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Van de Redactie
DE BANENPOOL EN HET EERLIJK DELEN VAN WERK
Het geloof dat de hoeveelheid werk dat er in de wereld gedaan kan
worden beperkt is leidt ertoe dat men gelooft dat meer werk belangrijker is dan meer goederen en diensten. Vaak betekent een hogere
productie zelfs meer werkloosheid. De aanhangers van deze ideeën
denken dan ook dat, wetenschappers, uitvinders en zakenlieden met
hun streven naar efficiency, permanent bezig zijn de kostbare voorraad werk dat in de gemeenschap aanwezig is te vernietigen.
De vakbondsleider, de ambtenaar en ieder rechtgeaard vakbondslid
zijn ondertussen druk bezig werk te creëren. De vakbondsleider eist
bijvoorbeeld dat er een elektricien aangesteld wordt die 's morgens
het licht aandoet en 's avonds het licht weer uitdoet. De ambtenaar
stelt mensen te werk in banenpools en het rechtgeaarde vakbondslid
doet zijn werk langzamer en zo min mogelijk efficiënt.
Het effect van hun inspanningen is natuurlijk een teruggang in de
levensstandaard doordat de productie per persoon minder wordt. Het
resultaat van deze werkprojecten is hoogstwaarschijnlijk niet dat
dezelfde productie gehaald wordt met een groter aantal werkenden,
maar dat met hetzelfde aantal werkenden een lagere productie gehaald wordt. Er is namelijk geen enkele reden om aan te nemen dat
door deze werkprojecten de vraag naar arbeid zal toenemen. Hiertoe
zou de loonvoet (loon per uur), gegeven de hoeveelheid geld en het
niveau van de uitgaven in de economie, moeten dalen. Dus voor
iedere werkloze die een baan krijgt via een werkproject dat nauwelijks iets toevoegt aan de productie, dient een productievere werknemer te worden ontslagen. (Men dient zich te realiseren dat de
daling in werkgelegenheid zich kan verplaatsen naar een andere
industrie. Dus wanneer de loodgieter verplicht wordt gebruik te maken van een tegelzetter, die verder niet of nauwelijks iets toevoegt
aan de efficiëntie van het loodgieterswerk, dan hoeft de loodgieter
zelf niet werkloos te worden. De last kan worden afgewenteld op een
automonteur, een medewerker van een reisbureau of een boer of
iemand anders elders in de economie. De fondsen die nodig zijn om
de tegelzetter te betalen kunnen nu niet gebruikt worden om iemand
anders te betalen. (Simpel gezegd: loodgieterswerk wordt nodeloos
duur en de vakantie schiet er bij in.)
Een variant van deze projecten om kunstmatig werk te creëren is het
idee om werk eerlijk te verdelen. Er is maar een beperkte hoeveelheid werk om te doen in de wereld en het in niet eerlijk dat sommigen wel en anderen niet 'mogen' werken. De oplossing wordt
gevonden in het eerlijk verdelen van het aanwezige werk. Wanneer
bijvoorbeeld een kwart van de beroepsbevolking werkloos is en de
gemiddelde werkweek 40 uur bedraagt, dan wordt de volgende oplossing gevonden: iedereen gaat dertig uur werken en alle werklozen
komen zo aan de slag.
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Het resultaat van de werkprojecten die we tot nu toe
besproken hebben is de vervanging van een efficiënte
werknemer door een niet-efficiënte werknemer. De efficiënte werknemer wordt werkloos. Met 'werk door arbeidsduurverkorting' en 'eerlijk verdelen van werk' zal
het niet veel anders gaan. Mogelijk zal de werkloosheid
zelfs toenemen. Dit hangt af van wat er met de loonvoet
(loon per uur) gebeurd. Wanneer het uurloon hetzelfde
blijft dan zullen diegenen die aan het werk waren en nu
korter moeten gaan werken er financieel op achteruit
gaan. Hoogst waarschijnlijk zal de productie afnemen
en de kosten per eenheid product stijgen, hoewel het
aantal gewerkte uren in de economie hetzelfde blijft. Dit
resultaat is waarschijnlijk omdat als de werkgevers
enige keuze vrijheid hebben zij efficiënte werknemers
prefereren boven inefficiënte. Bij herverdeling van werk
gaan de efficiënte (die dus reeds werk hadden) minder
werken en de inefficiënte (de werklozen) meer. Hierdoor
zullen de productiekosten stijgen en daarmee de prijzen.
De totale hoeveelheid geproduceerde goederen neemt af
ceteris paribus (een veel gebruikt begrip in de economie: bij gelijk blijvende overige omstandigheden).
Dit is de ideale situatie. De werkelijkheid is zelden ideaal. De werknemers die korter gaan werken zullen gecompenseerd willen worden. Zij zullen proberen de
loonvoet te laten stijgen. De mate waarin zij hierin succes hebben bepaalt in welke mate de vraag naar arbeid
zal dalen. Als de totale vraag naar arbeid uitgedrukt in
geld vaststaat - de totale hoeveelheid geld dat aan loon
wordt uitgekeerd blijft hetzelfde - (het is redelijk dit
aan te nemen omdat de geldvoorraad en de totale bestedingen hetzelfde blijven) dan is er een rechtstreeks verband tussen de daling van de vraag naar arbeid en de
stijging van de loonvoet. Dus als we met ons voorbeeld
waarbij de werkweek van 40 uur naar 30 uur wordt
teruggebracht verder gaan, dan zullen de arbeiders volledige compensatie vragen voor hun gemiste inkomen.
De loonvoet zal met 4/3 stijgen. Het totaal aantal gewerkte uren in de economie zal dalen tot 3/4 van het
oorspronkelijke aantal. Dat is een daling van 25%.
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Dit betekent dat in de mate waarin werklozen aan een
baan geholpen worden er werkenden werkloos zullen
worden.. Het terugbrengen van de werkweek tot 30 uur
is onvoldoende om plaats te maken voor de werklozen.
Dus wanneer volledige compensatie plaatsvindt en de
werknemer voor 30 uur werk hetzelfde loon mee naar
huis neemt als voor de 40 uur, die hij werkte voordat de
herverdelingsoperatie plaatsvond, zal voor iedere werkloze die een baan vindt een werkende werkloos worden.
Peter Croughs
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Lang Leve De Buitenlanders
Stefan van Glabbeek
In de vorige Vrijbrief las ik een stukje waarin werd
gesuggereerd dat het Vlaams Blok libertarisch zou zijn.
Nu ben ik niet zo thuis in de Belgische politiek, maar ik
dacht dat de twee speerpunten van het Vlaams Blok zijn
dat het Vlaamse deel van België zich af moet splitsen
van die vreselijke Belgen die Frans praten, en dat de
mensen die uit het buitenland naar Vlaanderen zijn verhuisd (c.q. buitenlanders, immigranten) eruit zouden
moeten worden gewerkt. Derhalve lijkt het mij een goede gelegenheid om weer eens in de bres springen voor
het libertarische standpunt van vrije migratie.
Migratiebeperking betekent dat overheden, door middel
van o.a. de douane, mensen tegen houden om een bepaalde landsgrens te overschrijden. Wanneer de betreffende mensen de verboden landsgrens toch
overschrijden, kunnen zij worden opgepakt en weer
terug over de landsgrens gezet. Landsgrenzen zijn
denkbeeldige lijnen die de overheden hebben bedacht
om te onderscheiden welke overheid op welk grondgebied mag parasiteren. De denkbeeldige lijnen zijn vaak
tot stand gekomen doordat op die plaats de oorlog tot
stilstand kwam, en zijn destijds dwars door privéeigendom getrokken. Op zich zijn landsgrenzen dus een
onlibertarisch idee. Als de wereld libertarisch was zouden er alleen grenzen zijn op grond van eigendom, niet
op grond van overheidsbemoeienis. Juist door dit libertarische standpunt voelde ik mij altijd aangetrokken
door de Europese Confederalisten, die de grenzen tussen
de verschillende Europese landen willen opheffen zonder dat er centralisering van overheden of nationale
banken optreedt.
Stel dat ik een kamer in mijn huis heb, die ik graag wil
verhuren aan Dlièzu, een man die op dat moment nog in
Nigeria woont. Dlièzu wil naar Nederland vliegen en de
betreffende kamer inrichten en bewonen. Het lijkt mij
dat dit een zaak is tussen mij en niièzu. Waar haalt de
overheid het recht vandaan om zich met deze vrijwillige
overeenkomst te bemoeien? Hetzelfde geldt natuurlijk
ook als Dlièzu van mij een kamer koopt, dan wel een
heel huis huurt of koopt. Stel dat niièzu bij mij op kamers woont, en vervolgens gaat werken bij de bakker.
Dat lijkt mij dan weer typisch een zaak tussen fflièzu en
de bakker. Wat heeft vadertje staat er mee te maken dat
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Bllièzu werkzaamheden verricht voor de bakker? Heeft
de overheid dan het recht om de bakker te dwingen om
een boekhouding bij te houden van de herkomst van zijn
werknemers, en de herkomst van de voorouders van
zijn werknemers (zoals de Nederlandse overheid dat
afdwingt) ? Heeft de overheid het recht om onuitgenodigd mijn huis binnen te vallen, Ulièzu op te pakken, en
hem te ontvoeren naar de luchthavens, om hem vervolgens terug te sturen naar Nigeria? Nee, de overheid
heeft dat recht niet. Mensen hebben het fundamentele
recht om hun eigen leven zo in te richten als ze zelf
denken dat goed is. Als Hlièzu en ik en de bakker onze
levens zodanig inrichten dat wij vrijwillige overeenkomsten aangaan, in de vorm van wonen en werken,
dan is dat onze zaak. De staat moet zich daar buiten
houden.
Welke excuses gebruikt de overheid voor haar
agressie tegenover immigranten?
Vol = vol. Natuurlijk is het woord vol gelijk aan zichzelf. Maar de suggestie wordt gewekt dat Nederland
dan wel België vol is. Het tegendeel is natuurlijk waar.
In Nederland ben ik zo eens van Gouda naar Gorichem
gereden, en in plaats van een drukke mensenmenigte
temidden van torenhoge flatgebouwen, was het enige
wat ik aantrof kaal grasland met hier en daar een koe.
En dit is echt geen uitzondering in de BENELUX. Waar
het wel druk is, is in de grote steden, zoals Brussel, of
Amsterdam. Dat komt omdat mensen kennelijk graag
heel dicht bij elkaar gaan wonen, dicht op een kluitje.
Kijk maar eens op een landkaart, waarop in kleuren de
bevolkingsdichtheid is aangegeven. Dan zal het je opvallen dat mensen de neiging hebben om daar te gaan
wonen waar ook veel andere mensen wonen. Stel dat
een individueel mens kan leven in een ruimte van 5 bij
5 bij 4 meter, ofwel 100 kubieke meter. In een flat op
een terrein van 20 bij 20 meter kan elke verdieping 8
van deze appartementen kwijt (alle 8 aan de buitenkant,
zodat in het midden ruimte overblijft voor trappen, liften
etc. en er ruimte is voor muren). Stel dat de flat 15 verdiepingen hoog is, dan kunnen we hier 120 mensen
kwijt die allemaal alleen wonen. Op een terrein van 100
bij 100 meter zouden we 25 van deze flats kunnen

plaatsen, maar omdat er natuurlijk wegen moeten zijn
zal ik 15 flats aanhouden. Dus 1800 mensen in een

Asielzoekers mogen nu bijklussen
gebied van 100 vierkante meter, dat is 180.000 mensen
per vierkante kilometer. Op een gebied van 150 bij 200
kilometer, dus 30.000 vierkante kilometer, kunnen we
dus 5,4 miljard mensen kwijt. En dan ben ik er nog
vanuit gegaan dat elk individueel mens alleen woont,
hetgeen natuurlijk niet het geval is. De gehele wereldbevolking kan dus in principe in Nederland of België
wonen. Nemen we Frankrijk of Texas als gastland, dan
kan iedereen zelfs in een riante villa wonen. We kunnen
dus concluderen dat noch Nederland noch België vol
zijn. Mocht Nederland of België toch vol raken, dan
zou zich dat vertalen in de huizenprijzen, en zouden veel
mensen daarom liever niet meer in Nederland dan wel
België gaan wonen.
Een tweede argument is dat de toestroom van teveel
migranten een te grote aanslag vormt op het milieu.
Maar hierbij heb ik nog nooit gehoord welke problemen
er dan wel ontstaan door de extra bewoners. Welk verschijnsel maakt nu dat een bepaalde hoeveelheid mensen wel kan, maar er een objectieve grens wordt bereikt
die maakt dat nu net die buitenlanders er niet meer bij
kunnen? De werkelijke redenen om tegen immigratie te
zijn, zijn volgens mij dan ook meer economisch en cultureel.

zijn dat immigranten uitkeringen genieten waar de oorspronkelijke bevolking sociale premies voor heeft betaald, in plaats van tegen immigratie te zijn. De
politieke partij DS'70 heeft eens laten onderzoeken hoe
het werkelijk zit met deze geldstromen. De conclusie
was dat de overheid verdient aan immigratie. De migranten als groep betalen samen meer belastingen dan
ze genieten aan uitkeringen en andere subsidies. De
overheid zou dus eigenlijk reclame moeten maken in
derde wereld landen, in de geest van: "KOM NU
NAAR NEDERLAND! KOM MEEPROFITEREN
VAN ONZE WELVAART!" Dat lokt dan weer veel
mensen naar Nederland, en aangezien de overheid geld
verdient aan immigratie, nemen de verdiensten dan toe.
Vanuit de gedachte van de verzorgingsstaat bekeken
hebben onze overheden juist de fout gemaakt te weinig
buitenlanders toe te laten. Als gevolg daarvan is er vergrijzing opgetreden. Er zijn te weinig werknemers ten
opzichte van de hoeveelheid bejaarden. Men kan dit
probleem opheffen door alsnog veel buitenlanders aan te
trekken met een gunstig migratieklimaat.
Tenslotte wordt het argument gebruikt dat mensen ongelukkig zouden worden van de botsingen van verschillende culturen. Graag wil ik dan wijzen op het
genot van Chinees eten, shoarma, taco's, pizza, etc. dat
wij toch vooral te danken hebben aan de immigratie.
Ook in de muziek zijn velen juist geïnspireerd door de
vermenging van culturen. Waarschijnlijk komt dit argument dan ook voort uit de angst voor mensen die er
net iets anders uitzien dan wij, of net iets andere of verouderde gebruiken hebben. Zowel op grond van libertarische beginselen, als op grond van de gedachte van de
verzorgingsstaat, zou er dus een einde moeten komen
aan de migratiebeperkingen die de overheden ons opleggen. LANG LEVE DE BUITENLANDERS!

