een dwangbehandeling, bevordert
de vrijheid door de plutocraten in te tomen. Zo ook het
minimumloon, ondanks dat het op het eerste gezicht
lijkt dat minder mensen werk kunnen krijgen. Een
nieuwe uitvinding of dienst die zo gewenst is dat ieder-
een hem wil kopen is een monopolie dat zich aan de
hulpeloze consumenten opdringt. De overheid moet in-
grijpen en de prijs van de nieuwe dienst of uitvinding
vaststellen. Voor de oningewijden lijkt dit een dwang-
maatregel, maar in feite bevrijdt dit de consumenten van
de onderdrukkende monopolist.

De erfenis van de oude Marxisten om datgene wat
vrijer lijkt als slavernij te zien en datgene wat dwang-
matig lijkt als bevrijdend te zien is door nieuw links
overgenomen. Je kan wel denken wanneer je naar de
samenleving kijkt, dat mannen en vrouwen met elkaar
verbintenissen aangaan omdat zij dat willen, dat vrou-
wen voor de kinderen zorgen omdat zij dat liever doen
dan mannen, en dat mannen meer status najagen dan
vrouwen omdat zij daar meer energie in stoppen. Dan
heb je dat toch verkeerd gezien. Mannen en vrouwen
handelen alleen zo omdat zij gehersenspoeld zijn door
de "patriarchy". Alleen door positieve discriminatie en
totale oorlog tegen stereotypen zullen mannen en vrou-
wen vrij worden om zichzelf te zijn. Hier zouden wij
nooit achter zijn gekomen als wij slechts op de verschij-
ning waren afgegaan. Zijn de sociale wetenschappen
niet geweldig?

Ironisch genoeg vergaten Marx en zijn volgelingen
naar een andere wetenschappelijke revolutie te kijken,
die ook enige verschijnselen overboord zetten, maar die
eenmaal juist begrepen, het begrip voor de markt ver-
diept. De evolutietheorie toonde aan dat het schijnbare
ontwerp dat men in de natuur ziet, misleidend is. Dat
vele levende organismen een efficiëntie en doelgericht-
heid ten toon spreiden, die lijken op menselijke werk-
tuigen, heeft generaties lang de mensheid in de waan
gelaten dat de wereld geschapen was door een planner.
Darwin heeft uitgelegd dat ontwerp kan worden nage-

bootst door willekeurige variaties die zich trachten te
reproduceren onder beperkingen van de omgeving. Mis-
schien is de wereld een schepping op een bepaalde the-
ologische manier, maar zover het de natuurlijke
processen betreft, simuleert het er een.

Doelgerichtheid zonder een bepaald plan lijkt op de
spontane ongecoördineerde orde die ontstaat wanneer
goederen met elkaar concurreren om te overleven op de
markt. Dieren moeten energie opnemen en seksuele
partners aantrekken; goederen moeten productie facto-
ren opnemen en kopers aantrekken. Complexen ecosys-
teem zijn ontstaan, omdat alleen die organismen die
voldoende voedsel vinden overleven, en uiteindelijk
overleven alleen die goederen en diensten die naar hun
verkooppunt getransporteerd worden. Zowel de natuur
als de markt laten steeds meer verfijning zien. Alleen de
beste varianten overleven. Eerdere modellen (eohippus,
de Reo) maken plaats voor latere (Percherons, de Cor-
vette), en ruwe methoden van de reproductie (mitosis,
handwerk) maken plaats voor elegante methoden (sex,
lopende band). Progressieven klagen over het gebrek
aan centrale coördinatie op de markt. Bijvoorbeeld een
gezondheidszorg met privé dokters, privé-verzekeringen
en privé ziekenhuizen is voor hen "hodgepodge". Hier
zijn verschijnselen werkelijk misleidend. Orde zonder
centrale planning is heel goed mogelijk.

