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Over dit boek

D it boek is een leuk boek. Het prikkelt de lezer om na te 
denken over waarom sommige landen rijk zijn, terwijl 
andere landen arm zijn. Het onderzoekt het alternatieve 

denken over belangrijke economische, praktische en filosofische 
zaken. De verscheidenheid aan ideeën zal de lezer prikkelen om na te 
denken, vragen te stellen en mee te doen aan zinvolle besprekingen.

Hier ligt het respect voor, en de verdraagzaamheid van, het individu 
aan ten grondslag.

De auteur, Ken Schoolland heeft sinds 1980 economische commen-
taren voor de radio geschreven. Het recht-toe-recht-aan commentaar 
van een academisch geschoold econoom is droog en niet interessant. 
Hij dacht dat hij deze radiospotjes met gespeelde dialogen leuker kon 
maken. Vrienden waren bereid om samen met hem op te treden en zo 
werd Jonathan Gullible geboren.

Onmiddellijk schoot de interesse onder de luisteraars omhoog! 
De ideeën waren uitdagend en gewaagd en toch brachten ze op een 
humoristische manier de kernideeën over een vrije markt onder de 
aandacht.

Later verzamelde Ken Schoolland een tiental vrienden als acteurs 
voor de productie van afleveringen van een dramaserie. En weer was 
het een hit!

Sindsdien zijn De avonturen van Jonathan Gullible − een vrije 
markt odyssee wereldwijd voor radio-uitzendingen, discussiegroepen, 
schrijfwedstrijden, parodieën en theaterproducties gebruikt.

Ieder hoofdstuk, behalve het eerste, begint met een korte parabel, 
een gelijkenis, over Jonathan Gullible en zijn belevenissen met de 
vreemde wetten van een eiland en diens inwoners.

Het verhaal onderstreept de idioterie van wetten, de controle op het 
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Prijzen 

•	 De eerste jaarlijkse Leonard E. Read Book Award van de Foun-
dation for Economic Education in 2002.

•	 De Thomas Leavey Award for Excellence in Private Enterprise 
Education van de Freedoms Foundation in Valley Forge, Penn-
sylvania, 2001.

•	 Twee maal de George Washington Honor Medals for Economic 
Education & Public Communication van The Freedoms Foun-
dation in Valley Forge.

•	 Freedom Book of the Month van de Henry Hazlitt Foundation, 
Chicago, september 2001.

•	 Book of the Month van het Instituto Liberal, RS, Porto Alegre, 
Brazilië, november 2001.

•	 15 beste finalisten van Students in Free Enterprise, Free Market 
Economics Month Special Competition, Kansas City, 2003.

•	 Door ruim een dozijn instituten voor economie en overheidsbe-
leid overgenomen voor vertaling en publicatie.

leven van mensen en de economische keerzijde van die wetten. De 
wetten zijn herkenbaar als algemeen voorkomend in landen over de 
hele wereld.

Naarmate het verhaal zich ontvouwt, wordt de rol die we zelf spelen 
bij het maken van de politieke beslissingen naar voren gebracht en 
besproken. Er zijn vele subtiele nuances. Soms missen mensen de 
betekenis van een verhaal, dus wordt iedere parabel gevolgd door 
commentaren en relevante achtergrondinformatie.

Deze commentaren zijn bedoeld om de kern van iedere kwestie weer 
te geven. Voor verdere bestudering worden boeken en websites aanbe-
volen. Die zijn met name voor projecten en voor het debat bruikbaar.

De vragen achteraan ieder hoofdstuk zijn richtlijnen voor groeps-
discussies over de eigen verantwoordelijkheid en levensvaardigheden, 
die belangstelling op het gebied van sociologie, macro-economie, filo-
sofie, politicologie en ethiek zullen kweken.

Leraren en docenten worden gewaarschuwd dat het boek hoofdstuk-
ken bevat die kritiek hebben op de hedendaagse onderwijssystemen. 
Wij zijn van mening dat leerlingen en studenten niet van de scherpe 
vragen over onderwijs afgeschermd behoren te worden.

In plaats daarvan zouden we het de studenten moeten toevertrou-
wen om eens heel goed te kijken naar de omstandigheden die hen het 
meest vertrouwd zijn. En deze hoofdstukken zullen zeker de meest 
populaire hoofdstukken van de studenten zijn.

Website: www.jonathangullible.com 

Wanneer een olifant vecht, 
lijdt het gras.

