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De Vrijbrief brengt u elke twee maanden nieuws
objectivisme en het libertarisme.

over levens- en maatschappijbeschouwingen als het

KAPITALISME

Voordat u het kapitalisme veroordeelt wilt u het volgende eens overwegen.

Het woord kapitalisme is in diskrediet geraakt. Het is nu verbonden met andere kleinerende termen zoals lelijke
rijkaard, winstbejag, uitbuiting, grootindustrieel, grootgrondbezitter.
Veel serieuze geleerden zien kapitalisme als een overgangs-systeem tussen het feodale stelsel en het on-
vermijdelijke socialisme. Adam Smith werd, hoewel hij deze term niet gebruikte, geassocieerd met het
woord kapitalisme. Hij refereerde niet naar de naam kapitaal als zodanig, maar gebruikte het woord
"fonds" om wat wij kapitaal noemen te beschrijven. Karl Marx schreef als reactie op Adam Smith's
" Wealth of Nations" zijn "grote" werk "Das Kapitaal". Er werd afgegeven op de ideeën van de vrije
markt economie, sterker nog ze werden veracht en zelfs gehaat. De term kapitalisme spreekt sindsdien
veel mensen niet meer aan, hoewel ze in feite weinig afweten van Marx' standpunt ia de economische
politiek.
Een aantal politieke economen die individuele vrijheid en de vrije markt voorstaan hebben voorgesteld
dat er een nieuwe naam gevonden zou moeten worden om economische vrijheid en individuele verantwoorde-
lijkheid te omschrijven. Maar totdat die nieuwe naam er is, zal de bedachtzame mens er goed aan doen
zich te bezinnen alvorens af te geven op de markt economie, met al de implicaties die in het woord ka-
pitalisme ingesloten zitten, omdat er nu geen alternatief klaar ligt voor een redelijke discussie.

Is het systeem ouderwets?

Veel mensen zien kapitalisme als een ouderwets en verdwijnend overblijfsel van het begin van de indus-
trialisatie. Met een sterk groeiende bevolking, urbanisatie en industrialisatie, beweren ze, verdwijnt
het kapitalisme.
Ze zijn nog niet helemaal bereid het socialisme te omarmen, maar wel keuren ze planning en inmenging
van de regering zonder meer goed. John Kenneth Galbraith, nadrukkelijk woordvoerder van de Liberalen
roept op tot een nieuw socialisme, dat volgens hem nodig is en op het punt staat door te breken. ' Het
nieuwe socialisme staat geen alternatieven toe; men kan er alleen aan ontsnappen ten koste van ernstig
ongemak, en aanzienlijke sociale onrust. Het nieuwe socialisme is niet ideologisch; het vloeit voort uit
de omstandigheden.1'
Op het eerste gezicht is de Marxistische opvatting van economisch determinisme zeer aannemelijk, maar
getoetst aan de reeds opgedane ervaring kan het geen stand houden.
Bestudering van de geschiedenis leidt tot de conclusie, dat vrije mensen, binnen zekere grenzen, hun
eigen politieke economische systemen kunnen kiezen. Dat is precies wat in West-Duitsland is gebeurd in
de tijd van Ludwig Erhard. De Duitsers kozen het kapitalisme boven het socialisme dat werd aanbevolen
door vele Amerikanen, Engelse en andere economen en politici. Men kan en moet zich liever inzetten
voor een vernieuwing van het kapitalisme, dan voor een nieuw socialisme. Kapitalisme wordt momenteel
noch begrepen noch gewaardeerd door de meeste mensen. Kapitalisme is een radicaal en aantrekkelijk
politiek economisch systeem dat een nieuwe en gunstige herziening nodig heeft. Het nieuwe socialisme is
nog nooit in praktijk gebracht. Het oude socialisme is niet erg aanlokkelijk. Kijk naar Rusland, China,
Cuba en nu ook Engeland.
Kapitalisme is met een groot succes in de geschiedenis toegepast.
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Dat ieder mens een onvervreemdbaar recht heeft op zijn eigen leven, vrijheid en eigendom.