Zo wordt wel geschermd met immigranten die banen
aannemen, ten koste van Nederlanders die dan werkloos
worden. Maar dat is natuurlijk een probleem dat moet
worden opgelost door de overheid geen werkloosheid
meer te laten veroorzaken, bijvoorbeeld door het minimum loon af te schaffen en de algemeen bindend verklaring van CAO's.
Een ander argument is dat de immigranten uitkeringen
genieten, waar de oorspronkelijke bevolking sociale
premies voor heeft betaald. Dat is natuurlijk vreemd,
want als je daar tegen bent, dan kun je er gewoon tegen
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Timothy Evans: Conservative Radicalism
Recensie door Aschwin de Wolf
Conservative Radicalism: A sociology of Conservative
Party youth structures and libertarianism 1970-1992,
Timothy Evans, Berghahn Books, 1996
De prijs die ik in London heb moeten betalen voor dit,
weliswaar mooi verzorgd en gebonden, boek was dermate hoog dat alleen een specifiek onderwerp als dit het
enigszins dragelijk maakt. Het lijkt me dan ook niet in
een boek dat een grotere lezerskring tot zich kan rekenen dan direct betrokken en geïnteresseerden in het libertarisme en/of de jongeren- en studentenorganisaties
van de Conservative Party. De auteur van dit boek is
als medewerker van het Adam Smith Institute zeker
geen onbekende met betrekking tot het libertarisme en
steekt zijn sympathie voor deze stroming niet onder
stoelen of banken. Dit kan nadelig zijn voor de objectiviteit van deze studie, maar zoals de auteur ook zelfstelt
is dit boek al bijzonder doordat zij de sterke libertarische stroming binnen de conservatieve jongeren niet afdoet als een niet-serieuze (nieuwrechtse) stroming voor
opgroeiende adolescenten. Verder onderscheidt het boek
zich door een verfrissend gebrek aan de linksprogressieve benadering, die de meeste van dergelijke
studies kenmerkt.
Het vertrekpunt van deze studie is de defensieve positie
van het naoorlogse conservatisme, in het bijzonder de
positie van jongeren hierin. De kritiek van Nieuwe
Links, met auteurs als Adorno in het bijzonder, zette een
niet gering aantal conservatieve jongeren (studenten)
aan het denken over de grondslagen van hun tot dan toe
beleden politieke ideologie. De beschuldigingen van
bekrompenheid en autoritair handelen noopte tot een
vernieuwing van het, tot dan toe door Burke en traditionalisme geïnspireerde, politieke denken van de Tory's.
De uitdaging voor de jonge conservatieven lag er dan
ook in om zowel het egalitaristische en totalitaire socialisme als het traditionalistische conservatisme te pareren. En deze impasse schepte het ideale klimaat voor de
receptie van de uit de VS overgewaaide libertarische
opvattingen.
Het aantrekkelijke van de libertarische filosofie bestond
hierin dat zij het traditionele links-rechts denken wist te
omzeilen. Door zowel het uitgangspunt van de individuele vrijheid toe te passen op het persoonlijk als economisch handelen omzeilde zij zowel het dirigistische
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economische denken van de Labour Party als het overheidspaternalisme van de Conservative Party. Gecombineerd met een bloeiende individualistische tijdsgeest en
de charme van het consequente denken van libertarische
auteurs als Ayn Rand en Murray Rothbard vormde het
libertarisme een tot op heden bloeiende voedingsbodem
voor jonge conservatieven.
Dat deze omslag niet zonder slag of stoot ging is een
bijna overbodige opmerking. Zowel het traditionele
partijbestuur van de Conservative Party als de verdeeldheid binnen de conservatieve jongeren- en studentenorganisaties zelf speelde hierbij een grote rol. Vermakelijk
zijn dan ook het lezen van de pogingen van het centrale
bestuur om het oprukkende "extreem-rechtse" gedachtegoed binnen de conservatieve jongeren een halt toe te
roepen. Maar zoals het een veelkoppig monster betaamt
steekt het radicale vrije marktdenken telkens opnieuw
de kop op. Ook de interne verdeeldheid binnen de conservatieve jongeren werd niet zelden in het voordeel van
de radicaal-liberalen beslecht.
Een belangrijke tweede impuls voor het libertarisme
binnen de conservatieve jongeren vormde de opkomst
van de regering Thatcher. Haar regering was volgens
Thatcher zelf "about the application of a philosophy".
En deze filosofie was in grote mate de door denkers als
Hayek geïnspireerde reductie van de omvang van de
overheid in net sociaal-economische leven van de burger. De conservatieve jongeren voelden zich in hun verzet tegen de "Wets", de behoudende conservatieve
jongeren, gesteund door de radicalisering binnen de top
van de Tory's zelf. De strijd en discussies die binnen de
engelse jonge conservatieven worden gevoerd zijn
enigszins vergelijkbaar met die binnen de Nederlandse
liberale jongerenorganisatie de JOVD. Ook hier staan
klassiek liberalen tegenover behoudende ontplooingsliberalen. En ook hier zijn de radicale vrije marktdenkers
politiek filosofisch beter onderlegd dan hun opponenten.
Een belangrijk verschil is echter de grote mate van creativiteit en 'joi de vivre' onder de Engelse libertarische
conservatieve jongeren. Geinspireerd door de schreeuwerige manier van politiek bedrijven van links voeren
de jonge conservatieven een intensieve campagne op de
universiteiten om het vrije markt denken uit te dragen.
Door middel van ironische persiflages op de pamflettistische stijl van links probeert men de progressieve jeugd

te provoceren. De 'Pravda' wordt omgedoopt in de
'Tory Militant' voor de 'Capitalist Worker', de 'Contra's worden gesteund in hun strijd tegen het communisme en Nelson Mandela wordt weggezet als een
reactionaire communist. Een dergelijke luchtige en politiek incorrecte manier van politiek bedrijven doet de
Nederlandse jongerenpolitiek lijken op een willekeurige
avond uit de Avonden van Gerard Reve. Nadeel is natuurlijk dat dergelijke vormen van politiek bedrijven
overbelicht worden en de doortimmerde libertarische
betogen gepasseerd worden door de media.
Een en ander wordt aan het einde van het boek nog cijfermatig onderbouwd door interessante cijfers met betrekking tot de politieke opvattingen van de jonge

conservatieven. Interessant gegeven is de ook hier bevestigde mondiale trend dat opvattingen van (liberale)
politieke jongerenorganisaties op het gebied van persoonlijke vrijheid steeds meer tenderen naar (gematigd)
libertarische opvattingen. Verder natuurlijk de reeds bekende constatering dat politieke jongerenorganisaties in
grote mate het domein zijn van hoog opgeleide jongeren. Behalve de politiek sociologische relevantie van een
dergelijk boek is het voor de klassiek liberalen en libertariërs binnen Nederlandse liberale jongeren natuurlijk
een hoopvol stemmend boek Als het werkelijk zo is dat
Nederland in alles jaren achter loopt staan de Nederlandse jonge liberalen van de JOVD nog heel wat te
wachten.

GRATIS
De pers over In de Naam:
de Volkskrant
'op een welsprekende manie wordt de
vloer aangeveegd met de linkse intelligentia'

H'P/de Tijd:
'Scherpe pen [...] ongewone felheid en
passie'

Theo van Gogh:
'een provo van de jaren negentig [...] kan
erg goed schrijven [...] wel hard'

Parmentier:
'rancune van de verongelijkte kleinburger
[...] achterbuurt-filosofieën'

U krijgt van ons het Boek In De Naam Van De Vrouw De Homo En De Allochtoon (winkelwaarde ƒ34,90)
cadeau wanneer u iemand een abonnement op de Vrijbrief* cadeau doet. Voor meer informatie en bestelling
bel: 050-5710799. *Geldt niet voor het studentenabonnement.
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Libertarische Wereldconventie 1998
Berlijn.
Hubert Jongen
Inleiding Het zal u niet verwonderen dat ook deze conventie
toch weer een groot succes was. De 17-de al!! Er waren 120
deelnemers uit 24 verschillende landen. Alle franje zal u niet
erg interesseren, daarom hier alleen maar iets over de lezingen en een essentie of iets speciaals dat de sprekers brachten.
Christian Michel (Zwitserland, Internationaal zakenman)
hield twee lezingen. De eerste ging over de MORALITEIT
VAN DE MARKT. Onder andere werd belicht het verschil
tussen politieke macht en economische macht. De eerste bereikt haar doel met geweld, de tweede door verleiding. De
politiek, de overheid, belooft edelmoedigheid net als een
prostituee echte liefde belooft. In zijn lezing Onverwachte
Illustraties Van De Esthetische Filosofie Van Ayn Rand
werd aangetoond de integratie van esthetica met de hele rest
van het objectivisme. Ook illustreerde hij aan de hand van
geprojecteerde beelden van kunstwerken, dat er zelfe onder
het nazi en communistische regime kunstenaars waren die
hun eigen kijk op de werkelijkheid hadden en dit heel treffend tot uitdrukking brachten..
Hub Jongen sprak over de SOVEREIGN SOCIETY, een
nieuwe beweging die zich richt op de persoonlijke vrijheid
van het individu. Meer vrijheid is vooral te verkrijgen op
twee manieren. Ten eerste door anderen de moraliteit van
het libertarisme te leren. Hoe meer mensen dat begrijpen,
hoe meer vrijheidsideeën wortel zullen schieten. Dit is
waarin ISIL een grote rol speelt over de hele wereld. De
tweede methode is om zelf te leren hoe om te gaan met al de
lasten van onvrijheid die ons worden opgelegd. Dit is waar
de Sovereign Society, vooral door voorlichting over het behoud van je eigen privacy een rol speelt.
Charles Evans (Verenigde Staten, Centrum voor studie
voor "emerging institutions") hield aansluitend daaraan een
pleidooi om cyber-money te gaan gebruiken. Vooral de organisatie E-GOLD geeft daarvoor een goede mogelijkheid.
U kunt heel eenvoudig een account openen op hun website:
<www.e-gold.com>. U kunt er daarna mee werken als een
gewone bankrekening. Er is geen minimum storting vereist.

8 de Vrijbrief

(U kunt het o.a. gebruiken om uw conventie in Costa Rica
te betalen!)
Stefan Meteeler (Zwitserland, Adviseur communicatie en
computers) liet zien dat het belangrijk is om codering te gebruiken. In het Internet is het net zo eenvoudig om berichten
te lezen als het aftappen van je telefoon. (Wat op grote
schaal gebeurt). Net als men een brief in een enveloppe
doet, kan men berichten coderen. Dit kan op een veilige, zekere manier met het systeem PGP (Pretty Good Privacy).
Detmar Doering (Duitsland, directeur Liberales Institute,
van de Friedrich Neurnann Stichting) rekende af met het
idee dat het Duitsefederalisme een rolmodel is voor de wereld. In plaats van de verwachting dat dit de overheid kleiner zou maken, blijkt uit de werkelijkheid dat het de groei
van biggovernment alleen maar bevordert.
Josef Sima (Czechia, Assistent Universiteit Praag)) toonde
aan de er een levensgroot verschil is tussen de Oostenrijkse
rethoriek en de statistische praktijk van Vaclas Klaus.
Klaus die bekend staat als een vrije markt econoom en premier van Czechia werd, bleek zoveel overheidsmaatregelen
in te voeren en/ofte behouden, dat de vrije markt ook in
Czechia geen kans kreeg. Eén van de nare consequenties
van dergelijke toestanden is dat een groot aantal politici dit
in hun voordeel gebruiken: "Zie je wel, de vrije markt werkt
niet"
Cristian Comanescu (Roemenië, Uitgever) schilderde een
somber overzicht van de Toestand in Roemenië. De oude
"securitate" trekt er nog steeds aan de touwtjes en verrijkt
zichzelf ten koste van de andere inwoners. De overheid
controleert het geld, de wet en het onderwijs. Daarmee heeft
ze de volledige macht in handen. De door de staat opgeleide
intellectuelen zijn in feite "waakhonden voor de staat". Comanescu hield een sterk pleidooi voor het oprichten in
Roemenië van een vrije en onafhankelijke "think tanK', die
objectieve ideeën naar buiten kan brengen. Daardoor zou de
misinformatie van de staat een tegenwicht kunnen krijgen.
(Dit geldt uiteraard ook voor andere landen!). Dit is echter

ook een methode die pas op lange termijn vruchten af zou
kunnen werpen.
Mary Ruwart (Verenigde Staten, dokter en auteur van
Healingour World) hield een bijzonder positieve lezing. Zij
toonde aan dat op den duur een libertarische wereld onvermijdelijk zal komen. Als we alleen maar honderd of twee
honderd jaar terug kijken, dan zien we al allerlei verbeteringen. Slavernij is afgeschaft, mishandeling van gevangenen
wordt praktisch overal afgekeurd en vind veel minder
plaats, vrouwen zijn niet langer het "eigendom" van hun
man, er zijn veel minder (absolute) monarchieën en die er
zijn, stellen niet veel meer voor. Mensen komen steeds meer
tot de conclusie dat vrijheid werkt en goed voor hen is, en
dat onvrijheid minder welvaart oplevert. Het is een trend op
lange termijn. Wij kunnen blij en trots zijn dat we daar als
libertariërs een positieve bijdrage voor leveren.
AttQa Csanyi (Verenigde Staten, Psycholoog) was voorzitter van EEN INTERNATIONAAL PANEL. Dit was vooral
op Oost Europa georiënteerd, maar ook uit andere landen
van wereld werden bijdragen geleverd. Bij voorbeeld uit India en Italië. Zeer leerzaam was te ervaren dat met alle verschillen in de diverse landen, de onderliggende problemen
en oplossingen sterk parallel lopen. Het panel was vooral
zeer bemoedigend voor personen die vaak in hun eentje
proberen een meer vrije en morele maatschappij in hun land
op te bouwen.