     Kikuyu gezegde
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Nederlands voorwoord

M eer dan 20 jaar geleden kwam ik in aanraking met 
Jonathan Gullible en zijn schrijver Ken Schoolland. Het 
boek over de avonturen van Jonathan was toen jonger 

en dunner! Er zijn later hoofdstukken aan toegevoegd. Het maakte 
meteen indruk. De avonturen leken vreemd of overdreven, maar er 
was ook al een sterke band naar gebeurtenissen in de echte maat-
schappij, zodat je gefascineerd bleef lezen. 

Die relatie tussen fantasie en werkelijkheid zet je aan het denken, 
waardoor je steeds beter de werkelijke ontwikkelingen ziet en begrijpt. 
Die ontwikkelingen spelen zich af in bijna alle facetten van de maat-
schappij en worden bepaald door de manier waarop mensen met 
elkaar omgaan. Om die manieren van met elkaar omgaan te begrijpen 
is het nuttig om te weten hoe men ‘de medemens’ ervaart.

Die beschouwing zit tussen twee uitersten:
A) Is ieder mens een onderdeel van een collectiviteit? En gaat dan 

het belang van die collectiviteit boven het belang van de individuen? 
Individuen die dus moeten samenwerken onder het gezag van een 
overheid? 

Dat is op dit ogenblik de situatie in de meeste landen van de wereld 
en die leidt heel vaak naar steeds grotere dictatuur. Precies zoals veel 
denkers uit het verleden ook al hebben voorspeld.

B) Is de mens een individu dat een doel in zichzelf is en recht heeft 
op zijn eigen leven, vrijheid en eigendom? En zelf kan kiezen wat hij 
doet of laat om zijn eigen geluk na te streven, onder voorwaarde dat hij 
datzelfde recht ook toekent aan alle andere mensen?

Op de meeste plaatsen in de wereld, en ook op het eiland waar 
Jonathan na de storm aanspoelt, overheerst opvatting A. Deze samen-
levingen of staten kunnen zowel door een dictator als door een zoge-
naamde democratie geregeerd worden.

Het individu is soeverein 

Ieder individu is de enige eigenaar van zijn of haar leven en van de 
vruchten van zijn of haar inspanningen. Een individu mag geen geweld 
of bedrog aanwenden tegen een ander, maar mag zich wel krachtig 
tegen het gebruik van geweld verzetten.

Ieder mens heeft de vrijheid om te doen wat hij wil, ervan uitgaand 
dat hij geen inbreuk maakt op de gelijke vrijheid van anderen.

      — Herbert Spencer 1851

Implicaties

•	 Vrijheid van meningsuiting, van vereniging, van samenscholing 
en van beweging.

•	 Erkenning van de opperste rechten van het individu.
•	 Respect voor eigendomsrechten (leven/bezit/ruimte).
•	 Liefde voor het leven, voor vrijheid en het streven naar geluk.
•	 Beperkingen op de macht van groepen, overheden en misdadi-

gers.
•	 Het recht op het verzetten tegen geweld, diefstal en slavernij in 

welke vorm dan ook.
•	 Individuele verantwoordelijkheid.

De enige vrijheid die die naam verdient is die van het nastreven 
van ons eigen belang op onze eigen manier, zolang we niet proberen 
om anderen die van hen te ontzeggen of hun inspanningen om het-
zelfde te bereiken belemmeren.

      — John Stewart Mill, 1859
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Over de schrijver

Professor Ken Schoolland is op dit 
moment directeur van het Entrepeneur-
ship Center en universitair hoofddocent 
economie op de Hawaii Pacific University.

Daarvoor was hij directeur van het 
Master of Science in Japanese Business 
Studies Program op de Chaminade uni-
versity of Honolulu en hoofd van het 
Business and Economics Program op het 
Hawaii Loa College.

Na zijn afstuderen aan de Georgetown 
University fungeerde hij als internationaal 
econoom bij de U.S. International Trade 
Commission, het U.S. Department of Com-
merce en was hij toegewezen aan de Office of the Special Representa-
tive for Trade Negotiations van het Witte Huis.

Schoolland verruilde de overheid voor het onderwijs, en onderwees 
business and economics aan het Sheldon Jackson College in Alaska.

 Hij heeft ook lesgegeven aan de Hakodate University in Japan en 
schreef Shogun’s Ghost: The Dark Side of Japanese Education, dat in 
het Engels en het Japans is gepubliceerd.