Dat de aantasting van de rechten van de mens primair bestaat uit het initiëren - of uit de bedreiging tot initiëren
- van geweld tegen het individu.
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Wai is het karakter van een politiek en economisch
systeem dat de armen van b.v. Amerika rijker
heeft gemaakt dan de rijken in veel landen die on-
der staatscontrole staan?
Hieronder volgt een uiteenzetting ten gunste van het
kapitalisme. Soms wat lyrisch maar gegrond en op-
en voor discussie.

Een benijdenswaardige reputatie

Het kapitalisme is het enige politiek economisch
systeem dat werkt, gewerkt heeft, en indien het een
kans krijgt, zal blijven werken. Hst alternatieve
systeem is socialisme. Het socialisme is verleide-
lijk in theorie, maar neigt in de praktijk naar ti-
rannie en slavernij. Het kapitalisme is niet ontstaan
met "The Wealth of Nations" en zal ook niet ver-
dwijnen met "Das Kapital". Het is zo oud als de ge-
schiedenis en zo nieuw als een nieuw stuk speelgoed
voor een klein kind. Kapitalisme is een filosofie en
een levenswijze. Haar doelstellingen worden gebruikt
ongeacht of ze nu wel of niet begrepen, goedgekeurd
en toegejuichd worden.
Kapitalisme heeft de geniale flexibiliteit om met de
tijden mee te gaan en de uitdagingen van de indus-
trieën, bonden en regeringen aan te nemen, als het
zichzelf tenminste vrij, kan maken van de remmingen
die inmenging van belangengroepen met zich mee
brengt, hetgeen tot onnodige regeringsexpansie en
regeringsuitgaven leidt. Indien de vrije markt goed
functioneert zal iedereen door zijn persoonlijke am-
bitie het algemeen welzijn dienen. Het kapitalisme
is een economisch systeem, dat gelooft, dat het
leven, vrijheid en bezit tot de onvervreemdbare
rechten van de mens behoren.
Het kapitalisme ontkent de splitsing tussen bezits-
waarden en menselijke waarden. Bezitswaarden zijn
menselijke waarden.
Het kapitalisme is een geloof in de mensheid- een
stelling dat welvaart en geluk het best verwezenlijkt
worden wanneer elk mens leeft volgens zijn eigen
wil en intelligentie. Ieder mens heeft zijn eigen ver-
antwoordelijkheid.

Beperkte regeringsfmacht)
Het kapitalisme herkent de potentiële tirannie van
iedere regering. De regering is er voor de mensen
niet de mensen voor de regering. Daarom moet de
regering in grootte en macht worden beperkt, omdat
anders de vrije mensen hun identiteit verliezen en
pupillen (slaven) van de staat worden. Frederic
Bastiat noemt de staat een "geweldig verzinsel waar-
in iedereen op kosten van de ander probeert te leven'
Het kapitalisme verwerpt het naive en mystieke ge-
loof in loon-en prijscontrole door de staat.
Een juiste prijs is het bedrag overeengekomen tussen
koper en verkoper. Men kan veel beter vertrouwen
op concurrentie in een vrije markt, dan op een re-
geringswoordvoerder. De regering is een waarde-
volle verdedigster tegen geweld en fraude, maar de
markt zelf is een betere bescherming tegen mono-
polie, inflatie, snel stijgende prijzen, te lage lonen
en schaarste problemen. Het kapitalisme is in het
voordeel van zowel de consument als van de produ-
cent.
Het kapitalisme verzet zich tegen het recht dat de
regering zich toeè'igent om privé bezit van de burger
te confisceren, het te reduceren door belastingen of
hem te vertellen wanneer en waar hij moet werken
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You know what has to be done* i ou itnuw wna.i nas to DB aone ï
* *
l Why don't you do it ? *
*************************************

„U kunt ze alle drie weer mee naar huis
nemen, mijnheer Den Uyl. U heeft er
geen kind meer aan."

VERVOLG TOESPRAAK DEEL 2 VAN JOHN GALT;
Atlas Shrugged .