worden opgeheven, maar dat dat dan toch in een totale context gezien moet worden. Als op dit ogenblik in bijvoorbeeld Nederland en/of België immigratie compleet vrij zou
worden, zonder allerlei andere dingen te veranderen, dan
zou het land overstroomd worden door allerlei lieden die
gebruik komen maken van al die aantrekkelijke sociale
voorzieningen. Die moeten dus onder andere eerst afgeschaft worden voordat je de grenzen openstelt. Eveneens
moeten werkvergunningen, minimum lonen enz. afgeschaft
worden.
Zijn tweede lezing betrof Een Oostenrijks - Libertarische
Strategie Voor Sociale Revolutie. Een groot deel hiervan
betrof het handhaven van het recht door een juiste conflictbehandeling. Hoppe stelde dat een onderzoek had uitgewezen dat het bekende Wilde Westen helemaal niet zo wild
was als ons door allerlei films en boeken wordt voorgesteld.
Het blijkt dat er toen veel minder geweldsmisdrijven waren
als in de huidige maatschappij! Een reden daarvoor was dat
iedereen gewapend was, en onmiddellijk zichzelf kon verdedigen. Al klinkt dat nu vreemd, een feit is wel dat nu de
verdediging pas op gang komt na dat het kwaad is geschied. Bij de oplossingen voor een toekomstige vrije maatschappij zouden verzekeringen een heel grote rol kunnen
spelen. Hoppe bleek voorstander te zijn van de AnarchoKapitalistische maatschappij boven een Minimum Staat
oplossing. Ook dit punt bleek heel veel discussie uit te lokken, en het is zeker niet zo dat deze libertarische alternatieven al doodgepraat zijn. Nog stof genoeg voor meer
conventies en/of seminars.

Frances Kendall (Zuid Afrika, schrijfster) probeert al een
aantal jaren de situatie in de gemeente Johannesburg te verbeteren door actief aan de politiek deel te nemen. Ze zit
daardoor in de gemeenteraad. Zij bereikt inderdaad een
aantal verbeteringen, of houdt verslechteringen tegen. Eén
van de beste ontwikkelingen is dat de apartheid inderdaad
praktisch verdwenen is. Echter de welvaart ontwikkelt zich
in de richting van onderontwikkelde landen. De armsten lijden daaronder het meest. Zij toonde aan dat politici van nature naar macht streven en dat deze macht hen steeds meer
corrupt maakt. Zij was zeer pessimistisch over de ontwikkelingen in Zuid Afrika. Personen die naar dit land willen
emigreren, werd aangeraden om zich heel goed te oriënteren. Heel veel personen willen nu net het land verlaten!

Ralph Raico (Verenigde Staten, Professor Europese Geschiedenis) sprak over De Meester Mythen Van De Twintigste Eeuw. Gedurende de eerste helft van deze eeuw was
socialisme de grote mythe. Socialisme zou welvaart voor iedereen brengen. Wat kregen we echter? We kregen de totalitaire staat, de Sovjet Unie, en het fascisme van onder
andere de nazi's. Het ergste is nog dat deze systemen in
stand gehouden werden door het Westen, in het bijzonder de
westelijke intellectuelen. Daarna kwam, en nu is de grote
mythe het egalitarianism. Iedereen en alles moeten gelijk
worden. Raico betoogde dat dit egalitarisme een nog groter
gevaar voor de vrijheid is als het Marxisme.

Hans-Hermann Hoppe (Duitsland, nu Professor Universiteit Nevada, USA) gaf twee lezingen (plus één in het
Duits) die allebei zoveel discussie opriepen dat hij wel de
meest controversiële spreker van de conventie was. De eerste lezing ging over Argumenten Voor Een Vrije Handel En
Beperkte Immigratie. Alleen al de titel van "beperkte immigratie" riep vragen op nog voor hij één woord had gezegd.
Hoppe belichtte echter duidelijk dat het wel eenvoudig gezegd is dat alle belemmeringen voor immigratie moeten

Leon Louw (Zuid Afrika, schrijver en directeur Free Market Foundation) gaf twee geheel verschillende lezingen. De
eerste betrof: Moeilijke Vragen Die Libertariërs Niet
Graag Beantwoorden. Louw behandelde daarbij een groot
aantal grensgevallen en extreme situaties. Vragen als:
"wanneer kun je zeggen dat een kind vrijwillig heeft beslist?" "Wanneer wordt er geweld geïnitieerd?" Hij hield
ook een pleidooi om het "geen geweld initiëren" te vervangen door "handelingen mogen alleen met onderling goed-
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vinden (consent) "Veel om over te denken, nog aangevuld
door John Hospers met "Het is allemaal niet zo eenvoudig!"
De tweede lezing van Louw was een soort "computershow"
waarin hij liet zien hoe De Index For Economie Freedom
gebruikt kan worden om adviezen te geven over beleidsvorming in gemeentes, landen, bedrijven. Deze index, die
gebruik maakt van officiële cijfers van "officiële instanties"
geeft overduideh'jk aan dat de welvaart in een land evenredig is aan de hoeveelheid vrijheid. Wij hopen op dit onderwerp later nog terug te komen.
Ken Schoolland (Hawaii, economie professor) sprak over
het internationaal verspreiden van libertarische literatuur.
Dit toegelicht met ervaringen met zijn boek: Jonathan Gullible. Dit boek is een groot aantal talen vertaald, waaronder
het Nederlands. Daar heet het boek Jonathan in Kwasiland,
en het is nog beschikbaar bij de redactie. Andere talen zijn
o.a. Russisch, Noors, Roemeens, Spaans en Duits.
Stefan Blankertz (Duitsland, adviseur, leraar en schrijver)
sprak over: De Sociologie Van Onderdanigheid: Waarom
Is Het Zo Moeilijk Om De Staat Terug Te Draalen?
Waarom is het Hbertarisme niet een denderend succesverhaal? Onder de verschillende oorzaken is het feit dat veel
mensen verkiezen te blijven in een situatie die ze "kennen"
boven over te stappen in een nieuwe toestand als daar enig
risico, onzekerheid, mee verbonden is. Overheden hebben
daar gebruik van gemaakt en kweken angst: als de overheid

je niet beschermt, dan ben je aan van alles en nog wat overgeleverd. Dus steun de overheid. Ondanks de moeilijkheden bleef Blankertz toch optimistisch dat uiteindelijk de
vrijheid zal zegevieren. Al is het alleen maar omdat het beter
werkt en meer welvaart voor meer personen zal brengen.
Philippe Nataf (Frankrijk, Universiteit van Parijs) sprak
over Voor En Na De Euro: Strategie Voor Vrij Geld. De
mensheid heeft eeuwenlang gewerkt met geld dat op de één
of andere manier "waarde" had omdat het gekoppeld was
aan een "goed" (commodiry). Toen Nixon on 1976 de koppeling van geld met goud losmaakte, veranderde in één klap
het hele monetaire systeem in de wereld. Vanaf toen is geld
alleen maar een stukje papier waar iets op is gedrukt. Sommige staten hebben nog een "bandje" naar hun goudvoorraad, maar de politici willen daar liefst van af. Zie de
goudverkopen van de landen die aan de euro meedoen. Hoe
minder binding, hoe makkelijker ze kunnen ritselen. Dit is
tevens het grote gevaar voor de euro. Volgens Nataf is het
niet mogelijk om te "voorspellen" wat er gaat gebeuren,
maar wel vindt hij ook dat goud net als in voorgaande eeuwen, een waarde zal blijven behouden.
Slotopmerking Praktisch alle deelnemers waren bijzonder
tevreden over de variatie en de kwaliteit van de lezingen.
Het is waarschijnlijk dat sommige van deze lezingen op het
Internet beschikbaar komen. Wij zullen proberen u daarover
te blijven informeren.

PUMïU
Parts
FRANCE

HAUI7&
OFF!

10 de Vrijbrief

Vrije Immigratie
of

Gedwongen Integratie?
Hans-Hermann Hoppe
Pree Immigration or Forced Integration? Verscheen
eerder in Chronicles (ISSN 0887-5731) Vol 19, No 7,
Juli 1995. The Rockford Institute geeft voor $39,- per
jaar maandelijks Chronicles uit.
Hans-Hermann Hoppe is professor Economie aan de
Universiteit van Las Vegas en senior fellow aan het
Ludwig von Mises Institute.

INLEIDING
Het klassieke argument voor vrij immigratie gaat als
volgt. Onder gelijkblijvende overige omstandigheden,
investeren ondernemingen in gebieden met lage lonen
en verhuizen arbeiders richting gebieden met hoge lonen, hierdoor is er een neiging dat de loonvoet (voor dezelfde soort arbeid) overal ter wereld gelijk wordt als
wel een neiging tot optimale allocatie van kapitaal. De
instroom van immigranten in een gebied met hoge lonen
zal de nominale loonvoet verlagen. Als het bevolkingsaantal lager is dan het optimum (het bevolkingsaantal
van de Verenigde Staten in zijn geheel is duidelijk beneden het optimum), zal dit echter niet leiden tot een
verlaging van de reële loonvoet. Integendeel de productie zal toenemen en de reële lonen zullen stijgen. Beperking van immigratie zal de inwoners van een land als
consument meer schade berokkenen dan de winst die
het zal opleveren als producent. Bovendien zal er een
zekere kapitaal vlucht ontstaan van geld dat anders in
het land was besteed, leidend tot een minder optimale
allocatie van kapitaal, hetgeen de wereld levensstandaard schade berokkent. Als gezegd, het argument voor
vrije immigratie is onweerlegbaar en correct. Proberen
dit te weerleggen is hopeloos. Net zo hopeloos als het
weerspreken dat vrije handel tot een hogere welvaart
leidt. Ook is het dom om de immigratie aan te vallen
met het argument dat met de opkomst van de verzorgingsstaat de huidige immigranten het vooral om de sociale voorzieningen te doen is. Dat zij, zelfs terwijl de
VS het optimale aantal inwoneraantal nog niet bereikt
heeft, de welvaart eerder doen afnemen dan toenemen.
Dit is natuurlijk een argument tegen de verzorgingsstaat

en niet tegen immigratie. Vanzelfsprekend moet de verzorgingsstaat met wortel en tak worden uitgeroeid.
Maar de problemen van immigratie en van de verzorgingsstaat zijn analytisch verschillend en dienen ook
zodanig behandeld te worden.
Het argument zoals hierboven verwoord heeft twee aan
elkaar gerelateerde tekortkomingen die de eenduidige
pro immigratie conclusie weerleggen. Of indien al geldig, alleen toepasbaar op een situatie zoals die ooit eens
in het verleden der menselijke geschiedenis heeft bestaan.
De eerste tekortkoming wordt slechts summier behandeld. Libertariërs die zich in de Oostenrijkse school
hebben verdiept weten dat 'rijkdom' een subjectief begrip is. Materiële rijdom is niet het enige wat telt. Zelfs
als de reële inkomens stijgen ten gevolge van immigratie dan nog hoeft immigratie niet 'goed' te zijn. Er zullen mensen zijn die een lagere levensstandaard bij een
lagere bevolkingsdichtheid prefereren, boven een hogere
levensstandaard en een hogere bevolkingsdichtheid.
Wij zullen in dit artikel de tweede tekortkoming behandelen. In de analyse wordt de vraag wie het gebied,
waarheen de mensen immigreren, beheert of in eigendom heeft buiten beschouwing gelaten. Om het argument geldig te laten zijn wordt, zij het impliciet,
aangenomen dat het gebied onbewoond is. Deze vooronderstelling is natuurlijk niet langer houdbaar. Het
probleem van de immigratie krijgt een geheel nieuwe
betekenis en eist dat we er opnieuw serieus over nadenken.
Ter illustratie, laten we uitgaan van een anarchokapitalistische samenleving. Hoewel ik er van overtuigd
ben dat dit de enige juiste sociale orde is, wil ik hier niet
uitleggen waarom. De zal het idee van een dergelijke
samenleving gebruiken om de fundamentele gedachte
fout van de voorstanders van vrije immigratie bloot te
leggen.
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Al het land is in privé bezit. Inclusief alle wegen, havens, straten, luchthavens, rivieren, etc. met sommige
stukken land kan de eigenaar alles doen wat hij belieft,
zolang hij aan eigendommen van anderen geen fysieke
schade berokkent. Het eigendom is onbeperkt. Van andere stukken land kan het eigendom in meer of mindere
mate beperkt zijn. Zo als nu het geval is bij sommige
woonprojecten, kan de eigenaar contractuele beperkingen zijn opgelegd met betrekking tot zijn eigendom. De
beperkingen kunnen gaan over of er winkels gevestigd
mogen worden, de hoogte van de gebouwen, het wel of
niet verkopen of verhuren aan Joden, Duitsers, Katholieken, Haïtianen, families met of zonder kinderen, en
rokers, bijvoorbeeld.
In dit geval bestaat er duidelijk geen vrijheid van immigratie. Er bestaat een vrijheid voor de onafhankelijke
grondeigenaren, om wel of niet mensen toe laten in
overeenstemming met hun beperkte of onbeperkte eigendomsrechten. Toegang tot sommige gebieden zal
makkelijk zijn tot andere gebieden bijna onmogelijk. In
een anarcho-kapitalistische samenleving zou er duidelijk geen vrijheid van reizen bestaan. Er zal precies zoveel immigratie en niet-immigratie, integratie en
segregatie, discriminatie en geen discriminatie, zijn, gebaseerd op geloof, taal, cultuur, ras, of op welke andere
grond dan ook, als de individuele eigenaren of verenigingen van eigenaren zouden beslissen.
Niets van dit alles, zelfs niet in het geval van de zwaarste afzondering, betekent een afwijzing van vrijhandel
en de acceptatie van protectionisme. Het feit dat men
niet in de buurt van Negers of Turken wil wonen, of op
andere wijze persoonlijke contacten met hen wil onderhouden, betekent nog niet dat men geen handel met hen
wenst te drijven. Integendeel, juist de volstrekte vrijwilligheid van de menselijke betrekkingen, van integratie
en segregatie, maakt vreedzame betrekkingen - handel tussen groepen mensen die sterk verschillen in geloof,
cultuur, ethniciteit, of ras, mogelijk.