Schoolland is directeur van de International Society for Individual 
Liberty, een Sam Walton Fellow for Students in Free Enterprise, lid 
van de Raad van Bestuur van de Small Business Hawaii Educational 
Foundation, lid van de Board of Scholars voor het Grassroot Institute 
of Hawaii en lid van de Mont Pelerin Society.

De maatschappij waar Jonathan in terecht komt, heeft veel voor-
beelden van situaties waartoe uitgangspunt A heeft geleid. Of het nu 
socialisme, sociaal-democratie, democratie, fascisme, of commu-
nisme wordt genoemd … het ontwikkelt zich allemaal tot steeds meer 
slavernij van de burgers, gepaard gaande met minder welvaart. Liefst 
noemen de politici het allemaal democratisch, ook al zijn ze onderling 
heel verschillend.

Jonathan bekijkt met grote verbazing hoe dat werkt en wat er van 
terecht komt. Hij heeft altijd geleerd dat als je iets nodig hebt of graag 
wilt hebben, je er dan voor moet werken of ruilen met wat je al eerder 
verdiend hebt. En nu ziet hij dat je het kunt krijgen door alleen maar op 
de juiste partij te stemmen. Die partij probeert de macht naar zich toe 
te trekken en kan dan geweld gebruiken om de wens van deze stem-
mers te vervullen.

Jonathan kijkt verbaasd, maar deze methode wordt onder andere 
in Nederland al decennia lang normaal toegepast. Niet alleen door 
personen die van deze situatie handig gebruik maken, maar ook door 
bedrijven. Vandaar dat de situatie nu het beste wordt weergegeven als 
‘Corporatisme’; een maatschappij die gedomineerd wordt door politici 
en corporaties met steeds minder vrijheid voor een individu.

Heel actueel speelt dit voor Jonathan in de hoofdstukken: ‘Geld 
maken’ en ‘De democratenbende’.

Veel economieleraren (maar nog niet genoeg) hebben de verhalen 
van Jonathan gebruikt om in hun lessen duidelijk te maken hoe en 
waardoor de huidige situatie is ontstaan en waartoe het kan leiden. Net 
als ook veel ouders het gebruiken om de realiteit duidelijk te maken 
aan hun kinderen.

Jonathan Gullible is een boek dat leuk en leerzaam is om te lezen. 
Ik vind het dan ook een hele eer dat, bij thuiskomst na zijn reizen, mijn 
vrouw Rita en ik de moeder en de vader van Jonathan blijken te zijn!

Ir. Hub Jongen
Initiatiefnemer en oprichter van het Libertarisch Centrum Nederland
en de website: www.vrijspreker.nl
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Proloog

In overeenstemming met de wensen van de heer Gullible neem ik 
de taak op me om een bizar verhaal te vertellen dat hij mij in zijn 
laatste jaren heeft nagelaten. 

Ik heb me iedere inspanning getroost om zo dicht mogelijk bij zijn 
beschrijving te blijven, behoudens enkele dichterlijke vrijheden. Tevens 
zijn enkele van zijn schetsen hierbij opgenomen, een direct ooggetui-
genverslag van de mensen en voorvallen op zijn reis.

Hij heeft enorm veel gereisd en wereldwijd in vele landen de cultuur, 
tradities en economieën bestudeerd. 

Stephen Browne, directeur van het Liberty English Camp in Litou-
wen heeft ooit eens het karakter van professor Schoolland beschreven 
door te zeggen: “Zodra Ken ergens lang genoeg zit, komt er ergens 
vandaan een kind naar hem toe dat op zijn schoot wil zitten of er komt 
een tiener langs die een potje met hem wil basketballen.”

Dat is de schrijver van De Avonturen van Jonathan Gullible − een 
vrije markt odyssee.

Ken Schoolland met 
zijn studenten van de 
top 15 finalisten in de 
Free Market Economics 
Month Special Compe-
tition, 2003.
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Hoofdstuk 1

Een zware storm

In een zonovergoten stad aan de zee, lang voordat die volliep met 
filmsterren in cabrioletten, leefde er een jongeman, Jonathan 
Gullible genaamd.

Hij was een onopvallende jongen, behalve voor zijn ouders die 
vonden dat hij slim, oprecht en bijzonder sportief was − van de top van 
zijn verwarde donkerblonde haardos tot aan zijn veel te grote voeten.

