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-z!gj t̂j'n dg ar̂ t&g2.gM vcor verani&Moord^ng_van dg scTzr̂ j'̂ gr. t/M /p̂ tsc/ẑ ommentaar -z!s_Mĝ o/?

S U B S I D I E S
Zoals reeds eerder aangekondigd zal deze VRIJBRIEF ons eerste nummer met een thema zijn;
deze keer SUBSIDIES. Wij willen meer van dergelijke nummers laten verschijnen. Het mei-
nummer wordt het volgende nummer met een thema. We hebben daarvoor als onderwerp de
WERKGELEGENHEID. Hebt u vragen, opmerkingen of bijdragen, stuur ze ons dan tijdig toe en
wij zullen ze graag verwerken.
Ook zullen we de onderwerpen behandelen op de Kringbijeenkomsten die vallen na de ver-
schijning van de desbetreffende VRIJBRIEF. Zo zal op de Kringbijeenkomst Rotterdam/Vlaar-
dingen van 4 maart het onderwerp "Subsidies!' worden besproken. Dit aan de hand van de
publikaties in de VRIJBRIEF en een op die datum te houden inleiding door drs. P. Rikmans.

Onder "subsidies" verstaan we, in de meest ruime zin^ alle toelagen, schenkingen, enz. die
door overheidslichamen gegeven worden aan particulieren, bedrijven of instellingen.
Het essentiële kenmerk is dat het geld hiervoor beschikbaar gekomen is uit gedwongen be-
talingen van anderen (belasting, accijnzen, inflatie).
En dat is dan ook meteen de verklaring waarom het Libertarisme tegen subsidies is. Wij
stellen namelijk dat geen enkel persoon een ander mens mag dwingen om iets te doen tegen
zijn zin. En wat één persoon niet mag, dat mag ook een groep van personen niet, zelfs al
is die groep 51% van de bevolking. Dit is het principiële bezwaar waarom we tegen subsidies
zijn en al het andere is daaraan ondergeschikt.
Dat er ook wel eens iets goeds met dit geld gebeurt, rechtvaardigt niet dat we andere per-
sonen gaan dwingen om dingen te doen die ze anders niet zouden doen; Typisch echter is dat
het maar zelden zo uitkomt dat op de kojrte en op de lange duur de resultaten positief zijn.
Arthur Laffer, de Amerikaanse econoom die enkele maanden geleden een aantal lezingen in
Nederland en België hield, toonde dat ook aan. Zijn grondstelling op het gebied van subsi-
dies formuleerde hij als volgt: "AXs je M^s subsidieert %3"#a je 53? méér ua?t, en meestaZ.
i&g VggZ." Bijvoorbeeld: als je de melk subsidieert, krijg je te veel melk en zelfs een
boterberg. Als je bepaalde studies subsidieert krijg je te veel afgestudeerden (b.v. artsen)
Als je de werkeloosheid subsidieert krijg je te veel werkelozen. (Zeker als je bovendien
nog "straf" op prestatie stelt.)
Deze praktische resultaten zijn ook een reden om tegen subsidies te zijn, maar die reden
blijft ondergeschikt aan de principiële stellingname "Geen Geweld, Dwang of Fraude".

(vervolg pag. 2)
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Op 22 november j.l. heeft Ayn Rand op een investeringsseminar in New Orleans een toespraak
gehouden met als titel "The Sanction of the Victem". Daarin stelt zij zeer scherp dat de
slachtoffers in deze maatschappij er zelf schuld aan hebben dat ze in de hedendaagse situa-
tie zijn terechtgekomen. Als we bijvoorbeeld naar de zakenmensen, de producenten in de
maatschappij kijken, dan zien we dat zij steeds meer belast en uitgeperst worden. Veel van
diezelfde zakenmensen vragen echter wel zelf om subsidie of steun als zij menen dat het in
hun voordeel is. (Dan is het ineens héél wat anders!) U hoeft de krant maar open te slaan
of u ziet hoe het bedrijfsleven ook uit de overheidsruif probeert te eten. Iedereen pro-
beert er iets uit te krijgen en men vraagt zich dan maar niet af, wie de ruif weer moet vul-
len. Dat zijn namelijk alle anderenl'.