KONINKRIJK VERSUS DEMOCRATIE
In een anarcho-kapitalistische samenleving is er geen
overheid, en daarmee geen duidelijk onderscheiding
tussen inwoners en buitenlanders. Dit onderscheid
wordt pas gemaakt met de instelling van een overheid,
een instantie met een monopolie op agressie (belastingheffing). Het gebied waarover de overheid belasting kan
heffen wordt 'binnenland', en het gebied waarover betreffende overheid geen belasting kan heffen wordt
'buitenland'. Staatsgrenzen (en paspoorten), tegenover
privé eigendom (en eigendomsrechten), zijn een 'onnatuurlijke' (gedwongen) instelling. Het bestaan van
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staatsgrenzen (en de overheid) zijn op twee manieren
een inbreuk op de natuurlijke neiging van mensen om
relaties met anderen aan te gaan. Ten eerste zijn de inwoners niet in staat de overheid (belastingdienst) van
hun eigendom te weren, maar zij zijn onderworpen aan
wat je zou kunnen noemen een gedwongen immigratie
van overheidsdienaren. Ten tweede, om overheidsdienaren in staat te kunnen stellen om privé eigendom te
schenden, dienen de wegen in overheidsbezit te komen.
Bestaande wegen worden genationaliseerd. Er worden
nieuwe wegen aangelegd, bekostigd uit de belastingopbrengsten, om makkelijker bij al het privé eigendom te
komen en de belastinginning te vereenvoudigen. De
overproduktie van wegen vergemakkelijkt niet alleen de
regionale handel - verlaging van de transactiekosten zoals economen ons willen doen geloven, maar betekent
een gedwongen integratie van het binnenland.
Met het bestaan van landsgrenzen en overheden, krijgt
immigratie een geheel nieuwe betekenis. Immigratie
betekent nu de immigratie van buitenlanders over de
staatsgrenzen, en de beslissing om een immigrant toe te
laten ligt nu niet meer bij de privé-eigenaren of verenigingen van eigenaren maar bij de overheid die optreedt
als de hoogste baas van alle inwoners en uiteindelijke
eigenaar van alle eigendommen. Wanneer nu de overheid een persoon uitsluit, ook als er maar één inwoner is
die die persoon op zijn eigendom wil toelaten, is het resultaat gedwongen uitsluiting (een fenomeen dat niet
bestaat onder anarcho-kapitalisme). Verder als de overheid ook maar één persoon wil toelaten die geen enkele
inwoner op zijn gebied wil hebben, hebben we te maken
met gedwongen integratie (bestaat ook niet onder anarcho-kapitalisme).
Laten we een paar 'realistische' empirische vooronderstellingen toevoegen. Laten we aannemen dat de overheid een privé-persoon is. Hij heeft het hele land in zijn
bezit. Over een deel van het land heeft hij onbeperkte
rechten over andere delen zijn zijn rechten contractueel
beperkt (als verpachter of verhuurder van onroerend
goed aan de huurder-inwoners). Hij kan zijn eigendom
verkopen en nalaten aan zijn kinderen, en hij kan de totale waarde van zijn eigendom (zijn land) berekenen.
De traditionele monarchie - en de koning - is het historische voorbeeld dat deze wijze van bestuur het dichtst
benaderd. Welk beleid zou een koning met betrekking
tot immigratie en emigratie hoogstwaarschijnlijk voeren? Omdat hij in het bezit is van de totale kapitaalwaarde van zijn land, zal hij, uitgaande van zijn
eigenbelang, waarschijnlijk dat migratiebeleid voeren
dat de waarde van zijn land verhoogt. Hij zal waar-

schijnlijk dat beleid nalaten dat de waarde van zijn koninkrijk vermindert. Wat betreft emigratie, zal de koning willen voorkomen dat zijn productieve onderdanen
het land verlaten, en in het bijzonder zijn beste en meest
productieve onderdanen. Zo gold van 1782 to 1824 in
Engeland een wet die de emigratie van geschoolde arbeiders verbood. Aan de andere kant zal hij van zijn
niet-productieve en destructieve onderdanen afwillen.
De verwijdering van deze elementen (criminelen, zwervers, bedelaars, zigeuners) zal de waarde van zijn koninkrijk doen toenemen. Om deze reden stuurde
Engeland tienduizenden criminelen naar NoordAmerika en Australië.
Wat betreft immigratie zal de koning zowel de massa
als minder productieve personen buiten willen houden.
Als deze laatsten al worden toegelaten, dan is het
slechts tijdelijk als seizoensarbeiders, zonder burgerrechten (Duitsland liet na 1880 grote hoeveelheden Polen toe als seizoensarbeiders) en zonder de mogelijkheid
om onroerend goed te verwerven. Permanente immigratie staat de koning slechts toe aan mensen met boven
gemiddelde of superieure capaciteiten. Dit vermeerdert
de kapitaalwaarde van het koninkrijk. Bijvoorbeeld,
toen in 1685 het Edict van Nantes werd herroepen werden tienduizenden Hugenoten tot Pruisen toegelaten.
Peter de Grootte, Frederick de Grootte en Maria Theresa
bevorderden sterk de immigratie van Duitsers naar
Pruisen, Rusland, en de oostelijke provincies van Oostenrijk-Hongarije. Hoewel het migratiebeleid van de
Koning niet alle gevallen van gedwongen integratie of
gedwongen uitsluiting zal kunnen vermijden, komt een
dergelijk beleid toch het dichtst in de buurt bij wat privé-eigenaren zouden doen, wanneer zij zouden kunnen
beslissen wie toe te laten en wie niet. De Koning zou
uiterst selectief te werk gaan en erg bezorgd zijn over de
waarde van zijn menselijk kapitaal.
Tot zo ver het geval dat de overheid in privé bezit is.
Het migratiebeleid wordt totaal anders wanneer de
overheid in publieke handen is. De heerser is niet langer
meer in het bezit van het land, maar mag er slechts tijdelijk gebruik van maken. Hij kan het niet verkopen of
nalaten aan zijn kinderen. Hij is meer een tijdelijke conciërge, wel de zorg niet het eigendom. Iedereen kan in
principe heerser van het land worden.
De democratieën, zoals die na de eerste Wereldoorlog
zijn ontstaan zijn een voorbeeld van een overheid in publieke handen. Opnieuw uitgaande van het eigenbelang
(maximalisering van monetair en psychisch inkomen:
geld en macht), neigen democratische heersers het huidige inkomen te maximaliseren, hetgeen zij privé kun-

nen genieten, en gaan zij voorbij aan de kapitaalwaarde
waar zij niet privé van kunnen genieten. In overeenstemming met het gelijkheidsideaal van de democratie
(one man one vote) is ook het migratiebeleid nietdiscriminatoir en gebaseerd op gelijkheid.
Wat betreft de emigratie, maakt het de democratische
heerser weinig uit of de mensen die het land wensen te
verlaten productief of niet-productief zijn, zwervers of
genieën. Ieder van hen heeft toch maar één gelijke stem.
Het is zelfs goed mogelijk dat de democratische heerser
zich meer zorgen maakt over het verlies van een zwerver
dan over het verlies van een genie. Het verlies van de
laatste vermindert duidelijk de kapitaalwaarde van het
land, terwijl het verlies van de eerste de kapitaalwaarde
waarschijnlijk verhoogt. Maar zoals we gezien hebben,
de democratische heerser is niet zo geïnteresseerd in de
kapitaalwaarde. Op de korte termijn is de zwerver die
zijn stem uitbrengt voor meer gelijkheidsmaatregelen,
de heerser meer waard dan het genie, het slachtoffer van
het gelijkheidsideaal, en een mogelijke tegenstemmer.
Om dezelfde reden, zullen democratische overheden,
anders dan een koning, weinig ondernemen om die
mensen te verbannen, die de samenleving tot last zijn
(menselijk afval dat de waarde van individuele eigendommen vermindert). Deze negatieve externe effecten parasieten, junks en criminelen - zijn de meest betrouwbare stemmers.
Wat betreft het immigratie en emigratie beleid, zijn de
prikkels - beloning en straf - op een gelijke wijze verstoord, en de resultaten zijn pervers. Voor een democratische overheid maak het weinig uit of genieën of
uitvreters, beschaafde of onbeschaafde, productieve of
onproductieve personen, wensen te immigreren. Ook
maakt het weinig uit of de immigranten zich tijdelijk
(voor seizoenswerk) of permanent vestigen. Er is zelfs
een lichte voorkeur voor uitvreters en parasieten waar te
nemen, omdat die 'sociale problemen' veroorzaken en
iedere democratische overheid floreert op het bestaan
van sociale problemen. Een vruchtbare kruisbestuiving
ontstaat: in ruil voor stemmen lanceert de overheid sociale projecten voor de 'kansarmen'. Het resultaat van dit
immigratiebeleid, waarbij op geen enkele wijze rekening wordt gehouden met de kwaliteiten van de immigranten, is gedwongen integratie. Grote hoeveelheden
inferieure immigranten worden de locale bevolking opgedwongen. Als de mensen zelf had kunnen beslissen,
zouden ze een strenge selectie (discriminatie = onderscheid maken) hebben gemaakt, wie als buurman te accepteren en wie niet. Het beste voorbeeld van de
werking van de democratie, zijn de immigratiewetten
die in 1965 in de VS zijn aangenomen. Alle tot dan toe
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bestaande kwaliteitseisen en expliciete voorkeur vóór
Europeanen werden vervangen door een politiek van
niet-disciminatie(multi-cultureel).
Hoewel zelden opgemerkt, is het immigratiebeleid van
een democratie het spiegelbeeld van het beleid dat gevoerd wordt ten aanzien van interne bevolkingsgroepen:
ten aanzien van de mate van integratie en afzondering,
van het aangaan of juist niet aangaan van persoonlijke
verbintenissen, van fysieke afstand of nabijheid. Net als
de koning zal, zal een democratische overheid geneigd
zijn teveel van het 'publieke goed' wegen te produceren.
Voor de democratische overheid, anders dan de koning,
is het niet genoeg, dat iedereen bij elkaar op bezoek kan
komen via overheidswegen en straten. Meer hechtend
aan zijn huidige inkomen en status dan aan de kapitaalwaarde van het land, zal de democratische heerser
verder willen gaan. Door het aannemen van antidiscriminatie wetten - het is verboden te discrimineren tegen
Joden, Negers, homosexuelen, etc. - zal de overheid
willen afdwingen dat een ieder toegang heeft tot de eigendommen van ieder ander. Het is dus nauwelijks verrassend dat in dezelfde tijd dat de nieuwe
migratiewetten werden aangenomen, die een gedwongen internationale integratie tot doel hadden, de antidiscriminatiewetten (verbod op discriminatie op grond van
ras, geslacht, geloof, etc.) werden aangenomen, die een
gedwongen nationale integratie tot doel hadden.