Zijn ouders werkten hard in een kleine winkel voor scheepsartikelen 
in de hoofdstraat van een stad die de thuishaven was van een druk-
bezette vissersvloot. Het stadje bezat een behoorlijk aantal hardwer-
kende mensen, enkele goede en enkele slechte mensen en voor het 
overgrote deel uitgesproken doorsnee mensen.

Wanneer hij niet zijn dagelijkse klusjes of boodschappen voor het 
familiebedrijf deed, zeilde Jonathan met zijn ruwhouten zeilboot op het 
nauwe kanaal van de kleine haven op zoek naar avontuur.

Zoals zoveel jongeren, die de eerste jaren van hun leven op dezelfde 
plaats doorbrengen, vond hij zijn leven nogal saai en de mensen om 
hem heen erg fantasieloos.

Hij verlangde ernaar om op zijn korte tochten door het kanaal een 
vreemd schip of een zeeslang tegen te komen. 

Misschien zou hij wel een piratenschip tegenkomen en worden 
gedwongen om de zeven zeeën als bemanningslid te doorkruisen. Of 
misschien liet een walvisvaarder op jacht naar een vette prooi hem wel 
aan boord toe om mee op jacht te gaan.

De meeste zeiltochten eindigden echter met het knorren van zijn 
maag van de honger of met een droge keel van de dorst, en de gedachte 
aan eten was het enige dat hem dan nog bezighield.

Op één van die mooie lentedagen, toen de lucht kraakhelder was, 
zag de zee er zo goed uit dat Jonathan aan niets anders dacht dan 
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getroostte om zijn vaartuig onder controle te krijgen mislukte en was 
nutteloos tegen de enorme wind.

Uiteindelijk viel hij op de bodem van de boot, zich aan de boorden 
vastklampend en hopend dat hij niet zou kapseizen. Dag en nacht 
regen zich, als in een angstaanjagende draaikolk, aaneen.

Toen de storm eindelijk ging liggen was zijn boot een janboel, de 
mast gebroken, de zeilen gescheurd en de boot maakte sterk slagzij 
naar stuurboord. De zee werd rustiger maar er bleef een dikke mist 
hangen, die zijn vaartuig omhulde en ieder zicht beperkte.

Na een paar dagen te hebben rondgedreven raakte zijn water op 
en kon hij alleen nog zijn lippen bevochtigen met de condens die van 
de stukken canvas afdroop. Toen trok de mist op en zag Jonathan de 
vage contouren van een eiland. Naarmate hij dichterbij dreef, zag hij 
onbekende landtongen en overdadig begroeide steile heuvels uit de 
zandstranden omhoog rijzen.

De golven wierpen hem op een ondiep rif. Zijn boot achterlatend 
zwom hij haastig naar de kust. Hij vond en verslond al snel roze guaves, 
rijpe bananen en ander heerlijk fruit dat langs de smalle zandstranden 
in de vochtige jungle bloeide.

Nadat hij weer wat op krachten was gekomen, voelde Jonathan zich 
verlaten, maar hij was blij in leven te zijn. Eigenlijk was hij opgetogen 
door dit onverwachte avontuur. Hij ging meteen op pad langs de witte 
zandstranden om meer over dit onbekende, nieuwe land te ontdekken.

Achtergrond

Jonathan kwam voor het eerst in beeld na het grasduinen door Gulliver’s 
Travels en The Little Prince.

J.G. zijn, bij toeval of onbewust, ook de initialen van John Galt, een figuur 
in Atlas Shrugged van Ayn Rand − een boek dat ook beroemd is vanwege het 
zetten van vraagtekens bij de vele aannamen in de maatschappij over ethiek, 
macht, economie en de juiste rol van de overheid.

Hoofdstuk 1: Een zware storm 

zijn lunch voor een zeiltocht klaar te maken en zijn hengels aan boord 
van zijn bootje te brengen. Toen hij de rotspunt waar de vuurtoren op 
stond rondde, voelde hij zich zo vrij als de grote condor die hij hoog 
boven het kustgebergte zag vliegen.

Met de wind in de rug zag Jonathan de donkere stormwolken niet 
die zich aan de horizon samenpakten. Jonathan was pas onlangs tot 
voorbij de havenmond gaan zeilen, maar hij kreeg steeds meer ver-
trouwen. Toen de wind opstak en in sterkte toenam, maakte hij zich 
geen zorgen, totdat het te laat was.