Slechts een kleine greep uit enkele kranteknipsels:
Nutricia: In België krijgen we op investeringen bij voorbeeld een subsidie van 50%. In

Nederland is dat niet alleen minder,, maar 'zelfs nu weten we nog niet wat de WIR-
premie in 1982 zal zijn. Ronduit een schandaal.

N.S.M. : Een grote order is verkregen dankzij slagvaardig optreden van de Ministeries van
Economisohe Zaken en van Verkeer en Waterstaat. , '

Bedrijfschap voor de Detailhandel in alcoholhoudende dranken: Er moet een minimum prijs
komen voor gedistilleerd.

Al deze voorbeelden (en we zouden er bladzijden vol mee kunnen schrijven) vragen on meer
overheidsinvloed. Zij werken niet in de richting van het.afschaffen van allerlei steun en
betutteling. Het is duidelijk waar dit toe leidt. 1984 is niet ver meer weg. Of zien we nu
nog kans om het tij te keren?

Commentaar op
LIBERTARISCHE PENKERS : AYN RA'ND

Hoewel ik mijzelf niet als een
aanhanger of volgeling van Ayn Rand
beschouw, zie ik me toch verplicht te
reageren op de totaal misplaatste
opmerkingen van de heer Guy de
Martelaere betreffende de; filosofie van1

Ayn Rand.

1) Ayn Rand heeft groot gelijk wanneer
ze regelmatig herhaalt dat A A is en
niets anders. Dat mag dan al een
triviale tautologie schijnen, het is een
feit dat vele filosofen deze waarheid
maar al te vaak uit het oog verliezen,
en er een geheel ander axioma voor in de
plaats stellen, namelijk, dat A is wat
"men" zegt dat A is. De politieke
implicaties van beide axioma's zijn
uiteraard geheel verschillend. De
essentie van het libertarisme is, dat
ieder mens een absoluut
zelfbeschikkingsrecht heeft (dus: dat
geen mens het recht heeft over een ander
te beschikken). Om dit politiek axioma,
te kunnen toepassen, moeten we weten
waar de ene mens ophoudt en de andere
begint - de mens hier uiteraard
beschouwd als handelend, moreel subject*
Het is dus essentieel een kwestie van
grenzen (definiëren): Wie ben ik? Waar
liggen mijn grenzen?

Voor het beantwoorden van deze vragen
kunnen we ofwel beroep doen op een
realistische metafysica (A = A), ofwel
op een nominalistische non-metafysica (A
is wat "men" zegt dat A is). Ofwel ieder
mens is wat hij is, en niets anders, en
dan heeft ieder mens als reëel en
werkelijk zijnde objectieve grenzen;
ofwel is een mens wat anderen zeggen dat
hij is, en dan hebben anderen (de
heersende opinie, de staat) het recht te
bepalen waar bijvoorbeeld uw grenzen
liggen, wat van u is, waarover u als het
hun belieft, moQgt beschikken - de staat
heeft het recht u te definiëren, en dat
betekent in extremis: het recht u weg te
definiëren. Is het "ter plaatse
trappelen" eraan te herinneren dat u
bent wat u bent? GdM's opmerkingen over
"A = A" doen vermoeden dat hij weinig
ervaring heeft met de lektuur van
filosofische teksten.

2) "Existence exists" is inderdaad
slechte grammatica, maar betekent gewoon
"Er is iets", en dat is grammaticaal in
orde. Volgend GdM is nu "aan het begin
van je filosofie zeggen 'er bestaat
iets' ook alweer niet zo verhelderend
als het op het eerste gezicht lijkt".
GdM's ironie is misplaatst. Rand heeft
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gelijk als ze "Er is iets" als
fundamenteel metafysisch axioma neemt.
Wat anders? Er is maar een enkel
alternatief, en dat is "Er is niets" -
en dat is geen metafysica, maar
incoherent gewauwel. ledere filosoof
moet een begin kiezen: ofwel er is iets,
ofwel er is niets. Pas na die keuze kan
het filosoferen beginnen. "Er is iets"
is inderdaad maar een begin, geen
eindpunt; maar het is een goed begin -
en ook in de filosofie geldt: goed
begonnen, half gewonnen.