De afgelopen jaren hebben wiskundigen algemene
theorieën van vermenigvuldiging opgesteld. Het onder-
zoek verduidelijkt niet alleen de processen die ik zojuist
heb genoemd, maar ook de meer mysterieuze eigen-
schappen van een sociaal-economisch systeem, zoals
het ontstaan van een moraal. De markt hangt af van
goed vertrouwen. Maar waarom zouden mensen hun
woord houden wanneer misleiding winstgevend is?
Waarom straffen wij hebzucht wanneer het toch voor-
delig zou zijn om daarmee samen te werken? Om rede-
nen zo blijkt die niet veel verschillen van waarom dieren
niet tot aan de dood toe vechten, en waarom de verhou-
ding mannen tot vrouwen in een populatie ongeveer 50-
50 is. Tegelijkertijd, zoals je kan zien, draagt dit onder-
zoek er toe bij om grootschalige systemen te reduceren
tot de acties van zijn individuele leden. Zij drij
ccc cccft nog een nagel in de doodskist van de personi-
ficatie. De verklaring (niet pooh-poohing) van wat wij
waarnemen, het streven naar waarheid is het perma-
nente doel van wetenschap.

Ik eindig hier met het begin van een nieuw onder-
werp. Oostenrijkse economen verdenken sociobiologie -
waarover ik hier gesproken heb - er van een vorm van
reductionisme te zijn. Ze willen weten of het autonome
keuzegedrag van mensen vergeleken kan worden met
dierlijk gedrag. Alles bij elkaar genomen heeft Adam
Smith waarschijnlijk Darwin gelezen.

2000/3 de Vrijbrief 21



Verslag Voorjaars Conventie Kopenhagen

De Libertarian International Spring Convention die van
7-9 april in Kopenhagen plaats vond, was een succes.
Door de te late "marketing" was de opkomst laag. Ve-
len hadden te laat bericht gekregen. Maar toch waren er
vertegenwoordigers uit acht verschillende Europese lan-
den.

De lezingen op het seminar waren interessant en van
hoge kwaliteit.

Josef Sima van het "Liberal Institute" uit Praag sprak
over de rol van de EU: Desocialisatie en Re-centralisatie
in de oud-communistische landen; in het bijzonder het
geval van de Tsjechische Republiek.
Hij belichtte hoe vanuit de EU druk en politiek bedreven
werd om Tsjechië warm te maken om deel te nemen aan
de EU. Allerlei positieve zaken worden beloofd, en het
lijkt wel dat er zonder deelname geen enkele toekomst
voor die landen is. Degenen die echter verder kijken dan
hun neus lang is, zien de gevaren van de grote centrale
macht in Brussel, en daarin dan weer van de grote lan-
den.

Christian Michel, de schrijver van La Liberté, deux ou
trois choses je sais d'elle sprak over: "Moeten crimi-
nelen gestraft worden? - Naar een Libertarisch Gerech-
tigheidsproces". Christian toonde helder en duidelijk
aan dat er in onze huidige maatschappij geen gerechtig-
heid is. In een rechtsproces is zelfs het slachtoffer niet
eens partij. Het is de staat tegen de misdadiger. De staat
wil de misdadiger straffen, maar dat zegt nog niets over
het plegen van gerechtigheid ten opzichte van het
slachtoffer. Deze lezing kan ook op de Frans-Engelse
site www.liberalia.com worden gelezen.

Michiel Van Notten, die nu in Somaliland woont, sprak
over "Van een "statist" natie naar een staatloze natie:
het geval Somalia". Na de interessante geschiedenis van
de laatste jaren te hebben belicht, sloot Michiel ook aan
op de lezing van Christian en verklaarde hoe er in So-
maliland wel gerechtigheid geschiedt. Het rechtspreken
geschiedt door het stamhoofd die hoort slachtoffer en
misdadiger. Dan doet hij, meestal op dezelfde dag, een
uitspraak, en ieder heeft zich daar maar aan te houden.

Henrik Alexandersson uit Zweden belichtte de "Elec-
tronische Marketing van Ideeën". Daarbij kwamen zeer
duidelijk de mogelijkheden en onmogelijkheden van het

Internet voor libertariërs naar voren. Zelfs de doorge-
winterde libertarische computerdeskundigen waren en-
thousiast en bevestigden dat ze van Henrik echt weer
nieuwe dingen hadden geleerd.

Het belangrijkste resultaat is echter de voortgaande in-
ternationale samenwerking. De personen uit de ver-
schillende landen gaan elkaar steeds beter leren kennen,
waardoor de samenwerking gemakkelijker loopt.