Toen de storm met volle kracht boven hem losbrak begon hij ver-
woed met het want te worstelen. Zijn boot werd door de golven als 
een speelbal heen en weer gesmeten. Iedere inspanning die hij zich 
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Hoofdstuk 2

Onruststokers

Jonathan had een aantal uren gelopen zonder enig teken van 
leven tegen te komen. Plotseling bewoog er iets in het struikge-
was en een klein beest met een geel gestreepte staart flitste op  

         een nauwelijks zichtbaar pad voorbij.

Le Petit Prince (The Little Prince) van Antoine de Saint-
Exupéry is een raadselachtig sprookje over een prins 
die alleen op een planeet leeft en die zijn onafhankelijk 
denken, voorstellingsvermogen en gevoeligheid ten 
toon spreidt.

De film Saint Ex gaat over het leven van Antoine de 
Saint-Exupéry als een nogal avontuurlijke piloot in de 
Tweede Wereldoorlog.

Gulliver’s Travels van Jonathan Swift wordt vaak als 
kinderboek beschouwd. Maar diens verhaal was, net als 
dit boek, geschreven om de wereld te shockeren en de 
onplezierige aspecten van de politiek van die tijd aan de 
kaak te stellen.

De condor is de grootste vogel van Noord-Amerika.

Gullible betekent goedgelovig, makkelijk voor de gek 
te houden, naïef, gelooft de stomste dingen.

Je bezit je eigen 
leven. Dat ontken-

nen is toegeven 
dat iemand anders 
een hogere claim 

op jouw leven heeft 
dan jijzelf.

Uit Jonathans 
Principes
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Trots zei hij: “Wij zijn boomarbeiders. We slaan bomen om voor de 
houtopbrengst door de boom met deze stokken te slaan. Soms kunnen 
honderd mensen, die de klok rond werken, een flinke boom in minder 
dan een maand omslaan.”

De man klemde zijn lippen op elkaar en veegde voorzichtig wat vuil 
van de mouw van zijn mooi gesneden jas.

Hij vervolgde: “Dat mens van Drawbaugh kwam vanmorgen naar 
het werk met een scherp stuk metaal dat aan het einde van haar stok 
vast zat. In minder dan een uur hakte ze daarmee een boom om − 
helemaal alleen! Moet je nagaan! Zo’n ongehoorde bedreiging van ons 
traditionele werk moest gestopt worden.”

Jonathans ogen werden groot van verbijstering bij het horen dat 
deze vrouw voor haar creativiteit gestraft werd. Bij hem thuis gebruikte 
iedereen bijlen en zagen om bomen om te hakken. Op die manier was 
hij ook aan het hout voor zijn boot gekomen.

“Maar,” riep Jonathan uit, “haar uitvinding stelt mensen van iedere 
grootte en iedere kracht in staat om bomen om te hakken. Zou dat het 
niet sneller en goedkoper maken om aan hout te komen en er dingen 
van te maken?”

“Wat bedoel je?”, zei de man boos. “Hoe kan iemand zo’n idee onder-
steunen? Dit edele werk kan niet gedaan worden door iedere zwakke-
ling die met een of ander nieuw idee komt.”

“Maar meneer,” zei Jonathan die zijn best deed om hem niet boos 
te maken, “deze goede boomarbeiders hebben getalenteerde handen 
en hersenen. Ze zouden de tijd die ze uitsparen met het neerslaan van 
bomen kunnen gebruiken om andere dingen te doen. Ze zouden tafels 
kunnen maken, kasten, boten, of zelfs huizen!”

“Luister jij eens even,” zei de man dreigend, “het doel van arbeid is 
om een volledige en vaste baan te hebben − geen nieuwe producten.” 

De toon van zijn stem werd ijzig: “Je klinkt als een of andere onrust-
stoker. Iedereen die deze duivelse vrouw ondersteunt, zorgt voor moei-
lijkheden. Waar kom je eigenlijk vandaan?” 

Jonathan gaf schielijk antwoord: “Ik ken die vrouw niet eens en 
ik wil helemaal geen moeilijkheden veroorzaken, meneer. U zult wel 
gelijk hebben. Nou, ik moet weer verder.” 

Hoofdstuk 2: Onruststokers

Een kat, dacht Jonathan. Misschien kan die mij naar ander leven 
leiden. En hij dook door het dikke gebladerte het dier achterna.