CONCLUSIE
De huidige situatie in de VS en West-Europa heeft niets
te maken met 'vrije immigratie'. Het is niets anders
dan gedwongen integratie, en gedwongen integratie is
de logische uitkomst van het democratische one man
one vote systeem. Om van gedwongen integratie af te
komen dient de democratisering te worden teruggedraaid en uiteindelijk te worden afgeschaft. In het bijzonder dient de bevoegdheid om mensen toe te laten of
te weigeren uit de handen van de centrale overheid te
worden genomen en te worden teruggegeven aan de
provincies, steden, dorpen en de wijken. Uiteindelijk
dient de bevoegdheid te belanden in handen van privéeigenaren en hun verenigingen. Om dit te bereiken is
een proces van decentralisatie en afscheiding (beide ondemocratisch en tegen het meerderheidsprincipe) nodig.
Dit betekent dat de vrijheid van vereniging zoals dat
voorspruit uit het idee van privé-eigendom weer in ere
wordt hersteld. Veel van de sociale conflicten die het
gevolg zijn van gedwongen integratie zouden worden
vermeden, wanneer steden en dorpen deden wat tot een
eeuw geleden heel gewoon was in Europa en de VS: bij
de ingang wordt een bord gehangen met daarop de eisen
waaraan bezoekers van de stad moeten voldoen (geen
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werklozen, zwervers, junks, en ook geen Joden, Nazi's,
Amerikanen, etc.). Iedereen die deze regels overschrijdt
wordt met een schop onder de kont de stad weer uitgezet. Het probleem van naturalisatie kan het best op de
Zwitserse manier worden opgelost. In Zwitserland beslissen plaatselijke volksvertegenwoordigingen omtrent
de aanvraag tot Zwitsers burgerschap. De centrale overheid staat hier buiten.
Waar kunnen we op hopen en waar kunnen we reclame
voor maken als het meest juiste immigratie beleid, zolang de democratische centrale staat bestaat en zich het
recht toemeet, om te bepalen wie het land kan binnenkomen en wie niet, en daarmee voor alle steden en dorpen en wijken in een geografisch gebied min of meer
het immigratiebeleid bepaalt? Het beste waar we op
kunnen hopen, hoewel dit tegen de natuur van de democratie is, is dat de leiders van het land bij hun beslissingen de lange termijn in de gaten houden en het land
zouden behandelen als hun persoonlijk eigendom. Migratie beslissingen worden dan beslissingen als: "Wie
laat ik toe op mijn land?" of zelfs "Wie laat ik toe in
mijn huis?" Dit betekent een beleid van strikte discriminatie, discriminatie ten aanzien van beroepsvaardigheden, karakter en gelijkwaardige cultuur.
Het betekent ook een strikte scheiding tussen 'burgers'
(genaturaliseerde immigranten) en mensen met een verblijfsvergunning. De laatsten worden volledig van de
sociale voorzieningen uitgesloten. Het betekent dat een
burger persoonlijk garant dient te staan zowel voor
mensen met verblijfsstatus als voor genaturaliseerde
vreemdelingen. Hij dient de schade aan eigendommen
veroorzaakt door de immigrant te vergoeden. De immigrant dient ook een arbeidscontract te hebben; en hij
dient zeker als hij genaturaliseerd is niet alleen de taal
vloeiend te spreken, maar in het algemeen bovengemiddelde intellectuele capaciteiten te hebben en een
karakter dat voldoet aan onze normen en waarden. Dit
betekent natuurlijk dat vooral Europeanen zouden kunnen immigreren.

Gemengde Berichten
Bart Croughs
NEO-PURITEINEN CONTRA PEDOFIELEN

Het optreden van de overheid is ook in andere opzichten
niet erg consequent. Zo is het bezit van kinderporno weer
strafbaar gesteld, maar desondanks kan de redactie van
NOVA ongestraft voor het oog van de natie de wet overtreden. En ook de werkgroep Morkhoven, die een indrukwekkende verzameling kinderporno heeft aangelegd, wordt niet
vervolgd.

De tijd waarin pedofielen in verlichte kringen werden beschouwd als een onderdrukte minderheid naast bijvoorbeeld
homo's, allochtonen, vrouwen, transseksuelen, travestieten
en gehandicapten, is inmiddels definitief voorbij. Vooral de
gedaantewisseling die de VARA de afgelopen jaren heeft
ondergaan is erg vermakelijk. In een befaamde uitzending
van Tien groot uur U, gepresenteerd door Koos Postema,
werden pedofielen vol begrip en zonder enige vorm van morele veroordeling tegemoet getreden. Dapper en taboedoorbrekend, aldus het oordeel van verlicht Nederland. Want
wie progressief was, verdedigde de pedofielen tegen de seksueel gefrustreerde, repressieve, reactionaire kleinburgers
die nu eenmaal iedere afwijkende vorm van seksualiteit
zonder pardon veroordeelden.

Het is een onvermijdelijk gevolg van onzinnige wetten: ga
je ze serieus naleven, dan wordt al snel duidelijk hoe onzinnig de wet is; vandaar dat de redactie van NOVA en de
werkgroep Morkhoven ongestraft de wet mogen overtreden.
Niemand die over deze moderne vorm van klassejustitie zal
struikelen. Het bezit van kinderporno wordt namelijk op
zich niet misdadig gevonden - zolang je er maar geen plezier aan ontleent.

Diezelfde VARA. is inmiddels veranderd in het repressieve,
kleinburgerlijke monster dat destijds zo hard bestreden
werd. In samenwerking met de NOS trekken de voormalige
progressieven avond aan avond ten strijde tegen kinderporno en pedofilie, en tegen iedereen die eventueel een goed
woordje voor deze verschijnselen wil doen.

De libertarische schrijver HL. Mencken definieerde puritanisme eens als 'the haunting fear that someone, somewhere,
may be happy. Dat kinderen gefotografeerd worden bij het
bloot rondlopen op het strand, is natuurlijk heel erg. Maar
dat pedofielen plezier beleven aan dergelijke foto's, dat is
pas echt misdadig.

De pedofiel is inmiddels door de rechter - immer alert reagerend op de waan van de dag - zijn laatste troost afgepakt.

GEESTELIJKE BRANDSTICHTERS
De gewelddadige vervolging van de Chinese minderheid in Indonesië vestigt de
aandacht op een paar pijnlijke fenomenen.
De Chinezen in Indonesië vormen een
minderheid die door een groot deel van de
plaatselijke bevolking gehaat wordt met een kracht die in
Nederland ten aanzien van minderheden volledig ontbreekt.
Bovendien worden ze door racistische wetten aan alle kanten tegengewerkt. Desondanks zijn de Chinezen in Indonesië geen 'achterstandsgroep'; ze zijn zelfs een stuk succesvoller dan de autochtone Indonesische bevolking. Ze maken
ongeveer 3% van de bevolking uit, maar hebben naar schatting 60-80% van het kapitaal in bezit.

... de VARA is veranderd in een
repressief kleinburgerlijk monster
Seks met kinderen mocht toch al niet - progressief Nederland heeft wat dat betreft nooit z*n zin gekregen - maar nu
moet de pedofiel ook zijn kinderporno weer inleveren. Een
tocht naar het strand is alles wat hem nog rest. En zelfs dat
begint nu gevaar te lopen: onlangs is de eerste man gearresteerd wegens het filmen van blote kinderen op het strand.
De politie beschouwde dit als 'kinderporno'. Erg consequent
was het optreden van de politie overigens niet, want de ouders van de kinderen, die verantwoordelijk waren voor de
peep-show van hun kroost, en de overige bezoekers van het
strand, die live van de show hadden genoten, werden verder
met rust gelaten.

Dat is pijnlijk - het doet vragen opkomen zoals: 'als de heftige discriminatie in Indonesië de Chinezen er niet van
weerhoudt succes te hebben, hoe kan de veel mildere discriminatie in Nederland de I\irken, Antillianen en Marok-
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kanen er dan wel van weerhouden succes te hebben?' Voor
een land waarin het anti-racisme tot officiële staatsideologie
is verheven, compleet met treinen die beschilderd met artikel l van de grondwet het land doorkruizen, zijn dit soort
vragen niet leuk.
Maar pijnlijker nog is het feit dat de brandstichtende en
plunderende Indonesiërs als rechtvaardiging voor hun criminele daden progressieve theorieën uit de kast halen.
"Looiers in Indonesia say inequality angers them', aldus een
kop in The New York Times. De Chinezen worden gezien
als 'inappopriately rich', zoals de Economist het uitdrukte vrij vertaald: de Chinezen maken zich schuldig aan 'exhibitionistische zelfverrijking'. De Chinezen zijn succesvolle

hadden uitgelaten over de regering Clinton verantwoordelijk gesteld voor de aanslag.
Vreemd genoeg blijft het aanwijzen van de 'geestelijke
brandstichters' van de geweldsuitbarstingen in Indonesië tot
nog toe volledig achterwege.
Kennelijk is alleen rechts in staat om geestelijk brand te
stichten.

MEER EXHIBITIONISTISCHE SALARISSEN, GRAAG!

Marcel van Dam, onlangs in HP/De Tijd gevraagd naar zijn
verdiensten, verklaarde dat het forse inkomen dat hij genoot
terecht was: het was nu eenmaal wat de
De Indonesische plunderraars eisen markt ervoor gaf. Dezelfde Van Dam ging
vorig jaar in zijn Volkskrant-column nog
een eerlijke inkomensverdeling.
heftig tekeer tegen het 'graaien' van de managers die het lef hadden een hoger marktsalaondernemers en dus 'uitbuiters'; de Chinezen zijn rijker dan
ris
te
verdienen
dan hij. Het is een probleem waar niet alde Indonesiërs, en dat is onrechtvaardig, want er dient een
leen Marcel van Dam mee worstelt. Progressieve denkers
'eerlijke' verdeling van welvaart te zijn. Kortom, de plundedie tekeer gaan tegen de 'exhibitionistische salarissen' die in
ringen moeten gezien worden als een maatregel om einhet bedrijfsleven worden verdiend, zitten wel vaker met het
delijk de gerechtvaardigde eis naar een eerlijke inkomensprobleem dat hun eigen salarissen ook behoorlijk boven
verdeling gestalte te geven, en een einde te maken aan de
modaal liggen. Goede raad is duur. Hoe aan te tonen dat de
uitbuiting door de Chinese kapitalisten. Als de Indonesigrens van wat er verdiend mag worden precies ligt bij wat
sche regering weigert sociale rechtvaardigheid in te voeren d.w.z. het door de Chinezen eerlijk verdiende geld van hen je zelf verdient, zodat jouw verdiensten terecht zijn, terwijl
de verdiensten van de mensen die het beter hebben getroffen
afhandig te maken en aan de Indonesiërs te geven - dan
getuigen van een verwerpelijk exhibitionisme dat hard aandoen de Indonesische plunderaars het zelf wel.
gepakt zou moeten worden? Het lijkt onbegonnen werk.
De Chinezen vormen niet de enige succesvolle minderheid
In de VS hebben in 1996 twee senatoren een wetsvoorstel
die lijdt onder anti-kapitalistische ideeën. Ook de joden zijn
gedaan waarin 'verantwoordelijke ondernemingen' werden
regelmatig vervolgd omdat ze veel succesvolle, rijke onderbeschreven als ondernemingen waarvan de managers
nemers voortbrachten; de nazi-propaganda stond bol van de
hooguit 50 keer zoveel verdienen als de minst verdienende
kapitalistische onderdrukkers met grote neuzen. Voor Aziwerknemers. Maar dit soort concrete voorstellen maken de
aten in Amerika geldt hetzelfde: aangemoedigd door antizaak alleen maar erger, omdat de absurditeit ervan zo in het
kapitalistische retoriek van zwarte leiders als Louis Farrakoog springt. Waarom is een manager die minder verdient
han over Aziatische ondernemers die de zwarte gemeendan het 50-voudige van de minimumloner een ethische, poschap 'uitzuigen' met hun 'woekerprijzen', kozen zwarte
litiek correcte manager, en een manager die meer verdient
plunderaars tijdens de rellen in Los Angeles Koreaanse en
Vietnamese winkeliers tot doelwit.

Boosheid over hoge salarissen is terecht
Toen een paar jaar geleden in
Duitsland aanslagen op buitenlanwanneer het over overheidsdienaren gaat
ders plaatsvonden, waren progressieve opinieleiders als Ignaz Bubis er als de kippen bij om
een inhalige, materialistische, exhibitionistische graaier? Op
rechtse politici aan te wijzen als 'geestelijke brandstichters',
welke wonder- baarlijke rekenmachine is dat uitgerekend?
de mensen die de intellectuele basis voor het geweld hadden
Waarom die grens niet leggen op bijvoorbeeld het
gelegd en die dus medeverantwoordelijk waren voor het
5-voudige, zoals Hans Janmaat onlangs heeft voorgesteld,
geweld. Iets soortgelijks gebeurde in de Verenigde Staten
of op het 500-voudige? Je hoeft geen genie te zijn om in te
na de bomaanslag in Oklahoma: daar werden rechtse prezien dat die grenzen allemaal even arbitrair en irrationeel
sentatoren van radiopraatprogramma's die zich kritisch
zijn, en de anti-kapitalistische zaak bepaald geen goed
doen.
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De Duitse socioloog Helmut Schoeck verklaarde in zijn
magnum opus "Der Neid' het geklaag over mensen die veel
verdienen uit afgunst. Een wat vriendelijker verklaring is
een gebrek aan elementair economisch inzicht. Boosheid
over hoge salarissen van anderen getuigt niet in alle gevallen van een slechte inborst of een gebrekkig inzicht. Het is
volkomen terecht wanneer het over overheidsdienaren gaat:
hoe hoger de salarissen en gouden handdrukken die politici
en ambtenaren elkaar toespelen, des te meer geld de overheid van de belastingbetaler afhandig moet maken, en des
te minder er voor de belastingbetaler overblijft. Belastingbetalers hebben dus het grootste gelijk van de wereld wanneer ze zich boos maken over de gouden handdrukken voor
procureurs-generaals. Veel mensen lijken te denken dat
voor de privé-sector hetzelfde geldt: hoe meer iemand verdient, des te minder er voor de rest van de mensheid overblijft; veel verdienen is dus 'onethisch'.
Dit nu is onjuist. Anders dan het inkomen van de staat, dat
onder dwang van de belastingbetaler afhandig wordt gemaakt, worden de inkomens in de privé-sector vergaard op
basis van vrijwilligheid. Je kunt er alleen geld verdienen
door producten of diensten aan te bieden die anderen meer
waard vinden dan het geld dat ze ervoor moeten neertellen.
Beide partijen zijn bij dergelijke transacties beter af. Hoe
beter je je medemensen van dienst bent, hoe meer ze bereid
zijn naar hun portemonnee te grijpen, en hoe rijker je wordt.
Voor de privé-sector geldt dus het omgekeerde van wat
voor de staatssector geldt: hoe meer je verdient, des te beter
is de rest van de wereld af. Het is dan ook geen toeval dat
de mensen die in de privé-sector de meest exhibitionistische
inkomens vergaren (Bul Gates van Microsoft, Andy Grove
van Intel, Larry Ellison van Oracle) tevens de mensen zijn
die de wereld de informatierevolutie hebben geschonken.
Vergelijk dit met wat Beatrix voor haar exhibitionistische
miljoenenuitkering levert - krukkige, clichématige kersttoespraken vol hypocriet gepreek over andermans inhaligheid.
Dit stuk is geschreven met behulp van software van Microsoft, op een computer met Intel Inside. Het is dus niet louter
uit sociale bewogenheid dat ik zeg: weg met de maatschappelijk verantwoorde ondernemingen! Leve de exhibitionistische salarissen!