De samenwerking zal onder andere versterkt worden in
de verstrekking van informatie, zowel via de mailing-
lijsten als op de respectievelijke sites. Dat betekent dat
onder andere de site van Libertarian International bin-
nenkort aanzienlijk meer informatie kan verstrekken,
(bezoek: http://www.Hbertarian.to)

Wat betreft de samenwerking internationale projecten
sloeg vooral het Project "Abandon the EU " erg aan. Li-
bertariërs uit alle aanwezige landen waren het er over
eens dat de centraliserende macht van "Brussel" terug-
gedraaid moet worden. Chechen en Zwitsers en Noren
willen er helemaal uitblijven, en de Engelsen en Denen
willen in ieder geval niet deelnemen aan de EMU.

Of dit te verwezenlijken is, is niet te overzien. Vanuit de
EU zelf, wordt er heel veel aan gedaan om al die landen
in de club te krijgen. Behalve miljoenen om euro's om
die landen om te kopen (zoals Turkije) worden er ook
universiteiten gesubsidieerd en studenten uitgenodigd
om EU seminars te komen volgen. In hoeverre het bo-
vengenoemde project deze ontwikkelingen in een juiste
richting kan beïnvloeden, hangt natuurlijk af van hoe
intensief en hoe goed Libertariërs dit aanpakken!

De Libeitarian International Fall Convention 2000 zal
worden gehouden in Milaan op 27 - 29 oktober. Reser-
veer de datum!

Hub Jongen
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Goethe: Klassiek Liberaal

Hans-Hermann Hoppe

In dit jaar (1999) valt de 250ste geboortedag van Jo-
hann Wolfgang von Goethe. De meeste Europeanen
kennen hem als de belangrijkste Duitse schrijver en
dichter en als een der grootsten in de wereldliteratuur.
Minder bekend is het feit, dat hij een standvastig klas-
siek-liberaal was, die volhield, dat vrije handel en vrije
culturele uitwisseling de sleutels zijn tot het welzijn van
een volk en vreedzame internationale integratie. Hij be-
streed de uitbreiding, centralisatie en samenvoeging van
bestuur met het argument, dat deze tendenzen slechts
kunnen leiden tot beperking van de economische ont-
wikkeling en culturele bloei. Wegens zijn betrokkenheid
met de vordering van de Europese eenwording, zou ik
Goethe willen voordragen als Europeaan van het mil-
lennium,

Goethe werd geboren in 1749 in de vrije keizerlijke stad
Frankfort aan de Main uit ouders uit de hoge midden-
klasse. Hij studeerde rechten in Leipzig en Straatsburg.
Hoewel hij na het behalen van zijn graad einige tijd als
advocaat werkzaam was, maakte hij als dichter, dra-
maturg, romanschrijver, kunstenaar en architectuur-,
kunst-, literatuur- en muziekcriticus furore. Hij deed ook
aan natuurwetenschappen, studeerde anatomie, botanie,
morphologie en optiek. Nog steeds is hij het symbool
van genialiteit, met zijn complete oeuvre van meer dan
60 boeken, met inbegrip van Faust, geschriften als
Goetz von Berlichingen, Die Leiden des jungen Wer-
thers, Tasso, Egmont, Iphigenie, Clavigo, Stella, Her-
mann und Dorothea, Wilhelm Meisters Lehrjahre,
Wilhelm Meisters theatralischer Sendung, Komische
Elegien, Westöstlicher Divan, Die Wahlverwandt-
schaften, Xenien, Metamorphose der Pflanzen, en Far-
benlehre.

Op uitnodiging van de graaf Carl-August van Sachsen-
Weimar bezocht Goethe Weimar en vestigde hij zich
daar tot zijn dood in 1832, hoewel zijn verblijf aldaar
werd onderbroken door veelvuldige reizen door geheel
Duitsland, Zwitserland, Italië en Frankrijk. Ongetwij-
feld groeide zijn liberale politieke visie tijdens deze rei-
zen.

Sinds het verdrag van Westphalen tot de Napoleonti-
sche oorlogen bestond Duitsland uit 234 landjes, 51
vrije steden en ongeveer 1500 onafhankelijke ridderlijke

landerijen. Van deze veelheid van onafhankelijke poli-
tieke eenheden stelde slechts Oostenrijk een belangrijke
politiek macht voor, terwijl Pruisen, Beieren, Saxen en
Hannover op het politieke schaakbord invloed hadden.
Sachsen-Weimar was een van de kleinere en armere ge-
bieden, dat slechts een paar dozijn dorpen en kleine ste-
den omvatte.