3) Volgens GdM is Rand's idee van
wilskarakter van het denken ( zoals hij
dat noemt) incoherent en in strijd met
de ervaring. Eens te meer heeft hij
ongelijk. Deze zgn. Rand-kënner zou
moeten weten dat voor Rand nadenken niet
hetzelfde is als "een niet-lege geest
hebben". Nadenken is niet hetzelfde als
(dag)dromen of op een.passieve, wijze
allerlei door het onderbewuste
geproduceerde gedachtehassociaties
ondergaan. De•:keuze is•: niet tussen een
"lege geest" en een "niet-lege geest"
(wat GdM schijnt'te suggereren) maar
tussen "to focus one's mind, or :not to
focus one's mind1', d.;w. z. tussen,
enerzijds, kritisch, zelfbewust aandacht
geven, vragen stellen en trachten te:
beantwoorden op basis van controleerbare
feiten en logische denknormen, en,
anderzijds, zich passief laten meevoeren
op de stroom van ideetjes en: , ;
fantasietjes. Rands bedoeling is
duidelijk: logisch redeneren is iets :dat '
men moet willen doen; het komt niet
vanzelf. GdM's argument, dat men niet
kan kiezen tussen nadenken en
niet-nadenken (omdat zo'n keuze zelf al
nadenken presupposeert), komt neer op de
stelling dat het onmogelijk is dat
iemand onnadenkend kiest! Is dat een
empirisch verantwoord uitgangspunt?
Neen: het is het resultaat van het
foutief denkproces van iemand die het
verschil miskent tussen kiezen
enerzijds, en tot de conclusie komen dat
het ene alternatief beter is dan het
andere, anderzijds.

4) In tegenstelling tot GdM's bewering,
zegt Rand nergens dat wij in staat zijn
"ons bewustzijn aan te schieten of af te
leggen als een jas"- In de Randiaanse
filosofie zijn er verschillende -

bewustzijnsniveau's, en alleen het
hoogste, dat van het conceptualiserend
bewustzijn heeft een "wilskarakter". Op
het niveau van het sensorisch en van het
percipierend bewustzijn is er geen
keuzemogelijkheid, ook niet volgens
Rand.

5) Conclusie: GdM's kritiek op Rand is
een schot in het water, en kan zelfs
niet als een schot voor de boeg worden
geïnterpreteerd. Rand zegt wat Rand
zegt, en niet wat GdM gelooft dat Rand
zegt. A = A - en dat is dat.

Frank van Dun

KRINGEN
"K"

De kringbijeenkomst in: Vlaardingen op
4 februari jl. genoot slechts een
geringe belangstelling. De heer
J:. v. d. Starre, hield zijn boekbespreking
Voor een publiek dat uitsluitend was
samengesteld uit , leden van dé kring
yiaardingen/Rotterdam . Het ontbreken van
belangstelling uit de iregio Den Haag was
opvallend. , • . • : . ' • ' ' • • '

1 . i : ' i • : ' '': '<i ' • ' ' |. r " ; • : '

:0nderwerp was : het boek "None dare call
it ConspiracyV van Gary Allen. De
schrijver betoogt hierin, dat de
verspreiding van het collectivisme het

:' gevolg is van een, samenzwering van de
rijken der aarde. Middels de . oprichting
van vele stichtingen in de Verenigde
Staten van de jaren twintig en
manipulaties met geld ten behoeve van
onder andere Lenin en Trotzky ( ter
financiering van de Russische
revolutie?) trachtte de schrijver dit
aannemelijk te maken. Zonder veel
succes, maar met name het controversiële
karakter van de stelling gaf aanleiding
tot een levendige discussie, waarbij de
objectiviteit .van de schrijver in
twijfel werd getrokken en enige
kanttekeningen gemaakt vierden bij de
ethiek van het financieren van grote
projecten,

De eerst volgende bijeenkomst - die voor
alle libertariers toegankelijke is - zal
worden gehouden op 4 maart as. De heer
P.F.Rikmans zal in aansluiting op dit
nummer van de Vrijbrief het een en ander
vertellen over subsidies.
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S U B S I D I E S

Schokkend, maar eigenlijk heb ik niets
tegen subsdidies. Deze opvatting is
natuurlijk geheel in strijd met de
gangbare libertarische opvasttingen.
Toch, als even buiten het enge patroon
wordt gekeken en even voorbij wordt
gezien aan de stelling dat alles wat de
overheid doet niet in overeenstemming
met de wensen is, kan in tijden van
teruglopende welvaart door een centraal
instituut wat worden gedaan aan het
opvijzelen van de publieke opinie en
mogelijk zelfs het tij worden gekeerd.