Mensen leven niet door het verstand zegt u? De heb de-
genen die dat wel doen afgezonderd.
De geest (verstand) is impotent, zegt u? Ik heb degenen
die dat niet zeggen afgezonderd.
Er bestaan waarden hoger dan het verstand, zegtu ? Ik
heb degenen voor wie dat niet gelit afgezonderd.
Terwijl u naar de offeraltaren de mensen sleepte van
rechtvaardigheid, onafhankelijkheid, rede, rijkdom,
zelfwaardering, versloeg ik u, ik bereikte ze eerder.
De vertelde hen de aard van het spel dat u speelde en de
aard van uw morele regels (voorschriften), zij waren
zelf te onschuldig en te mild om ze te begrijpen. De
toonde ze de weg om te leven volgens een andere moraal
die van mij. Ze verkozen die van mij om te volgen. Al
de mensen die verdwenen zijn, de mensen die u haatte,
en toch was u bang om ze te verliezen, ik ben het die ze
van u heeft weggehaald. Probeer ons niet te vinden. We
hebben verkozen niet gevonden te worden. Schreeuw niet
dat het onse plicht is jullie te dienen, wij kennen zulke
plicht niet. Schreeuw niet dat u ons nodig hebt. Wij be-
schouwen "nodig hebben" niet als een recht waar u aan-
spraak op kunt maken. Schreeuw niet dat wij uw eigen-
dom zijn. Dat zijn wij niet. Vraag ons niet om terug
te keren. Wij staken, wij, de mensen van het verstand.
Wij staken tegen zelf-opoffering. Wij staken omdat wij
tegen onverdiende beloningen zijn en onbeloonde plichten.
Wij staken tegen het dogma dat het nastreven naar ge-
luk zonde is. Wij staken tegen de doctrine dat "leven"
misdadig is. Er is een verschil tussen onze staking en
die u sinds eeuwen beoefend hebt: onze staking bestaat
niet uit dingen vragen, maar om dingen in te willigen .
Wij zijn slecht naar uw morele maatstaven. Wij hebben
besloten u niet langer pijn te doen.
Wij zijn onbruikbaar voor uw economie. Wij hebben be-
sloten u niet langer te exploiteren. Wij zijn gevaarlijk
en moeten in de boeien geslagen worden volgens uw po-
litiek. Wij hebben besloten u niet langer meer in gevaar
te brengen, ook zullen wij de boeien niet langer meer
dragen.
Wij zijn slechts een illusie volgens uw filosofie. Wij
hebben besloten u niet langer te verblinden en zullen u
vrij laten om de werkelijkheid onder ogen te zien - de
werkelijkheid die u wneste, de wereld zoals u ze nu
ziet, een wereld zonder verstand.
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ioe en waar hij moet leven.
wet kapitalisme is gebouwd op de rotsvaste funde-
ring van individuele vrijheid. Het kapitalisme ge-
looft dat ieder mens een kans verdient. "Alle men-
sen zijn gelijk" m.b.t. het verdienen van een kans,
meer mensen zijn niet gelijk - en moeten dat ook
niet zijn. Het zou een saaie wereld worden, indien
niemand een ander kan overtreffen '.
Concurrentie is goed, ongeacht het feit dat zovelen
proberen het te vermijden. Gelijkheid en vrijheid
zijn tegenstrijdig. Het kapitalisme koos voor vrij-
heid'.