De conventie van Wenen in 1815, die volgde op de ne-
derlaag van Napoleon, zorgde voor een teruggang van
het aantal politiek onafhankelijke Duitse gebiedjes tot
39. Sachsen-Weimar groeide met ongeveer een derde
van zijn oorspronkelijke grootte tot het Groothertogdom
Sachsen-Weimar-Eisenach. Toch bleef het een van
Duitsland's kleinere, armere, en politiek minder in-
vloedrijke landen.

De hoofdstad, Weimar, was een stadje van nog geen
6000 inwoners, toen Goethe er kwam wonen, en ten tij-
de van zijn dood in 1832 was het pas gegroeid tot
10.000 zielen. Goethe was naar Weimar gekomen als de
protégé van Carl-August. Hij reed paard samen met de
Graaf, vierde feest met hem, en ging met hem op jacht.

Op instigatie van Carl-August kreeg Goethe het aristo-
cratische ere-voorvoegsel "von" van de keizer Joseph ïï.
Bij diverse gelegenheden kreeg Goethe, in het kader van
zijn lidmaatschap van de Geheimer Legationsrat, het
bevel over het 600 man sterke leger van het hertogdom
(hij bracht het aantal terug naar 293), de zorg voor de
wegen en mijnen, de zorg voor de financiën (hij ver-
laagde de belastingen), de verantwoording voor het
hoftheater, en het toezicht over de nabij gelegen univer-
siteit van Jena, waaraan in die tijd Hegel, Fichte,
Schelling, Schiller, Humboldt en de gebroeders Schlegel
verbonden waren.

Hoewel hij al alom gewaardeerd werd, toen hij zich in
Weimar vestigde, steeg zijn roem in de jaren daarna tot
ongekende hoogten. Bijna iedereen, zoals Ludwig van
Beethoven, keizerin Ludovica van Oostenrijk en Napo-
leon, zocht contact met hem, of hij nu in Weimar was of
op reis. Tegen het eind van zijn leven werden Weimar
en hij vereenzelvigd met Duitse cultuur, en Weimar en
Goethe's huis werden doelwit van pelgrimages van Ie-
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den van het Duitse Bildungsbürgertum (de hoger op-
geleide bourgoisie).

In een gesprek, opgeschreven door een van zijn vereer-
ders, Johann Peter Eckennann, gaf Goethe, in de laatste
fase van rijn leven, commentaar op het verband tussen
de Duitse politieke eigenaardigheid (Kleinstaaterei) en
de cultuur. Ten tijde van dit gesprek, op 23 october
1828, kwam Duitsland in toenemende mate in de ban
van democratische en nationalistische gevoelens, ten
gevolge van de Franse Revolutie en daarop volgende
Napoleontische periode. De meeste Duitse liberalen wa-
ren democraten geworden en pleitten voor een verenigde
Duitse volksstaat.

Als klassiek-liberaal, stond Goethe, wijs en met een
bewonderenswaardig vooruitziende blik, goeddeels al-
leen met zijn ferme oppositie tegen deze vervorming van
van de liberale overtuiging. Volgens hem was democra-
tie onverenigbaar met vrijheid. "Machthebbers en revo-
lutionairen, die gelijkheid en vrijheid tegelijk beloven",
schreef hij in zijn Maximen und Reflexionen, "zijn psy-
chopathen of oplichters." Politieke centralisatie zou lei-
den tot de ondergang van de cultuur, legde Goethe uit in
zijn gesprek met Eckennann.

"De ben niet bevreesd, dat Duitsland niet één zou wor-
den; onze uitstekende wegen en toekomstige spoorwe-
gen zullen hun effect hebben. Duitsland is één in zijn
vaderlandsliefde en zijn weerstand tegen vijanden van
buitenaf. Het is verenigd, omdat de Duitse Taler en
Grosschen door het gehele rijk dezelfde waarde hebben,
en omdat ik mijn koffer mee kan nemen door alle zes-
endertig staten, zonder hem verplicht te moeten openen.
Het is een geheel, omdat de gemeentelijke reisdocu-
menten van een inwoner van Weimar overal worden ge-
accepteerd, en gelijkgesteld aan de paspoorten van de
burgers van zijn machtige buitenlandse buren. Met be-
trekking tot de Duitse staten, wordt niet langer gespro-
ken van binnen- of buitenlands. Verder is Duitsland één
op het gebied van maten en gewichten, handel en mi-
gratie, en nog een honderdtal zaken, die ik hier niet hoef
op te noemen.