Natuurlijk wordt het paard achter de
wagen gespannen en in de vorm waarop
momenteel subsidies worden uitgekeerd
zou men zelfs eerder geneigd zijn te
spreken over een doekje voor het
bloeden, maar de vraag is of dit
noodzakelijkerwijs het geval moet zijn.
Waar het aan ontbreekt in het huidige
systeem is vooral een bruikbare
filosofie. Wat is namenlijke het geval?
De werkeloosheid wordt gesubsidieerd. De
norm. om in aanmerking te komen voor
subsidie is niet wat het zou moeten
zijn: Een stimulans voor het
bedrijfsleven. Het merendeel van de
ondernemers en met name de kleinere is
niet in staat het scala van subsidies te
overzien. Het aantal mogelijkheden is
enorm. In een publicatie van de Kamers
van Koophandel van november 1980 stond
een geenszins uitputtende lijst van al
maar liefst 56 verschillende soorten
subsidies. Het aantal is sedertdien
alleen nog maar uitgebreid.

Een ander bezwaar van het huidige
systeem is de controle mogelijkheid. De
meeste mensen houden niet van
pottekijkers Bij het aanvragen van
subsidie moeten er allerlei gegevens op
tafel worden gelegd die de meesten niet
graag zonder meer in de openbaarheid
willen brengen. Dit kart zijn met het oog
op de concurrentie, of gewoon omdat het
geven van rekening en verantwoording
tegen de aard indruist. Men wil eigen
baas zijn...en blijven. Dat houdt ook
in, dat elke vorm van controle van
buitenaf gewantrouwd Wordt. Alleen al
het idee, dat iemand een vinger in de
pap zal krijgen is voldoende om geen
gebruik te maken van hét huidige
subsidie-systeem. Eenmaal in de molen

opgenomen is er geen ontsnappen meer
mogelijk. Waar bij krediet van de bank
nog kan worden overlegd met andere
geldverschaffers en de overeenkomst kan
worden beëindigd door eenvoudig de
schulden af te lossen, blijft' bij
subsidie een morele verplichting hangen.
Wat zou de overheid zeggen als ondanks
het toekennen van een groot bedrag na
een paar maanden toch personeel moet
worden ontslagen?

Hier raken we aan de kern van de
subsidie achtergrond. Subsidies zijn
niet bedoeld om het bedrijfsleven te
stimuleren. Als dit het geval zou zijn,
hebben we te maken met een uiterst
merkwaardige figuur waarbij bedrijven
middels de werkgeversbijdragen aan de
sociale verzekeringen, BTW en
vennootschapsbelasting eerst enorme
bedragen moeten opbrengen die dan later
aan dezelfde bedrijven weer worden
uitgekeerd. Een volslagen waanzinnige
:situatie. Het afschaffen van én ,de.
vennootschapsbelasting (20 miljard) en
het hele subsidiewezen :(40 miljard) zou
de overheid een enorme besparing
opleveren. In tegenstelling tot de
publieke opinie zijn het bovendien de
middelgrote en kleinere ondernemingen
die hiervan profiteren. Zij brengen het
leeuwendeel van deze belasting op.

Het lijkt er op dat het doel van
subsidies weinig met het bedrijfsleven
van doen heeft. Mogelijk is de opzet
arbeidsplaatsen te scheppen, maar ook
dan is het stimuleren van het
bedrijfsleven een eerste vereiste,
waarbij het zwaartepunt zou moeten
liggen bij het midden- en kleinbedrijf.