In Memoriam
Jan Smid 16 november 1950 -15 september 1998
15 september 1998 is Jan Smid overleden. Jan Smid
was binnen libertarische kringen in Nederland een
bekende en geliefde persoon. De laatste jaren was
Jan aan bed en de zuurstoffles gekluisterd wegens
zijn ziekte: longemfyseem. Op de ochtend van 15
september is hij rustig heengegaan.
Jan had een zeer bijzondere, sterke en inspirerende
persoonlijkheid. Hij was een libertariër in hart en
nieren. Hij paste de geest van het libertarisme toe op
de politiek, maar ook op zijn persoonlijke levensstijl
en zijn omgang met anderen. Wat betreft de consequentheid waarin hij dat deed was Jan een uitzondering, zelfs onder libertariërs. Wat ik zeer waardeerde
van Jan's gezelschap was zijn absolute acceptatie
van je persoonlijke keuzes, van je vrijheid.
Het is ironisch dat iemand met zoveel levenslust als
Jan geveld wordt door zo'n slepende, en uiteindelijk
fatale, ziekte. Zijn positieve uitstraling was zo sterk
dat hij dit zelfs wist te bewaren terwijl hij lichamelijk
ziek en zwak was, zodat ik hem ook in die tijd nog
graag opzocht. Zijn ziekte was geen struikelblok voor
een leuke avond met interessante gesprekken. Tijdens zijn ziekte schreef hij gedichten en maakte
schilderijen.
Jan Smid was van beroep organisatie-psycholoog.
Hij heeft artikelen en brochures geschreven over
arbeidsverzuim en productiviteit, met een accent op
persoonlijke vrijheid, verantwoordelijkheid en creativiteit. Hij was in de jaren 80 een actieve libertariër.
Hij was lange tijd het centrum van de libertarische
kring Rijnmond. Hij schreef artikelen voor de Vrijbrief. Hij organiseerde conventies en was ook internationaal actief. Hij heeft o.a. drie mooie romans
geschreven waarin een libertarische levenshouding
op pakkende, bondige en spannende wijze tot uitdrukking komt: A World Inju, Death Croakes, Adana
& Concepts. Hier volgt een stukje uit Jans opdracht
aan het begin van zijn gedichtenbundel "Leven is
kiezen":
Aan jou: die vrij kan zijn ongeacht een onvrije wereld;
je hebt mijn medeleven en ik wens je moed, wijsheid
en liefde. Maar bovenal: wees en word je ZELF.
Jan was een prachtige kerel en ik, en velen met mij,
zullen hem missen.
Livefree,
Henry Sturman
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Privatisering:
Het 'Hoe' Van Het Overdragen Van Overheidstaken Aan De Markt
De diverse privatiseringsvormen zijn niet in alle privatiseringsituaties even wenselijk of zelfs mogelijk

Othon Librecourt
IDEOLOGIE VAN BELANG BIJ HET BEPALEN VAN DE
ZWAARTE VAN ELK DER KEUZE-FACTOREN
Hoewel er voldoende keus lijkt te zijn met de tien institutionele vormen van privatisering zoals die aan de orde
zijn gekomen in de voorgaande artikelen in deze reeks,
blijkt er in veel situaties waarin voor privatisering gekozen wordt, veel onenigheid te zijn over welke vorm zal
voldoen om de gewenste overdracht naar de markt te
(helpen) bewerkstelligen. Op het eerste gezicht lijken
objectieve overwegingen van pragmatische of utilitaire
aard met betrekking tot de betreffende te privatiseren
dienst de enige relevante te zijn om tot een keus te komen welke vorm(en) gekozen zullen gaan worden. Savas, een duidelijk voorstander van privatisering maar
geen libertariër, geeft in het hoofdstuk "Een analyse en
vergelijking van de diverse vormen" uit 'Privatization'
echter al aan dat het gezichtspunt van elke betrokken
partij een belangrijke rol speelt bij het wegen van de
zwaarte van de factoren die voor een keuze van belang
zijn. Zo zal de ambtenaar die vreest voor het verlies van
zijn positie wellicht naar voren brengen dat het beter is
te kiezen voor een intergoevernementele overdracht dan
voor uitbesteding (aan een private firma) 'omdat het
laatste een proces is dat kwetsbaar is voor corruptieve
invloeden'. Maar stel dat een ambtenaren-vakbond bepaalde kandidaten ondersteunt bij verkiezingen, campagne-medewerkers beschikbaar stelt en contributies
doet, en daar tegenover duidelijk verwachtingen laat
horen over de medewerking aan het inwilligen van vakbonds-eisen betreffende arbeidsvoorwaarden, dan kan
men zich afvragen of er een wezenlijk verschil is in dit
opzicht met de situatie van de private firma die een omkoopgeld of contributie ter beschikking stelt om een
contract in de wacht te slepen. Diegenen die ervan
overtuigd zijn dat de overheid zich beter houdt aan antidiscriminatiebepalingen dan de markt zal uitbesteding
kiezen boven die van het overdragen van de betreffende
dienst aan bedrijven die daartoe een concessie krijgen:
bij 'uitbesteden' houdt de overheid een directer contact
met het betreffende bedrijf dan wanneer er slechts van
een concessie sprake is, en zal zo beter in de gaten kun-
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nen houden, zo is de redenering, of het betreffende bedrijf zich houdt aan anti-discriminatiebepalingen.
In het eerste voorbeeld over intergoevernementele overdracht versus uitbesteding was van een nauwelijks
verhuld eigenbelang sprake; in het tweede voorbeeld
met de discriminatie-overweging, was sprake van een
gezichtspunt dat niet noodzakelijk met het eigenbelang
te maken heeft maar dat ideologisch gekleurd is. Het is
voor de hand liggend dat in concrete gevallen van privatisering eigenbelang en ideologische voorkeur vaak
het eigen gezichtspunt bepalen bij de keuze van de
meest wenselijke privatiseringsvorrn, hoe dat ook wordt
verpakt met een 'objectief argument.
Bij nader inzien blijken de meeste verschillen van mening over wat te doen in een situatie waarin privatisering aan de orde komt, echter de wenselijkheid van het
privatiseren op zich van de betreffende dienst te betreffen en niet zozeer welke van de vormen gekozen zou
moeten worden, waarbij ook vaak weer sprake is van
ideologisch gekleurde argumenten. Savas stelt steeds
een eenvoudig 'voor' en 'tegen' -argument tegen over
elkaar wat voor de doorgewinterde libertariër een veel
te eenzijdig beeld oplevert waarin het principiële aspect
niet aan de orde komt: een vergaande overdracht, al of
niet geleidelijk van aard, aan de markt, is altijd te prefereren boven geen overdracht of een die beperkt blijft,
ook al zijn er ogenschijnlijk 'zakelijke' argumenten die
tegen een dergelijk verregaande overdracht pleiten. Gelukkig is het zo dat Savas niet zover gaat te stellen dat
sommige diensten of goederen niet anders dan door de
overheid verstrekt zouden kunnen worden.

OOK EEN 'OBJECTIEF' GEZICHTSPUNT TEN AANZIEN
VAN PRIVATISERING WORDT MAKKELIJK DOOR
IDEOLOGISCHE OVERWEGINGEN BEÏNVLOED

Als beschrijver en analyseerder van het onderwerp privatisering lijkt iemand als Savas zich op een relatief
veilige plaats te bevinden ten aanzien van ideologische
beïnvloeding maar een neutrale positie is ten aanzien
van dit onderwerp eigenlijk niet denkbaar. Zo sluit hij
voor sommige goederen en diensten bepaalde privatise-

ringsvormen uit waarbij dat voor een libertair helemaal
De aanbieder van diensten of goederen die aldus 'gratis'
niet zo vanzelfsprekend is: een 'collectief goed (dat wil
worden genoten heeft als oogmerk deze als onderdeel
zeggen een goed waarvan de consumptie niet beperkt
van een 'package deal' te laten functioneren waardoor er
kan worden tot een individu of een bepaalde groep) zou
meer aandacht komt voor het niet-gratis gedeelte van de
alleen door de overheid, of door uitbesteding (d.w.z. de
'package'. Ook al lijkt het voor buitenstaanders van teoverheid-op-afstand) of door een vrijwillig arrangement
voren vaak moeilijk voorstelbaar hoe iemand een beverstrekt kunnen worden. Een voorbeeld dat hij geeft is
paald goed of dienst als zodanig zou kunnen laten
dat van het collectieve goed de vuurtoren. Savas veronwerken, het bedrijfsleven is zeer inventief om zoiets te
derstelt daarbij dat de 'markt-als-zodanig' nooit een
'bundelen' met betaalde zaken. Waar dit niet gebeurt is
vuurtoren als dienst zal aanbieden, en sluit ook uit dat
een vergaande restrictie van de overheid vaak de ooreen firma zich door een concessie of subsidie zou laten
zaak. Vuurtorens hebben de verplichting om een wit
verleiden een vuurtoren te exploiteren. Als we echter
lichtsignaal van een bepaalde sterkte en een bepaalde
een vuurtoren als dienst, nader beschouwen, wat valt frequentie te laten schijnen. Dat verbiedt de exploitant
ons dan op? Het is -per definitie- een aandachttrekker.
niet om op de vuurtoren reclame aan te brengen die van
Waar heeft een vuurtoren dat aspect mee gemeen? Nagrote afstand gezien kan worden, of op andere wijze de
tuurlijk met reclame! Veel reclame wordt gemaakt op
aandacht te trekken, al is het maar aan landzijde, tenzij
een zodanige wijze dat de reclame-consument ervan
dergelijke activiteiten door de overheid verboden worprofiteert zonder dat de reclamemaker de kosten ooit op
den. Maar ook die diensten van een collectieve natuur
hem kan verhalen: 'weggevertjes', zoals balpennen en
die volgens Savas niet voor de 'markt'-vorm in aanmeraanstekers, 'probeer'-verpakkingen; een reclamebord
king komen, zoals het bezorgen van maaltijden bij belangs de openbare weg dat voor de dankbare weggejaarden ('Tafeltje-Dek-Je') wat traditioneel gedaan
bruiker een bepaald punt markeert waar hij is aangewordt door een vrijwilligersorganisatie, kunnen wel
komen.
degelijk met inschakeling van de 'markt' plaatsvinden:

TYPEN VAN GOEDEREN/DIENSTEN EN DE INSTITUTIONELE ARRANGEMENTEN DIE VOOR HUN LEVERING GEBRUIKT
KUNNEN WORDEN
Arrangementen

Private
goederen

Tolgoederen

Collectieve
goederen

Alg. toegankelijke
goederen
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het is heel wel denkbaar dat de maaltijden bij een cateraar ingekocht worden die betaald wordt uit vrijwillige
bijdragen van de 'Tafeltje-Dek-Je'-rondbrengers.
In een overzicht van de karakteristieken van de verscheidene privatiserings-arrangementen geeft Savas
onder meer aan dat een overheidsdienst bij uitstek geschikt is om een slecht gedefinieerde dienst te leveren,
in tegenstelling tot een gecontracteerde firma. Als voorbeeld van een 'slecht- gedefinieerde dienst' noemt bij
onderwijs. "Vergelijk dat eens met wegverharding" zo
stelt hij. Die kan in exacte ingenieurs-termen beschreven worden met exacte technische specificaties zoals
wegdikte en type van waterafvoer. "Onderwijs kan niet
in termen beschreven worden die ook maar bij benadering vergelijkbaar zijn, en verzoeken om "deze straat te
verharden" en "dit kind te onderwijzen" zouden zeer
verschillende reacties van potentiële dienstverleners
opleveren". Opmerkelijk is dat in Engeland het volledige management van steeds meer staatsscholen wordt
uitbesteed. Het is kennelijk wel degelijk mogelijk om
zo'n 'slecht-definieerbare' dienst op geloofwaardige wijze uit te besteden.

WELKE FACTOREN KOMEN m AANMERKING OM
PRTVATISERINGSVORMEN TE BEOORDELEN?