Men vergist zich echter als men denkt, dat de Duitse
eenheid tot uiting zou moeten komen door de stichting
van een grote hoofdstad, en dat deze grote stad de grote
massa ten goede zou komen op dezelfde manier als een
paar vooraanstaande individuen daarvan zouden profite-
ren." Voegde hij daar nog aan toe.

Als toch de hedendaagse Brusselse bureaucraten dat
eens zouden begrijpen! De verenigde EU-markt heeft de
15 lidstaten de open grenzen - voor mensen, goederen

en kapitaal - gegeven, die Goethe in 1828 prees. Vrije
handel en verkeer zijn een feit. Maar een "grote hoofd-
stad" of een regulerende federale staat, die het leven ex-
tra compliceert, hebben we niet nodig.

Goethe zag in, dat de culturele en politieke scheppings-
kracht bij het volk zelf lag, en niet bij de bureaucraten.
Hij zei tegen Eckennann, dat "wat Duitsland groot
maakt is haar bewonderenswaardige volkscultuur, die
tot alle uithoeken van het rijk gelijkelijk is doorgedron-
gen. En zijn het niet juist de vele verschillende vorste-
lijke residenties, waaruit deze cultuur ontspringt, en die
haar schragen en onderhouden? Stel je voor, dat eeu-
wenlang slechts de twee hoofdsteden Wenen en Berlijn
in Duitsland hadden bestaan, of zelfs maar een van bei-
de. Bc vraag me af wat er dan met de Duitse cultuur en
de welvaart, die daarmee gepaard gaat, zou zijn ge-
beurd.

Denk aan steden als Dresden, München, Stuttgart, Kas-
sei, Braunschweig, Hannover, en dergelijke; denk eens
aan de energie, die deze steden vertegenwoordigen;
denk eens aan de invloed, die ze hebben op het omrin-
gende platteland, en vraag je af, of dat allemaal zou be-
staan, als deze steden niet gedurende lange tijd de
residenties van vorstelijke personen zouden zijn ge-
weest.

Frankfort, Bremen, Hamburg, Lübeck zijn groot en
bruisend, en hun uitwerking op de welvaart in Duits-
land is niet in cijfers uit te drukken. Maar zouden ze
kunnen blijven wat ze zijn, als ze hun onafhankelijkheid
zouden verliezen, en als provinciale steden zouden wor-
den opgenomen in één groot Duits rijk? De betwijfel
het ten zeerste. Hoewel de Duitsers Goethe hebben
aanbeden als een nationale held, hebben ze zijn advie-
zen gedurende deze eeuw in de wind geslagen, zelfs aan
het einde van de Koude Oorlog nog. Ook heeft bijna
niemand naar zijn waarschuwingen m.b.t politieke cen-
tralisatie geluisterd. Goethe's inzichten op het vlak van
sociale en politieke fundamenten van cultuur vragen on-
ze aandacht en zijn nu nog even toepasselijk als toen ze
werden opgeschreven.

Hans-Hermann Hoppe is professor in de economie aan
de universiteit van Nevade, Las Vegas, en senior fellow
van het Ludwig von Mises Instituut in Aubum, Alaba-
ma
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De Opkomst, Neergang en Herleving van het
Klassiek Liberalisme

Deel II: Overwinningen en Uitdagingen

Ralph Raico

Toen de 19° eeuw begon was klassiek liberalisme - of
kortweg liberalisme, de naam waaronder de filosofie
van de vrijheid toen bekend stond - het spook dat
rondwaarde in Europa en de wereld. In ieder land was
de liberale beweging actief.

Omdat zij voornamelijk was voortgekomen uit de mid-
denklasse bestond zij uit personen met heel uiteenlo-
pende religieuze en filosofische achtergronden.
Christenen, Joden, deïsten, agnosten, utilitaristen, aan-
hangers van natuurrechten, vrijdenkers en traditionalis-
ten, allemaal zagen ze een mogelijkheid om te werken
aan één fundamenteel doel: uitbreiding van het gebied
waarin men vrij kan functioneren in de maatschappij en
vermindering van dwang en de staat.