Merkwaardig genoeg blijkt er maar een
visie te passen op het huidige beleid:
Het lanileggen van het bedrijfsleven om
op deze wijze de bestaande
arbeidsplaatsen te handhaven. Zorgen dat
er niets verandert. Een statisch gegeven
in een,dynamische wereld. Hierdoor :komt
:het dat in Nederland nog steeds
textielindustrie,bestaat, een
bedrijfstak, die in een technisch :'
hoogontwikkeld land in het geheel niet
past, om 4e eenvoudige reden dat

arbeidskrachten te duur zijn geworden.
Laat;ditïwerk maar over aan de' derde '
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wereld, die kan er zijn voordeel mee
doen, wat dan bovendien tot gevolg heeft
dat de grenzen niet meer tegen hun
goedkope produkten hoeven worden
afgeschermd en er kan eindelijk textiel
worden gekocht voor een prijs die niet
een veelvoud is van de werkelijke
waarde.

Natuurlijk brengt het failliet van de
textielindustrie (we houden dit maar als
voorbeeld aan) het debacle mee van
werkeloosheid. Op korte termijn is daar
ook geen oplossing voor, maar de huidige
politiek neemt ook de makers van
oplossingen op lange termijn de wind uit
de zeilen.
Waarom ik dan toch een voorstander ben
van subsidies? Reden is dat een omweg
soms de kortste weg is. Als het niet
mogelijk is een rechte weg te volgen
omdat die door een moeras leidt,,pakt-
men een weg om dat moeras heen. Het
subsidie beleid zou gericht, kunnen
worden op het stimuleren van de
industrie» De gedachten gaan hier met
name uit naar het stimuleren van die
industrietakken waarin Nederlanders
excelleren. Het is te gek, dat know-how
en materiaal voor de sleepvaart verkocht
moet worden aan het buitenland en dat
scheepsbouwers yerzuchten: "Geef ons de
vrije teugel en binnen tien jaar staan
de enige scheepswerven die de wereld
over heeft in Nederland". Er zijn vele
andere gebieden waarin Nederlandse
instellingen als authoriteit worden
beschouwd. In Mexico wordt op de radio:
dagelijks feen landbouwpraatje
uitgezonden dat verzorgd wordt door de
Landbouw Hogeschool in Wageningen. Het"
geniet een grote belangstelling.

Misschien zijn dit niet direct de meest
winstgevende projectens maar zoals
Goethe reeds opmerkte: "Mann muss etwas
sein urn etwas zu werden". Public
Relations, en laten zien wat je kan, is
razend belangrijk en met name door het
stimuleren en ondersteunen van die zaken
waar kennis en vaardigheid in bestaat,
kan een puls worden gegeven. Als er dan
zonodig subsidie moet worden gegeven
ligt hier een werkterrein waar een
centrale overheid nuttig werk. kan doen
zonder het bedrijfsleven in de weg te
lopen. , . • ; . : ' . . ; '

*# ****** ****************#******#*****#**

* A G E N D A *

************#***************#***********

Donderdag 4 mrt 1982
De heer P.F.Rikmans houdt in Vlaardi jn
een lezing 'over subsidies.
Aanvang 20.00 uur
Plaats: Olivier van Noorclaan 110

Vlaardingen
Inlichtingen: 010-268702

Donderdag 8 april 1982
Kringbijeenkomst Vlaardingen

Donderdag 6 , mei 1982
Kringbijeenkpmst Vlaardingen
Thema Werkgelegenheid

Zaterdag 15 mei 1982
*#* TREFPUNT *** , , •
Algemene Libertarische Dag voor de .
Benelux.
- Uitreiking 1982 Benelux ' Libertarian
Award
- Tweetal lezingen oa. door Harry Schulz
Aanvang H.30, sluiting 17.00 uur.
Plaats: Hoog Brabant

Utrecht
**#*#*****#**#,******##**#***, *****̂ **##***

! DE VRIJE MARKT IN EEN ONVRIJE ECON. „~

######:** ##*^* #*,*****#**#**;** tt*
vervolg

Deze keer even kort wat over
beleggen. Een lezer vroeg waar hij de
koersen van goudmijn-aandelen kon
vinden. In Nederland nauwelijks, maar
een redelijke aanwijzing geeft het fonds
ASA'.Ltd., dat tussen de Amerikaanse ...
aandelen staat ( vandaag was de koers ;$:

40 3/4). ASA is een fonds dat veel In
goudmijnen belegt, er zijn ook opties in
verkrijgbaar. Op de Nederlandse beurs
worden niet veel goudmijnen verhandeld.
Een uitzondering vormen Goldfieids prop.
onder Japanse/Indonesische aandelen en
Goldmines onder de rubriek
"beleggingsinstellingen". In België
worden wel enkele mijnen verhandeld en
genoteerd. '

; Nu- raad ik u aan maar weer eens stap
voor stap mijnen te gaan kopen. Te
beginnen met; Noord-Amerikaanse, omdat
deze de mees-fce winst zullen opleveren.

Louis van Stêkelenburg, ir.L.H.M.Jongen
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DE VRIJE MARKT IN EEN ONVRIJE EKONOMIE

In dit themanummer over subsidies wil
ik ook even aandacht aan dit onderwerp
besteden. Voor alle duidelijkheid wil ik
daarbij wel aantekenen dat als iemand
gewoon zou kunnen werken en investeren,
zonder overheidsbetutteling, er
waarschijnlijk weinig subsidies nodig
zouden zijn. Subsidies, en de tegenpool
hiervan, belasting, doen me denken aan
de uitspraak: "Elke verkiezing is een
soort voorverkoop van rechten en
goederen, welke na de verkiezingen
worden ingenomen en aan anderen als
subsidie worden uitgekeerd." Dit innemen
gebeurt uiteraard bij diegenen die
toevallig niet bij de groep horen die 50
% plus l van de stemmers uitmaken.

Voor beginnende zaken of bedrijven
die uitbreiden zijn er:enorm veel
verschillende vormen van subsidies.
Zoveel en ingewikkelde zelfs, dat er een
nieuw beroep ontstaan is: Subsidioloog.
En natuurlijk is er ook een, vakblad* Als
u van plan bent iets op terzetten of uit
te breiden raad ik u aan hier beslist
rekening mee te houden in uw planning en
financiële analyse. ' : , . . . . . . '

Gaat het een bedrijf slecht, • dan, kan
dit eveneens steun aanvragen. Hoe meer
werkgelegenheid er op :hét spel staat,
deste sneller zal worden uitgekeerd en
deste hoger zal het subsidiebedrag :',.'••.
uitvallen. Het trieste van'dit soort;

(goedbedoelde?) steun is, dat in een
bepaalde bedrijfstak degene die het
eerst in de problemen raakt (en dus het
slechtst zijn bedrijf voerde) ook als
eerste subsidie krijgt. Een soort
beloning dus voor het falen. Ook
betekent dat, dat soortgelijke bedrijven
die nog winst maken in feite, via hun
belasting, hun zwakke broeder steunen.
En dan reken ik nog niet uit wat al die
ambtenaren kosten die subsidie aanvragen
moeten toekennen.

Voor privé personen zijn er niet zo
veel verschillende subsidies. Behalve
natuurlijk de kinderbijslag (die moet u
tegenwoordig in Nederland zelf
aanvragen), en de bijdragen voor
woningisolatie, de winterschilder, h

bouwpremies en de steun aan
gehandicapten en zieken. Mensen met eeri
minimum inkomen kunnen naast bijstand
een keur van zakeri betaald krijgen,: ,'van '
trouwjurk tot uitzet en begrafenis.! j

Voor de gewone burger zijn niet zo
zeer de subsidies alswel.de. • !
belastingaftrekposten interessant. Hét
maakt voor h.en veel uit, hoe belastbaar'
inkorrten, renten, kosten van huis, f , ,
woon^werkverkeër en dergelijke zijn. De
regels voor.belastingaftrek zijn zo veel
omvattend,... dat adviseurs en uitgevers1 ,
hier elk jaar meer te doen krijgen. In !

deze,,rubriek worden daarom slechts ' !

algemene hints gegeven, omdat bijna
iedere situatie anders is*

i .: (vervolg pag.5)

VUL DEZE_BON IN^ OP GEEF HEM AAN EEN RELATIE :
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