Savas noemt er negen: specificieke hoedanigheid van
een dienst, de beschikbaarheid van producenten, efficiëntie en effectiviteit, schaal(grootte), het kunnen relateren van kosten en baten, 'consument-gevoeligheid',
fraude-gevoeligheid, economische billijkheid, mate van
rechtvaardigheid voor minderheden, gevoelig/iezd voor
aanwijzingen van de overheid, en de omvang van de
overheid.
Ook hier blijkt alweer dat ideologische vooringenomenheid de zgn. objectieve keuze beïnvloedt. Waarom zou
noodzakelijkerwijs 'mate van rechtvaardigheid voor
minderheden' een factor in dit opzicht zijn? Van de genoemde aspecten is het .er echter een waaraan Savas de
meeste tekst wijdt. Bij het lezen ervan komt de aap uit
de mouw: veel aandacht wordt gegeven aan het ontkrachten van het vooroordeel dat het (a) vooral de private sector is waarin discriminatie woedt en (b) dat de
omstandigheden waarin overheidsinvloed zeer groot of
volledig is, zo goed als discriminatie-vrij zijn. Toen
Savas Trivatization' schreef was 'positieve discriminatie' nog niet wijdverbreid want anders zou zijn beoordeling veel positiever ten opzichte van de private sector
zijn uitgevallen dan nu het geval is in zijn boek. Na veel
moeite gedaan te hebben het vooroordeel van de 'gunstiger overheidssituatie' te weerleggen daarbij opmerkelijke feiten genoemd te hebben die bepaald niet pleiten
in 't voordeel van de overheid, zoals de uitzondering die
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het Amerikaanse Congres voor zichzelf heeft bedongen
op de wet voor gelijke banenkansen, komt hij nu echter
niet verder dan de op blijmoedige toon uitgesproken
samenvatting dat de kansen op banen voor leden van
minderheidsgroepen zo ongeveer gelijk uitvallen ongeacht de privatiseringsvorm en " dat in bijzonder de
overheidsdienstverlening op dit punt niet veel beter of
slechter is dan welk ander arrangement dan ook".
Bij de keuze die Savas maakte in beoordelingsfactoren
moet echter wel bedacht worden dat privatiseerders nog
steeds moeten opboksen tegen veel vooroordelen ten
aanzien van privatisering, die zeker niet alleen gelden
tegen die privatisering die volledige overdracht aan de
markt inhoudt, en dat sommige factoren gewoon aan de
orde gesteld moeten worden om deze vooroordelen die
vaak een grote invloed hebben, te kunnen ontkrachten.

'OBJECTIEVE' FACTOHEN

Voor zover er een tweedeling in 'niet-objectieve' en 'objectieve' factoren mogelijk is, lijkt 'beschikbaarheid van
producenten' in de tweede categorie te vallen. Een voorbeeld is KPN dat als geprivatiseerde overheidsdienst
een monopolie op de fysieke verbinding met de eindgebruiker heeft waar het om telefoons gaat. Of dit monopolie als overheids- of natuurlijk monopolie gezien moet
worden, is moeilijk te zeggen. De overheid staat in principe diegenen die infrastructuur willen aanleggen, niet
in de weg maar KPN heeft als PTT in 't verleden op
kunstmatige wijze een zo grote voorsprong verkregen
dat de volledige overdracht aan de markt die nu als privatiseringsvorm is gekozen, een wassen neus geweest
lijkt te zijn. Om de kunstmatig verkregen marktmacht
van KPN voorlopig te beteugelen is als correctie een
pseudo-uitbestedingsvorm geschapen: de overheidsinstantie OPTA legt aan KPN beperkingen en verplichtingen op die niet voor andere marktpartijeen gelden, zoals
tariefsverplichtingen. Het was beter geweest dat de
overheid de taken van de OPTA aan de markt had aangeboden in de vorm van een over te dragen concessie
waarop geïnteresseerde bedrijven hadden kunnen intekenen. Dan had KPN zelf zijn controlerende instantie
kunnen uitzoeken, die noodzakelijkerwijs zeer klantgericht had moeten zijn om de klandizie niet kwijt te raken, in plaats van als een olifant in een porseleinkast te
keer te gaan zoals de OPTA lijkt te doen. Het is in elk
geval duidelijk dat een geringe beschikbaarheid van
producenten een belangrijke invloed heeft op de keus
van privatiserings-arrangement.
'Schaalgrootte' lijkt ook een objectieve factor te zijn.
Vaak wordt het argument genoemd dat de overheid een
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aanzienlijk economisch voordeel kan behalen waar bet
gaat om de massa-produktie van goederen of diensten
zoals electriciteit. Savas brengt daar tegen in dat de
overheid als producent doorgaans echter inefficiënt is
omdat per definitie de productie-éénheid hetzelfde moet
zijn als de consumptie-éénheid, zonder te achten op de
optimale grootte. Het is daarentegen zelfs zo dat in alle
andere arrangementen dan die met de overheid, wel een
optimale schaalgrootte bereikt kan worden door de omvang van de producent onafhankelijk te laten zijn van de
grootte van de arrangeur, zodat de producent zijn optimale omvang kan behalen.
'Kosten-baten relatie' is ook een objectieve factor. Het is
wel duidelijk dat een efficiënte dienstverlening gebaat is
bij een directe relatie tussen kosten en baten die het best
bereikt kan worden door betaling en genot van de dienst
rechtstreeks met elkaar te verbinden. De consument
heeft dan een prikkel om verstandig te 'shoppen'. Zo'n
relatie is er alleen voor private dienstverlening en in het
geval van tolgoederen, niet in het geval van collectieve
goederen. Als het aanbod van het collectieve goed niet
door de overheid is uitbesteed (een intermediair) dan
zou iemand kunnen stellen dat er ook een rechtstreekse
relatie is, nl. tussen de overheid en de consument, maar
tenzij deze een gebruikersvergoeding betaalt, is de relatie toch indirect omdat deze via de algemene belastingheffing verloopt.
'Gevoeligheid voor consumentenwensen' is een factor
die hoog aangeschreven staat bij consumenten, en moet
dus ook zwaar worden meegewogen bij de keuze van
arrangement. Wel, ook bij deze factor is er een duidelijke evenredigheid tussen de mate waarin producent en
consument direct met elkaar te maken hebben, en de
mate waarin de producent gevoelig is voor deze wensen,
mits de consument een keus uit producenten kan maken. Dit betekent dat als het even kan, er zelfs eerder
voor een producenten-subsidie gekozen zou moeten
worden dan voor uitbesteding, waar de consument wel
direct te maken heeft met de producent maar geen keus
heeft.
'Mate van economische billijkheid' als factor is interessant omdat dit evenzeer tegen als voor de markt wordt
gebruikt. Op de markt wordt iedereen gelijk behandeld
(in principe), iedereen betaalt hetzelfde voor hetzelfde
(doorgaans). Daar wordt tegen in gebracht dat de markt
juist inherent onbillijk is omdat inkomens ongelijk verdeeld zijn en dat daarom rijke en arme mensen niet beide hetzelfde kunnen kopen. Savas stelt dat bij dit
argument billijkheid gelijk gesteld wordt met gelijkheid. Diegenen die dit doen beschouwen de markt en de
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concessie-vorm als op dezelfde wijze onbillijk, daar het
vermogen om de gewenste dienst te verkrijgen afhankelijk is van inkomen, zoals bij het betalen voor water,
electriciteit en vervoer. Maar er zijn privatiseringsvormen die aan dit bezwaar wel tegemoet komen, als men
dit argument sterk negatief vindt: subsidies, uitbesteding en intergoevernementele overeenkomsten kunnen
alle gebruikt worden om diensten ter beschikking te
stellen op welke manier die dan ook billijk wordt gevonden door het betreffende overheidslichaam.
'Gevoeligheid voor overheidsaanwijzingen'; willen we
als libertariërs eigenlijk wel dat privé bedrijven gevoelig zijn voor overheidsaanwijzingen? Savas stelt dat
private firma's zich kennelijk meer van publiek beleid
aantrekken dan overheidsdiensten zelf, want het is in 't
algemeen gemakkelijker voor een openbare dienst het
gedrag van een privé bedrijf te beïnvloeden dan van een
andere openbare dienst. Zo zijn gemeentelijke huisvestings-inspecteurs zijn vaak beter in staat privé verhuurders te overtuigen van het verbeteren van
tekortkomingen dan gemeentelijke woningbedrijven.
Dit argument is pas goed te begrijpen als we weten
vanuit welke hoek het komt: die van diegenen die openbare diensten zien als vehikel om 'nobele' overheidsdoelen te bevorderen, zoals regionale economische
ontwikkeling. Overheidsdiensten, concessies en uitbestedingen zijn in even grote mate hier aan ondergeschikt
te maken. De gedachte is dat waar politici of ambtenaren-beleidsmakers het voor het zeggen hebben, deze
overheidsdoelen het zekerste te bereiken zijn. Alleen
voor naïevelingen is het verbazend om te zien hoe weinig zij echter aan zeggenschap kunnen waarmaken in
hun handelen. De combinatie van versteende dienstregels en -voorschriften, machtige vakbonden, en onwrikbare tradities die door eeuwenlange machtsmonopolie
immuun zijn geworden voor verandering zijn verantwoordelijk hiervoor. Degenen die hier eens even fris de
bezem door willen halen halen doorgaans op overtuigende wijze bakzeil. De diverse overheidsdiensten vinden het ook vaak makkelijker te ontsnappen aan
justitiële sancties voor wanbeleid zoals vervuiling, dan
particulieren en bedrijven, door een beroep te doen op
uitzonderingsclausules die veel overheidstaken of diensten uitzonderen van een normale vervolging door
Justitie.
'De omvang van de overheid'. Uiteraard is het aantal
beambten in de situatie van overheidsdiensten het
grootst, en het kleinst bij die van de marktvorm, dan
wel die van de concessie of de vrijwilligersvorm, omdat
slechts een gering aantal ambtenaren zich bezig hoeven
te houden met het werk dat deze dienstverleningsvor-

men opleveren, zoals inspectie. Toch zijn er bij de uitbestedingsvorm en die van de subsidie ook relatief weinig ambtenaren in dienst omdat deze vormen alleen de
administratie van de uitvoeringsprogramma's vereisen
en niet de de productie van de diensten zelf. Subsidies
kunnen op zich echter tot zeer grote uitgaven leiden; de
geringe personeelsomvang is dus misleidend bij de bepaling van de kosten.
De grote personeelsomvang bij overheidsdiensten en de
hoog liggende productiekosten is deze diensten niet
geheel aan te wrijven: vaak staat men bij overheidsdiensten onder zware politieke druk om de betreffende activiteiten te subsidieren en de kosten onder nietgebruikers te spreiden. Zelden kan men oneconomische
diensten beëindigen of medewerkers ontslaan. Sommige
overheidsdiensten zijn juist privé bedrijven geweest die
genationaliseerd werden om een verliesgevende activiteit die van nationaal belang werd geacht, te laten voortzetten.
Dit zijn evenzeer argumenten om te privatizeren: om de
omvang en invloed van de overheid definitief terug te
brengen zodat deze min mogelijk gevoelig is voor lobbying en voor verlokkingen van her-uitbreiding.

TEGENS IN HET DEBAT OVER HET UITBESTEDEN, DE
VRIJWILLIGE ACTIE, EN DE 'VOUCHER'.

Er is een tweedeling te maken in privatiseringsprocedures: die van private goederen en tolgoederen, en
die van 'collectieve' goederen. Deze laatste komt aan
bod in het volgende artikel waarbij vooral de uitbesteding belicht wordt omdat deze zo'n voorname plaats in
de privatisering inneemt.

EEN VERGELIJKING VAN DE ARRANGEMENTEN IS
NOODZAKELIJKERWIJS SUBJECTIEF

Er is een tabel te maken waarin de diverse vormen op
hun karakteristiek met elkaar vergeleken kunnen worden (zie "Karakteristieken van de verschillende arrangementen")
Als we alleen maar optellen zonder meer, dan springen
het 'voucher'-systeem en het markt-systeem er boven uit:
de overheidsdiensten hebben het geringste aantal positieve attributen. Dit is een resultaat van waarden die
impliciet zijn in de tabel. Alle attributen zijn namelijk
even zwaar gewogen. Een andere nadruk op herdistributie, op efficiëntie en op het beperken van de overheidsgrootte zou dan ook andere uitkomsten opleveren.
Volgens Savas kan men echter met de eerdere tabel
samen, het beste privatiserings-arrangement voor elk
van de verschillende typen goederen samenstellen Het
markt-arrangement en die van de 'voucher' zijn het beste
voor private en tolgoederen en -diensten, vrijwilligersen 'voucher'-arrangementen zijn het beste voor algemeen-toegankelijke goederen (vis in de zee bijv.) en
vrijwilligers- en uitbestedings-arrangementen zijn het
beste voor collectieve goederen, als we tenminste uitgaan van de waarde-toekenning van de Karakteristieken-tabel.
IN HET VOLGENDE ARTIKEL EEN NADERE
BESCHOUWING VAN DE KARAKTERISTIEKEN, VOORS EN

1998/5 de Vrijbrief 23

TERRA LIBERA
Hubert Jongen
LIEERT ARISCHE WERELDCONVENTIES.
BERLIJN 1998

De Libertarische Wereld Conventie in Berlijn was
een groot succes. De organisatie gedurende de conventie liep perfect en de kwaliteit van de lezingen
was uitmuntend. De deelnemers waren dan ook vol
lof, zelfs al waren er op het gebied van de excursies
en de variatie in maaltijden (de "Pork Convention)
een aantal opmerkingen. Meer hierover in het "verslag".
COSTA RICA 1999

De organisatie van deze conventie loopt nu op volle
toeren. De organisatoren toonden op de conventie in
Berlijn een video over de plannen, het hotel en het
land. Alleen al om kennis te maken met dit MiddenAmerikaanse land maakt deelneming waard. Er
kwamen alleen al gedurende de Berlijnse conventie
51 aanmeldingen binnen! De "early bird" prijs ($
695.-) loopt tot 28 februari; daarna wordt het $ 50
duurder. Een bezoek aan hun "web site" geeft u een
nog betere indruk: <www.liberty-crl999.org>
NEW YORK 2000

Het is nog steeds het plan om deze conventie in
NEW YORK te houden, al is dat nog niet helemaal
zeker. Ook aan deze conventie werd in Berlijn verder
gewerkt. We zullen u tijdig op de hoogte houden.
FRANKRIJK 2001