Het accent varieerde naargelang de omstandigheden in
de verschillende landen. Soms eisten de liberalen, zoals
in Oost en Centraal Europa, dat er een einde kwam aan
de absolute staat en dat de overblijfselen van het feoda-
lisme werden afgeschaft. Dienovereenkomstig concen-
treerde de strijd zich rond de rechten op eigendom,
godsdienstvrijheid en de afschaffing van slavernij. In
West Europa moesten de liberalen vaak vechten voor
vrijhandel, vrijheid van pers en het ook van toepassing
laten zijn van de "rule of law" op staatsfunctionarissen.

In Amerika, het liberale land bij uitstek, waren de voor-
naamste doelen om de inbreuken op de vrijheid door een
groeiende macht van de overheid, zoals ingezet door
Alexander Hamilton en zijn centralistische opvolgers, af
te slaan en hoe uiteindelijk moest worden omgegaan
met een grote zwarte vlek op de Amerikaanse vrijheid,
de slavernij van de negers.

Vanuit het standpunt van het liberalisme had de Vere-
nigde Staten vanaf het begin een bijzonder goede start.
Haar stichtingsdocument, de Onafhankelijkheidsverkla-
ring, was opgesteld door Thomas Jefferson, één van de
leidende liberale denkers van zijn tijd. De Verklaring
straalde een visie uit van een maatschappij bestaande
uit individuen met natuurlijke rechten en die hun eigen

zelfbepaalde doelen nastreven. Met de grondwet en de
"Bill of Rights" creëerden de stichters een systeem
waarin de macht zou worden gedeeld, begrensd en in-
gekapseld door een aantal beperkingen, terwijl indivi-
duen zich bezig hielden met hun zoektocht naar
voldoening in werk, familie, vrienden, zelfontplooiing
en een dicht netwerk van vrijwillige verenigingen. In dit
land bestond de overheid - zoals de Europeanen met
ontzag opmerkten - nauwelijks. Dit was het Amerika
dat een voorbeeld werd voor de rest van de wereld.

Een erfgenaam van de traditie van Jefferson vroeg in de
19° eeuw was William Leggett, een New Yorkse jour-
nalist en Jacksoniaans anti-slavernij democraat. Deze
Leggett verklaarde dat:

"Alle overheden zijn ingesteld voor de bescherming van
personen en hun bezittingen; en de geeft alleen die
macht aan hun heersers die onmisbaar is voor deze
doelen. De mensen willen geen overheid die hun privé-
leven regelt, die bepaalt hoe ze hun bedrijfsvoering
moeten doen of voorschrijft wat ze met de winst uit hun
bedrijvigheid zouden moeten doen. Bescherm de men-
sen en hun eigendommen, en de rest kunnen ze zelf
wel."

Deze laissez-faire filosofie werd de vaste overtuiging
van ontelbare Amerikanen uit alle klassen. In de vol-
gende generatie vond het weerklank in de werken van
liberale schrijvers zoals, R.L. Godkin, Albert Jay Nock,
H.L. Mencken, Frank Chodorov en Leonard Read. Voor
de rest van de wereld was dit de kenmerkende Ameri-
kaanse uitstraling.

Ondertussen won de economische vooruitgang lang-
zaam aan kracht in de Westerse wereld en mondde uit
in de grote sprong voorwaarts. Eerst in Groot Brittannië,
en daarna in Amerika en West Europa, veranderde de
Industriële Revolutie het leven van de mens, op een wij-
ze die niet meer was voorgekomen sinds de Neolithi-
sche tijd. Nu werd het voor de grote meerderheid van de
mensheid mogelijk om te ontsnappen aan de eeuwig du-

2000/3 de Vrijbrief 25



rende ellende die ze hadden geaccepteerd als onveran-
derbaar lot. Nu waren tientallen miljoenen mensen, die
anders waren weggeteerd in hun inefficiënte economie
van de oude orde, in staat om te overleven. Terwijl de
bevolkingen in Europa en Amerika opzwollen tot onge-
kende hoogte, bereikte de massa geleidelijk aan een le-
vensstandaard die voorheen voor de arbeidersklasse
onvoorstelbaar was.