Gelijke kans
Het kapitalisme geeft een arm mens de gelegenheid
rijk te worden. Het kapitalisme omklemt de mens
niet, indien zij zich in een armoedige toestand be-
vindt. Het vraagt ieder mens zijn buurman te hel-
pen, maar niet hem te verarmen door hem afhanke-
lijk te maken. Het kapitalistische ideaal is onaf-
hankelijk voor iedereen.
Wanneer een persoon werk aanneemt voor een dag,
een week, een maand, voordat hij betaald wordt,
brengt hij het kapitalisme in praktijk. Kapitalisme
is belofte en realisering. Het kapitalisme biedt
werk aan diegenen die willen werken. De arbeider
is vrij een baan te accepteren tegen elk loon dat
hij kan krijgen. Hij kan zich met zijn collega's
vrijwillig verenigen om zijn loon en arbeidsvoor-
waarden te verbeteren. Hij kan van baan veranderen
of een eigen zaak beginnen. Het hangt van zijn
eigen bekwaamheid af en niet van de dwingende
macht van de staat, om hem werk te verzekeren.
Het kapitalisme is kleurenblind. Zwart, bruin,geel,
rood en wit zijn gelijk in de handel. Een mens
wordt gewaardeerd naar zijn bekwaamheid en niet
naar zijn ras. Economische beloning op de markt,
zoals eer en roem op het speelveld, zijn evenredig
aan de prestaties. De persoon die de meeste er-
varing bekwaamheid en vernuft bezit op het gebied
van productie, wordt overeenkomstig betaald door
mensen die zijn goederen en diensten waarderen en
nodig hebben.
Het vertrouwen in de markt
Het kapitalisme gelooft dat niemand verstandig genoeg
is en niemand genoeg weet om de levens van andere
mensen te controleren. Wanneer ieder mens koopt
verkoopt, consumeert, produceert, spaart en uit-
geeft, zoals hij denkt dat goed is, stelt dat een ie-
der in staat er beter van te worden. Dat is wat
Leonard Reed "het wonder van de markt" noemt.
Het kapitalisme ziet de markt als de enige doel-
teffende en vrije markt reageert op te^korten en
zet aan tot productie door haar prijzen te verhogen.
Willekeurige beperkingen worden aanvaard en daar-
door blijven texkorten bestaan. Wanneer verhoogde
prijzen het menselijk vernuft inspireren om uit te
vinden en te produceren, komen de goederen terug
en zakken de prijzen.
Niemand weet genoeg om een vliegtuig of een com-
puter te bouwen,maar omdat honderden mensen
samenwerken, kunnen zij deze verbazingwekkende
creatieve handelingen realiseren.
Dit is de opmerkelijke menselijke prestatie die
Adam Smith " de verdeling van de arbeid" noemde.
Het kapitalisme ontleent zijn naam aan het feit dat
kapitaal onontbeerlijk is voor het slagen van iedere
onderneming, ongeacht of dit een persoon, een firma
of een staat betreft.

Kapitaal wordt gevormd door spaarzaamheid. De
persoon die zijn kapitaal vergroot wordt persoonlijk
beloond en is tegelijkertijd een weldoener voor zijn
medemens.
Het kapitalisme maakt ieder mens de beheerder van
wat hij bezit. Het benoemt hem tot algemeen direc-
teur van zijn eigen leven en bezit en houdt hem ver-
antwoordelijk voor dit beheer.
Het kapitalisme stelt ondernemers in staat vrije men-
sen te zijn, hun eigen risico's te nemen en hun ei-
gen beloningen in ontvangst te nemen.
Werk i* een voorrecht en een deugd voor het kapi-
talisme. Ontspanning wordt toegejuicht, maar luiheid
is verdacht. Voor de gedachte dat werk een plaag en
een vloek is, is geen plaats in het kapitalisme.
Het kapitalisme acht winsten voortgekomen uit risi-
co en investering even hoog als lonen of huren.
Dividenden welke uitbetaald worden aan diegene die
kapitaal in een onderneming investeren zijn evenveel
waard als de rente die de spaarder uitbetaald
krijgt van de bank. De gedachte dat speculatie ka-
pitaal niet productief is, is onjuist.

Vrijwilligheid
Het kapitalisme eert en bevordert liefdadigheid en
verdiensten. Tot echte liefdadigheid kan men niet
gedwongen wordm .Universiteiten, ziekenhuizen .so-
ciale centra geven meer voldoening en plezier
wanneer ze voortkomen uit vrijwillige steun. Geld
dat afhandig gemaakt wordt en volgens voorgeschre-
ven regels wordt uitgedeeld is geen gift.
De consument regeert bij het kapitalisme. Geen en-
kele burokraat, marketing expert, adviseur, poli-
ticus, of gekozen beschermer, kan hem vertellen
wat hij moet kopen, verkopen of produceren.
Het kapitalisme moedigt uitvindigen, vernieuwingen
en technischer vooruitgang aan. Creativiteit kan
niet in wetten worden vastgelegd. Alleen vrije men-
sen kunnen belangrijke ontdekkingen voor de maat-
schappij doen . Thomas A. Edison was niet in
dienst van de regering.
Het begrip vrije en privé' onderneming gaat niet
alleen op in het onderwijs en het dagelijkse leven
maar ook voor productie en dienstverlening. Wan-
neer een student iets leert is dat zijn verdienste.
Niemand, laat staan de staat, heeft ooit iemand
iets geleerd. De staat kan een soort conformiteit
afdwingen, maar werkelijk leren in een individuele
aangelegenheid- een handeling van vrije onderneming
en ontdekking.