Net toen hij uit het zicht van het strand was en diep in de jungle, 
hoorde hij een felle kreet. Hij stopte, hield zijn hoofd schuin, en pro-
beerde de herkomst van het geluid te bepalen. Weer hoorde hij een 
scherpe kreet om hulp, nu recht voor hem. Een helling opklimmend 
en zich een weg banend door een wirwar van takken en wingerden 
snelde hij vooruit en struikelde hij een breder pad op.

Terwijl hij een scherpe bocht inging, knalde hij tegen de zij van een 
gespierde kerel aan. 

“Opzij, onderdeurtje!”, bulderde de man, terwijl hij hem als een mug 
wegjoeg. Verdwaasd keek Jonathan op en zag twee mannen een 
schoppende en schreeuwende vrouw over het pad meesleuren.

Tegen de tijd dat hij op adem was gekomen was het drietal verdwe-
nen. Ervan overtuigd dat hij die vrouw niet alleen kon bevrijden, rende 
Jonathan het pad op in tegenovergestelde richting om hulp te halen.

De jungle opende zich en hij zag een groep mensen bij elkaar staan 
rond een grote boom die ze met stokken te lijf gingen. Jonathan rende 
er naar toe en greep de arm van een man die overduidelijk de opzich-
ter was.

“Meneer, helpt u mij alstublieft!”, hijgde Jonathan. “Twee mannen 
hebben een vrouw gevangen genomen en ze heeft hulp nodig!”

“Kalm aan, er niets aan de hand”, zei de man knorrig. “Ze is gear-
resteerd. Vergeet haar en ga verder, we moeten doorwerken.”

“Gearresteerd?”, zei Jonathan, nahijgend. “Ze leek niet echt op een 
eh ... een misdadiger.” Jonathan vroeg zich af waarom ze zo wanhopig 
om hulp riep als ze schuldig was aan het een of ander.

“Pardon meneer, maar wat heeft ze dan gedaan?” 
“Hè?”, snoof de man geïrriteerd. “Welnu, als je het dan per se wilt 

weten; ze bedreigde de banen van iedereen die hier werkt.”
“Ze bedreigde de banen van mensen? Hoe deed ze dat dan?”, vroeg 

Jonathan.
Terwijl hij op zijn onwetende vragensteller neerkeek, gebaarde de 

opzichter naar Jonathan om naar een boom te komen waar arbeiders 
driftig tegen de stam stonden te slaan.
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Zonder de vrijheid om te vernieuwen en winst te 
maken, zou er geen vooruitgang bestaan. Stel je eens 
voor hoe we zouden leven zonder de vernieuwing van 
het wiel, of, zoals in dit hoofdstuk, de bijl.

De reden voor deze verwarring over arbeidsbespa-
rende automatisering is dat er minder arbeiders nodig 
zijn wanneer nieuwe machines product X produceren.

Mensen vergeten dat het geld dat op de lonen van 
overbodig personeel bespaard wordt door consumen-
ten gebruikt wordt om meer van product X, Y of Z te 
kopen, tegen lagere prijzen.

Arbeiders die geleerd hebben deze nieuwe machines 
te bedienen én de fabrikanten van de nieuwe machines 
hebben allemaal hogere inkomens om meer producten 
tegen lagere prijzen aan te schaffen.

In het begin kan er in bepaalde sectoren een tijde-
lijke werkeloosheid ontstaan wanneer consumenten, 
producenten en werknemers zich aan de nieuwe vraag 
aanpassen. Veel meer werknemers raken uiteindelijk aan 
het werk in een grotere verscheidenheid aan banen, die 
van een grotere verscheidenheid aan talenten gebruik 
maken.

Hoewel sommige mensen van verandering onderste-
boven zullen raken, is verandering de prijs van de ver-
betering van een hogere levensstandaard voor iedereen.

De enige manier om dit proces te vertragen tot een 
bijna-stilstand, want het kan nooit helemaal gestopt 
worden, is dat mensen naar de overheid stappen en om 
wetten vragen die het gebruik van nieuwe innovatieve 
hulpmiddelen verbieden.

Hoofdstuk 2: Onruststokers

Na dat gezegd te hebben ging Jonathan snel de 
weg terug waarlangs hij gekomen was. Zijn eerste 
ontmoeting met de bewoners van het eiland had 
hem erg zenuwachtig gemaakt.