De geboorte van de industriële orde ging samen met
economische spanningen. Maar hoe kon het ook anders?
De vrije markt economen preekten de oplossingen: be-
scherming van eigendom en een harde munt om de
vorming van kapitaal te stimuleren, vrijhandel om de
efficiëntie in de productie te maximaliseren en vrijbaan
voor ondernemers die willen vernieuwen. Maar conser-
vatieven, bedreigt in hun oude status, begonnen een ge-
letterde aanval op het nieuwe systeem, waarbij de
Industriële Revolutie een slechte naam werd gegeven.
Van deze slechte naam heeft zij zich nooit volledig kun-
nen herstellen. Snel daarna werd de aanval met vreugde
overgenomen door de in opkomst rakende groepen soci-
alistische intellectuelen.

Niettemin behaalden de liberalen tegen het midden van
de eeuw overwinning na overwinning. Grondwetten met
daarin stevig verankerde fundamentele rechten, de "rule
of law" en eigendomsrechten werden ingevoerd. Vrij-
handel breidde zich uit en gaf het levenslicht aan een
wereldeconomie gebaseerd op de goudstandaard.

Er was ook vooruitgang op intellectueel gebied. Na de
campagne voor de afschaffing van de Britse Corn Laws
te hebben geleid ontwikkelde Richard Cobden als basis
voor vrede een theorie van non-interventie in de aange-
legenheden van andere landen. Frederic Bastiat verde-
digde de zaak van vrijhandel, non-interventie en vrede
in de klassieke vorm. Liberale historici zoals Thomas
Macaulay en Augustin Thierry legden de wortels van de
Westerse vrijhandel bloot. Later in die eeuw kreeg de
theorie van de vrije markt een wetenschappelijke basis
door de opkomst van de Oostenrijkse School, welke
werd ingeluid door Carl Menger.

De relatie tussen liberalisme en geloof vormde een apart
probleem. In het continentale Europa en Latijns Ameri-
ka gebruikten liberale vrijdenkers soms de macht van de
staat om de macht van de katholieke kerk te beperken,
terwijl sommige katholieke leiders zich bleven vast-
klampen aan de verouderde ideeën van het theocratische
bestuur. Maar liberale denkers zoals Benjamin Con-
stant, Alexis de Tocqueville en Lord Acton keken verder
dan deze futiele discussies. Zij benadrukten de cruciale

rol die religie, gescheiden van staatsmacht, kon spelen
in de beteugeling van de groei van een gecentraliseerde
staat. Op deze manier troffen ze voorbereidingen voor
een verzoening tussen vrijheid en het geloof.

Toen begon, om nog steeds onduidelijke redenen, het tij
zich te keren tegen de liberalen. Een reden is zeker het
ontstaan van een nieuwe klasse intellectuelen, die overal
snel in opkomst kwam. Dat deze intellectuelen hun hele
bestaan te danken hadden aan de rijkdom die werd ge-
genereerd door het kapitalistische systeem weerhield de
meeste van hen er echter niet van om voortdurend te
knagen aan het kapitalisme en haar aan te klagen voor
alle problemen die ze in de moderne maatschappij kon-
den aanwijzen.

Op datzelfde moment eigenden staatsfunctionarissen
zich de vrijwillige oplossingen voor deze problemen toe
om zo hun invloedssfeer te kunnen vergroten. De op-
komst van de democratie kan ook bijgedragen hebben
aan de neergang van het liberalisme door verergering
van het eeuwenoude politieke gebruik: het strooien met
gunsten. Zakenlieden, vakbonden, boeren, bureaucraten
en andere belangengroeperingen dongen naar de gun-
sten van de staat - en intellectuele demagogen schaar-
den zich aan hun zijde om hun roof te rechtvaardigen.
Het terrein van de overheidsbemoeienis groeide, ten
koste van, zoals William Graham Sumner aanstipte "de
vergeten man" - de stille, hardwerkende man die niet
vraagt om gunsten van de overheid en door zijn werk
het hele systeem draaiende houdt.