Respect voor het individu
Het kapitalisme respecteert de vrijheid en waardig-
heid van ieder mens. De burger wordt niet ge-
zien als een slachto*ïer. Hij wordt gezien als een
vrije burger die in staat is zijn eigen keuze te
maken; en'geen slaaf van de staat is die beschermd
moet worden door zijn zelf gekozen ambtsnaren.
De vernieuwing van het kapitalisme zou de ver-
niewing van de wereld kunnen betekenen. Niets zou
radicaler, actueler en beter zijn voor de massa.
De massa die nu bedrogen wordt door de zwakke
en verleidelijke beloften van het nieuwe socialisme.
Geen enkel politiek en economisch systeem is per-
fect. Plato's "Republiek" -was in de hemel- niet op
aarde. Als alle mensen gul en goed waren, zou elk"
systeem slagen. Maar gezien mensen egoïstisch •
zijn, zijn ze vrijer en gelukkiger in een systeem
dat hun gierigheid en agressiviteit toestaat en zo-

******************************************************Jt*^Mi***:F**!p************************^********Purpose
The purpose of thought is right action. The purpose of right action is being good. The purpose of being good
is becoming better. The purpose of becoming better is life.Life is to be what you are and to become what
you could be.
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is zo'n systeem. Het is doeltreffend, zelfs als het
aan banden gelegd wordt. Het is nu de tijd dat zij
die de moed hebben het bevrijden, zodat we de
wereld opnieuw kunnen wakker schudden met initia-
tief en productiviteit van vrije mensen.'
Velen zullen het voorgaande lovende commentaar op
het kapitalisme ontkennen, betwisten en honen. Zij
zullen zeggen dat het socialisme zich inzet voor de
armen, de jongeren, de consument, de minder-
heidsgroepen en dat het kapitalisme de rijken en de
machthebbers beschermt. Wanneer er echter dis-
cussies gehouden worden, zullen ze argumenteren
met politieke termen ipv economische, ideologiën
naar voren brengen i.p.v. duidelijk bewijs en zij
zullen het Libetarisch Centrum beschuldigen het-
«elfde te doen. Wanneer het meest overtuigende
geval wordt voorgelegd zal dit niet overtuigen. Po-
litieke opinies worden niet veranderd door rationele
argumenten.

Een oproep voor vernieuwing
Degenen die nu nog socialistische ideologische voor-
keur hebben zijn slechts jaloers door een eerlijke
waardering van het kapitalisme zoals die hier uit-
een is gezet. Diegenen echter die Ludwig von Mises,
Friedrich Hayek en Milton Friedman volgen, hebben
de praktijk van het kapitalisme op onze huidige wereld
onderzocht en zullen gehoor geven aan de oproep voor
de vernieuwing van een systeem dat werkt.
Degenen die, de schijnbare meedogenloze desintegratie
van het kapitalisme hebben gadegeslagen en hebben vast-
gesteld dat het socialisme zal slagen, weliswaar met
pijnlijke nadelen, zullen een lange en droevige zucht
van spijt slaken als de gelukkige en voorspoedige
kapitalistische manier van leven ten ondergaat. Zij
zullen accepteren als ze zo door gaan wat in hun ogen
onvermijdelijk is, en zullen het beste proberen te ma-
ken van het grijze leven van het socialisme. Bijvoor-
beeld : De melding dat een schip zinkende is, is niet
te verwaarlozen. Alleen de manier waarop dit bericht
ontvangen wordt is belangrijk de bemanning kan zich
gaan bedrinken. Maar kan ook naar de pompen rennen.
Vrienden van de vrijheid; naar de pompen '.
Zij die de vrijheid meer liefhebben dan de gelijkheid,
zij die onrustig zijn onder een ongelimiteerde rege-
ring, zij die zich verbazen over het wonder van de
markt zullen mij bijvallen in deze oproep voor ver-
nieuwing van dit eenvoudige, redelijke, veelzijdige
en open systeem van-het kapitalisme, dat heeft ge-
werkt, en zal werken indien het bevrijd wordt van de
ketenen van de onbegrensde staatsinmenging. De keus
volgens mij, is aan ons. Het alternatief is de ver-
stikkende souvereine staat.
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Werkers - Bijeenkomst