Enkele Fransen hebben een eerste verzoek ingediend
om in 2001 de wereldconventie in Frankrijk te houden. Eén van de belangrijkste argumenten die daarvoor aangevoerd werden, is dat dan de 200ste
geboortedag is van Frederic Bastiat. De herdenking
van dit feit zou dan met de conventie gecombineerd
kunnen worden.

om tegelijkertijd een goed seminar te houden, waardoor deze bijeenkomst steeds meer de allure krijgt
van een Europese Libertarische Bijeenkomst.
Op het moment dat deze kopie binnen moet zijn,
hadden we nog geen nadere gegevens over programma of kosten. Ook de definitieve datum moet
nog worden bevestigd; waarschijnlijk 26 - 29 maart.
We kunnen u echter wel al aanraden om nu al in uw
agenda tijd voor deze happening te reserveren. Ook
als u wensen en/of ideeën hebt voor deze bijeenkomst zouden we dat graag van u vernemen. (Opgeven aan Hub Jongen)
PRIVACY

Hoewel er duidelijke tekenen zijn dat het libertarisme steeds meer bekend wordt, en dat libertarische en
objectivistische ideeën meer en meer invloed krijgen,
is het ook duidelijk dat de collectivistische staat
steeds meer probeert in ieders leven binnen te dringen. Vandaar dat het nuttig is om na te denken hoe u
uw zaken en uw leven zo privé mogelijk kunt houden. Ook aan dit onderwerp werd in Berlijn de nodige aandacht geschonken. De "SOVEREIGN
SOCIETY" propageert dat ieder mens een "soeverein individu" is, of hoort te zijn. In haar nieuwsbrieven wordt daarom aan het behouden en
verkrijgen van privacy veel aandacht geschonken.
Deze, net opgerichte "society" heeft nu al meer dan
1200 leden. Door het gebruik van een coderings programma PGP, (Pretty Good Privacy) beschermt u uw
berichten veel beter dan een brief in een enveloppe.
En het is zelfs heel eenvoudig.
Door een E-GOLD rekening te openen, kunt u gemakkelijk een deel van uw spaarcenten in goud, of
zilver of munten plaatsen en er over de hele wereld
mee betalen zonder allerlei papieren nodig te hebben. Ook "LAISSEZ FAIRE BOOKS" gaat het mogelijk maken om via dit kanaal boeken te bestellen.

EUROPESE LIBERTARISCHE B0EENKOMST
IN KOPENHAGEN EINDE MAART 1999.

Onder andere vanwege het grote succes van de vorige keer wordt deze ook de volgende keer weer georganiseerd in Kopenhagen. Er zijn ook weer plannen
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BELASTING EN LOGICA

Het was een genoegen in de NRC (8 augustus) te
lezen dat de voorzitter van Feyenoord, Van den He-

rik, het Nederlandse belastingklimaat "hekelde".
Maar zijn voorzet voor een oplossing was meer naast
het doel dan alles wat eerder gepubliceerd werd. Hij
zegt, volgens de krant, dat de overheid een belastingvriendelijk klimaat moet creëren "voor beroepsvoetballers". En verderop zegt hij dat dan ook maar
voor "artiesten" moet gelden. Wij hebben geen enkel
bezwaar tegen gunstiger belastingtarieven, voor
welke groep dan ook. Tenminste als dat dan ook
geldt voor abonnees op de VRIJBRIEF!

PASSIEF ROKEN

Volgens de London Telegraph (8 maart) heeft de
Wereld Gezondheids Organisatie in zeven landen
een groot onderzoek gedaan naar de gevolgen van
het indirect roken. Dit was een poging om nu eens
duidelijk aan te tonen dat er een positief verband
bestond met het krijgen van longkanker. Maar tot
hun enorme verbazing bleek er een omgekeerd verband te bestaan. Mensen die zogenaamd "meeroken", hebben "minder" kans op longkanker! Dit
toont weer eens aan hoe politici kritiekloos maar
wetten maken om het roken te verbieden Die wetten
zijn geheel overbodig. Laat de (on)vrijheid om te
roken over aan de eigenaar van de plaats; het restaurant of wat dan ook. Velen zullen, net als ik, dan
toch wel de niet-roken plaats opzoeken.
Overigens ben ik van mening dat ook het bovenstaande rapport met de nodige reserve bekeken moet
worden

BETUWELIJN

Dit prestigeproject, oorspronkelijk geraamd op 3,5
miljard gulden, door de Tweede Kamer (e.d.) gesleept op basis van 7 miljard, gaat nu al, 9 miljard
kosten! Deze cijfers komen van de woordvoerder van
de verladersorganisatie EVO, Frans Viseé. Dit geeft
heel grote twijfel of die lijn ooit rendabel kan worden. We hebben hier al vaker voorspeld dat die lijn
er niet zal komen zonder zeker 15 miljard gekost te
hebben. En als nu weer andere deskundigen en betrokkenen gerechtvaardigde twijfels hebben, is het
onbegrijpelijk dat een Staatssecretaris (Netelenbos)
gewoon kan bevelen dat alles gewoon moet doorgaan. George Washington heeft gezegd: "Overheid is
geen redelijkheid, het is geen welsprekendheid, het
is gewoon macht"

VIAGRA

Deze nieuwe potentiepil is in een aantal landen door
de overheid toegestaan. In de Verenigde Staten wel,
in Canada niet. Er is geen onderzoek gedaan of dat
met de leeftijd van de politici te maken heeft! Waarschijnlijk niet, ze willen allemaal gewoon macht
hebben. Om die pil toch te kopen, gaan veel Canadezen naar de Niagara Watervallen, (in de VS, maar
dicht bij Canada), omdat ze daar in de buurt eenvoudig verkrijgbaar zijn. Deze watervallen zijn daarom
al omgedoopt tot de "VIAGRA FALLS". Ook in
Taiwan is deze pil verboden. Toch zijn er duizenden
in omloop; ondanks zware straffen. Een groot aantal
politici gebruikt de pil om stemmen te "kopen" voor
de komende verkiezingen! In Nederland is de pil ook
verboden. Toch is de pil wel te verkrijgen, maar de
douane probeert alles in beslag te nemen. Reden: De
pil is schadelijk voor de volksgezondheid! Ze zal
echter binnenkort wel toegestaan worden. (Waarschijnlijk in oktober). Kennelijk is dan het gevaar
voor de volksgezondheid plotsklaps verdwenen.

MICROSOFT, BILL GATES.

Microsoft is de leverancier van het bekende software
programma "Windows". Dit programma is zo succesvol dat bijna iedereen het gebruikt. Maar succes
hebben, mag niet. En daarom gaan allerlei jaloerse
lieden en concurrenten proberen om het voor Microsoft moeilijk te maken. Dat kan door ze aan te klagen voor "monopolievorming". Er zijn veel mensen
en publicaties die allerlei klachten en opmerkingen
hebben over de slechte kwaliteit van Windows en
Microsoft. Maar niemand heeft hen ooit gedwongen
het programma te kopen. Natuurlijk kun je voor het
product andere wensen hebben, maar de verkoper
biedt iets aan dat je vrijwillig kunt kopen. Als iemand vindt dat het niet goed is, moet hij het niet
kopen. Dit is weer een voorbeeld dat men iemand
wil straffen OMDAT hij een goede prestatie levert.
Hij zou integendeel moeten worden toegejuicht en
gestimuleerd om nog veel meer te ontwikkelen.
Zo schrijft ene dr. Hanno Wupper, universitair
hoofddocent informatica aan de KU Nijmegen een
artikel onder de kop: "Wie Windows mooi vindt,
valt op kitsch; Microsoft scheept de wereld op met
achterlijk systeem".
Enkele interessante citaten:
"Microsoft ligt in de clinch met de rest van de wereld". Wel, niet met mij. Met u?"
"Bill Gates, de rijkste man ter wereld, wil [...] zodat
iedereen meteen het Internet op kan. De Amerikaanse overheid en een aantal concurrenten willen dit
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ben, en dat het maar goed is dat de overheid in dit
euvel voorziet!
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verbieden
omdat concurrenten daardoor benadeeld worden". Als een bedrijf een nieuwe service
biedt, hoort dat in een vrije markt gewoon te kunnen,
en de concurrenten moeten niet een overheid kunnen
inschakelen om dat te verbieden. "Het gaat om
macht" Ook hier weer eens het onder een noemer
plaatsen van "Economische macht" waar geen geweld aan te pas komt, maar alleen de vrije wil van
de klant, en "Politieke macht" die uitgeoefend wordt
door een overheid met behulp van de politie of het
leger. En zo gaat het artikel verder. We kunnen alleen maar hopen dat de studenten van zo'n docent
nog iets overhouden van hun vermogen om zelfstandig te denken.

BOOGIE WOOGIE
"DE KONING HEEFT GEEN KLEREN!"

Met excuses aan alle mensen die dit echt een waar
kunstwerk vinden, hier mijn persoonlijke, uiteraard
subjectieve, mening. Men neme een "Mens-Erger-JeNiet" spelbord. Zet het op zijn punt en schilder het
na. Voeg wat eigen kleurtjes en streepjes er bij, en
noem het een kunstwerk. Ja zelfs noem het de Rembrandt van de twintigste eeuw. Zeg er nog bij dat het
door Mondriaan gemaakt is, en verkoop het dan aan
de overheid voor 80 miljoen gulden, (duizend minimumloners zouden daarvan drie jaar kunnen leven!) Allemaal geld van de belastingbetaler die
ondertussen al gaar is en denkt dat "je daar toch
niets tegen kunt doen". Ons wordt van jongs af aan
verteld dat het niet goed mogelijk is om kunst en
kitsch uit elkaar te houden. Daarvoor heb je een gave
nodig, en de gewone man heeft die gave niet. Daarvoor hebben we een cultuurkamer nodig. En de regering, o.a. de Staatssecretaris Riek van der Ploeg
(Cultuur), is van plan om daar nog veel meer aan te
doen. Onder andere zullen middelbare scholieren
verplicht naar musea moeten en bewonderen wat de
kunstpriesters hen leren. Dit hoort bij een vak:
"Culturele en Kunstzinnige Vorming". Bc houd mijn
hart vast bij de gedachte hoe de toekomstige generatie gevormd gaat worden. Uit het bovenstaande hebt
u natuurlijk begrepen dat ik geen "kunsf'-kenner
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POSITIEF OVER IMMIGRATIE

De Nederlandse bisschoppen hebben een verklaring
uitgegeven waarin ze het Nederlandse asielbeleid
afkraken. Eén van de juiste conclusies er in is dat
het onjuist is om verschil te maken tussen economische en politieke vluchtelingen. Beide soorten kunnen dodelijk bedreigd zijn. Ook het "vastzetten" van
mensen in kampen en hen verbieden om te werken
wordt als onjuist gezien. Wel, dit moge een begin
zijn voor nog meer juiste (libertarische) conclusies.

PRIVATISERING??

Ondernemers in het Midden- en Kleinbedrijf (MKB)
willen dat de Ziektewet weer een collectieve voorziening wordt en dat de privatisering ervan wordt
teruggedraaid. Privatisering werkt dus niet! Is dat
zo? Als we de zaak nader bekijken, dan zien we dat
onder andere in 1996 de wet zodanig veranderde dat
in geval van ziekte van een werknemer, de werkgever in plaats van enkele weken, een heel jaar het
loon "moet" doorbetalen. Ook is het verboden dat
werkgevers bij het aannemen van personeel rekening
houden met ziekteverzuimrisico's. En ook is er een
verbod op aanstellingskeuringen. Als we de wet verder bestuderen, vinden we nog een aantal verplichtingen en verboden. Ondanks dat noemt men het
proces "privatiseren". In het meest gunstige geval is
het enkel een stap in de goede richting naar privatisering. Collectivisten en tegenstanders van de vrije
markt gebruiken deze fascistische methode echter
maar al te graag om van de daken te schreeuwen dat
privatiseren niet werkt.
Net als bij voorbeeld Menno Tamminga, redacteur
NRC, op l september schrijft:" De kuddegeest en de
neiging tot overdrijving zijn onlosmakelijke elementen van marktwerking
Vrije markten zijn
op de lange termijn efficiënte sluizen tussen spaargeld en productieve investeringen
[maar] zij
hebben ook een massale vernietigende kracht"
Nog los van een onderzoek wat hiervan waar is, hoe
zou het zijn als we in plaats van de woorden
"marktwerking" en "vrije markten" nu eens "collectivisme" of "socialisme" zouden schrijven? Zelfs de
recente geschiedenis leert ons dat die "vernietigende
kracht" in ieder geval vele malen groter is.

VRIJHEID?

De Financiële markten dreigen in paniek te raken. Aandelen
indexen, zowel in het Oosten als in het Westen, laten per dag
grote verliezen zien, en gaan soms als een jojo op en neer. Allerlei collectivistische politici zien hierin weer een kans om de
internationale geldhandel nog meer aan banden te leggen. Zij
zien weer een kans voor meer regelgeving en controle. Want
voor veel mensen lijkt het zo logisch: "de markt schommelt te
veel, en de overheid kan dat voorkomen". Elke regeling maakt
het echter erger in de toekomst. Iemand die echt de moeite
neemt om deze schommelingen te verklaren, kan nagaan dat die
grote schommelingen nu net worden veroorzaakt door allerlei
overheidsregelingen, zoals beperkingen in het vrije verkeer, de
inflatie, renteregelingen, subsidies, en noem maar op. Professoren als Von Mises, Hayek, Rothbard, Buchanan, enz. tonen dit
overduidelijk aan. Wie echt deze extreme fluctuaties wil voorkomen, moet regelingen opheffen en niet invoeren.
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