Tegen het einde van de eeuw werd het liberalisme van
alle kanten aangevallen. Nationalisten en imperialisten
verwierpen het vanwege het beijveren van saaie vrede in
plaats van een krachtige en verkwikkende strijd tussen
de naties. Socialisten vielen haar aan vanwege haar
steun aan het "anarchistische" vrije markt systeem in
plaats van de "wetenschappelijke" centrale planning.
Zelfs kerkleiders veroordeelden het liberalisme vanwege
haar vermeende egoïsme en materialisme. Aan het be-
gin van de 20ste eeuw deden de sociale hervormers in
Amerika en Groot Brittannië een bijzonder slimme zet.
Overal in de wereld werden aanhangers van overheids-
interventie en agressieve vakbonden "socialisten en "so-
ciaal-democraten" genoemd, maar omdat de
Engelssprekenden om één of andere reden een afkeer
hadden van deze labels kaapten ze de uitdrukking "libe-
raal".

Ondanks dat ze tot het eind aan toe bleven strijden, ver-
somberde de stemming van de laatste grote onvervalste
liberalen, toen Herbert Spencer in de jaren 1840 begon
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met schrijven, had hij vooruitgekeken naar een tijd van universele
vooruitgang waarin het dwingende staatsapparaat praktisch ver-
dwenen zou zijn. Rond 1884 zou Spencer een essay schrijven met
de titel "The Coming Slavery". Graham Sumner, een aanhanger
van Spencer, zag in 1898 met afschuw hoe Amerika afgleed naar
het imperialisme en verstrikt raakte in de Spaans-Amerikaanse
Oorlog. Het boek dat hij als reactie op deze oorlog schreef kreeg de
titel:"The Conquest of the United States by Spain."

Overal in Europa was er een terugkeer naar de politiek van de ab-
solute staat met zich steeds verder uitbreidende overheidsapparaten.
Gelijktijdig leidde afgunst en rivaliteit tussen de Grote Mogendhe-
den tot een waanzinnige wapenwedloop en een verscherpte oor-
logsdreiging. In 1914 wierp een Servische moordenaar de vonk in
het kruidvat van de opgekropte vijandigheid en achterdocht. Het re-
sultaat hiervan was de tot dan toe meest verwoestende oorlog uit de
geschiedenis. In 1917 leidde een Amerikaanse president, die dol
was op een Nieuwe Wereldorde, Amerika in het meest moorddadi-
ge conflict. "Oorlog is de gezondheid van de staat", waarschuwde
de Amerikaanse radicale schrijver Randolph Bourne. En het bleek
de waarheid te zijn. Tegen de tijd dat de slachting eindigde geloof-
den velen dat het liberalisme in zijn klassieke vorm dood was.

Ralph Raico is hoogleraar geschiedenis aan de State University
College of New York in Buffalo. Dit is het tweede deel van een
driedelige serie. De serie is ter nagedachtenis aan Roy A. Childs,
Jr.

Vertaald door: Jeroen Slot
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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 vrijwiEige samenwerking verbieden. Het
liberfarisme volgt deze principes consequent

De stichting Libertarisch Centrum is geasso-
cieerd met de International Society for Indivi-
dual Liberty.

Donateurs

Mensen die de libertarische beweging finan-
cieel willen steunen kunnen ƒ150,- overma-
ken naar Stichting iafhas (Libertarian
Ihstitute For Human Assistance), Voor die
ƒ150,- krijgt men dan tevens een jaar lang de
Vrijbrief, Het bankrekeningnummer van
LJFHAS (te Schiedam) is 25,81.53.962 bij de
bank Mees Pierson, Postbus 370, 3000 AJ
Rotterdam.

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

Bijeenkomsten
• Kring Roosendaal
ledere drie maanden; voor nadere informatie:
de Vrijbrief. Contactpersoon H. Jongen, tel.
0165-348034
• Kring Zuid-Holland
Elke eerste vrijdag vaa de maand vanaf 20
uur
Contactpersoon Toine Manders, tel. 070-
3620954, overdag bereikbaar op het secretari-
aat vaa de Lifaertarische Partij» laan van
Meerdervoort 415, 2563 AR 's-Gravenhage,
tel. 0703650109, b, g. g. 0653484372, fax.
070-3634730

Secretariaat Libertarisch Centrum België:
Brugmaalaan 617» B-Ï18Ö Brussel, tel. 02-
3444721. Meer informatie over Libertarisch
studiecentrum ea Kring Libertarisch Centrum
België bij het secretariaat
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