Op 7 september komen in Utrecht een aantal actieve
Libertariers bij elkaar. Zij willen in een "workshop"
bespreken wat ieder persoonlijk actief kan doen om het
Libertarisme verder te verspreiden.
Onze maatschappij gaat steeds verder in de richting
van overheidsbetutteling en daarmee wordt onze toe-
komst steeds onvrijer en onzekerder.
Wij zullen u op de hoogte houden over de werkzaamhe-
den van deze idealisten, die ondanks alles nog geloven
dat we nog niet te laat zijn om een betere wereld te
scheppen. Een wereld waarin de mens weer waardering
heeft voor zijn medemens. Een wereld waarin TC vrij
kunnen ademhalen, werken, en leven. Een wereld waar
de principiële fundamentele rechten van de mens weer

gelden : Leven. Vrijheid. Eigendom.
Als u ook actief wilt meewerken, kunt u zich opgeven
bij het Libetarisch Centrum, Tel. 020-442727.
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Vrijheids Activiteiten

Gelukkig zijn er op de wereld ook nog allerlei activi-
teiten die proberen de vrijheid en het persoonlijk ge-
luk van de mens te bevorderen. Wij zullen u regel-
matig van deze ontwikkelingen op de hoogte houden.
Dat wil uiteraard niet zeggen dat wij het altijd in alle
opzichten eens zijn met alle handelingen of principes
van die personen of groepen. Onze basis filosofie blijft
hef'OJECTIVISME".
Wij vermelden deze activiteiten hier omdat een bepaald
deel voor u interessant kan zijn.

Van 10 - 12 oktober 1977 is in Oslo "The International
Freedom Conference". Het is al zeker dat er deelne-
mers zijn uit Nederalnd, België, Zwitzerland, Zweden,
Duitsland, Engeland, Noorwegen, U. S. A.
Als u geïnteresseerd bent, kunt u meer informatie
krijgen bij het Libertarisch Centrum.
Van 12-14 november 1977 verwachten wij een tournee
van de Deense Anti Belasting advokaat Mogen Glistrup
door Nederalnd en België. Deze advokaat is de leider
van de tweede grootste partij in Denemarken. Zijn
aanhang groeit nog steeds , want in Denemarken zijn
steeds meer mensen ervan overtuigd dat de belastin-
gen veel te hoog zijn.
Wij zullen u van verdere ontwikkelingen op de hoogte
houden.

Met twee maten

De Nederlandse regering koopt op grote schaal Rus-
siche personenauto's, die bij overheidsinstellingen
in gebruik zullen worden genomen.
Dat de auto's afkomstig zijn uit dictatuurstaat Rusland
blijkt voor deze regering geen enkel politiek beletsel
te vormen. Dat is geheel anders wanneer het gaat om
de handel tussen Nederland en landen waartegen linkse
groeperingen in ons land altijd te koop lopen, zoals
bijvoorbeeld Chili, Brazilië of Zuid- Afrika.
Dan staat deze regering altijd onmiddelijk klaar uit
politieke overwegingen het bedrijfsleven te verbieden
Nederalndse produkten aan deze landen te verkopen.
Een verbod, dat enkele dagen geleden nog de verkoop
van het passagiersvliegtuig van Fokker aan Zuid-
Afrika trof. Uitgerekend diezelfde regering koopt nu
zelf auto's in de Sovjet Unie om er de rijksambtenaren
in te laten rondrijden. Over meten met twee maten
gesproken.
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Stichting Rechtsbijstand

Er gaan steeds meer stemmen op om een Stichting
Rechtsbijstand op te richten. In de volgende Vrijbrief
zullen wij hier verder op in gaan. Indien u enkele
suggesties hieromtrent hebt zien wij deze gaarne van
u tegemoet.
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Dit is het teken dat
Engelse organisatie

,_ "Aims for F ree En-
terprise gebruikt
voor de Free Enter-
prise day.
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