Brainstormen

•	 Wat is het doel van arbeid? 
•	 Zijn arbeidsbesparende vernieuwingen goed of 

slecht? 
•	 Waarom?
•	 Wie worden erdoor geraakt? 
•	 Hoe kunnen dergelijke vernieuwingen worden tegen-

gehouden? 
•	 Wat zijn enkele voorbeelden van dit gedrag? 
•	 Is het niet goed voor mensen om van werk te 
 veranderen?
•	 Welke ethische kwesties zijn bij het gebruik van

geweld betrokken?

Commentaar

Eén van de mythen over productiviteit is dat arbeids-
besparende machines, computers en robots werkeloos-
heid en armoede veroorzaken. Deze theorie lijkt alleen 
maar geloofwaardig, omdat er naar de banen die verlo-
ren zijn gegaan wordt gekeken, maar de banen die door 
de nieuwe uitvindingen worden gecreëerd, worden nog 
niet gezien. 

Hoe hebben we 
de overgang van 
het gebruik van 
hout naar steen-

kool gemaakt, van 
steenkool naar olie 

en van olie naar 
aardgas? 

Hoe hebben we in 
hemelsnaam die 

overgang gemaakt 
zonder de Federal 
Energy Agency?

Milton Friedman 
1978

Succes en misluk-
king zijn allebei 

noodzakelijke prik-
kels om te leren en 

te groeien.

Uit Jonathans 
Principes

Onder de meest 
zichtbare van 

alle economische 
dwalingen behoort 
de overtuiging dat 
machines per saldo 

werkeloosheid 
creëren.

Henry Hazlitt
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Hoofdstuk 3 

Het drama van het 

gemeenschappelijk bezit

Het pad werd iets breder naarmate het verder door de 
jungle voerde. De middagzon stond hoog aan de hemel 
en brandde hevig toen Jonathan een klein meer ontdekte.

Toen hij wat water met zijn handen opschepte om zich te verfrissen, 
hoorde hij een waarschuwende stem: “Als ik jou was zou ik niet van dat 
water drinken.” 

Jonathan keek op en zag een oude man aan de oever knielen en een 
paar miezerige visjes op een plank schoonmaken. Naast hem ston-
den een mand, een werpmolen en drie in de modder gestoken hengels 
waar vanaf elke een lijn in het water liep.

“Is het goed vissen hier?”, vroeg Jonathan beleefd.
Zonder op te kijken antwoordde de man knorrig: “Nee. Deze kleine 

visjes zijn alles wat ik vandaag heb gevangen.” Hij ging door met het 
fileren van de vis en deze in een pannetje gooien dat op een smeulend 
vuur stond. De sissende vis in de pan rook heerlijk. 

Jonathan zag de wilde, geel gestreepte kat die hij had gevolgd al wat 
visresten pakken. Hij watertandde.

Jonathan, die zichzelf als een goede visser beschouwde, vroeg: “Wat 
gebruikt u voor aas?”

De man keek bedachtzaam naar Jonathan. “Er is niets mis met mijn 
aas, jochie. Ik heb het beste gevangen van wat er nog in dit meer over 
is.”

Omdat hij een gevoel van eenzaamheid bij de man waarnam, dacht 
Jonathan dat hij meer te weten zou komen als hij een tijdje gewoon 
zijn mond hield.

Uiteindelijk wenkte de visser hem om naast hem bij het vuur te 

Achtergrond

Het onderwerp van patenten is een interessante discussie.
Daniel Drawbaugh, uitvinder van veel fascinerende apparaten − van een 

muntensorteerder tot een klok met een magnetisch gestuurde slinger − 
beweerde dat hij de uitvinder van de eerste telefoon was, tien jaar voordat 
Alexander Graham Bell dat deed.

Sommigen beweren dat de kosten van een patent te hoog waren voor zijn 
magere inkomen.

Bell patenteerde echter een telefoonapparaat en was daardoor in staat 
om Drawbaugh en 600 anderen tegen te houden om vergelijkbare apparaten 
te gebruiken vanwege de rechtszaken tegen patentbreuk.

Of Bell nu wel of niet de enige en oorspronkelijke uitvinder van de tele-
foon was, hij was wel een echte wetenschapper, in tegenstelling tot George 
Selden, die in een later hoofdstuk van dit boek optreedt.

Verwijzingen

In The American Job Machine (uitg. Cato Inst. 1988) zegt Richard B. McKen-
zie: “Het creëren van banen is makkelijk − verban gewoon de landbouwma-
chines. Als de gezondheid van een economie afgemeten zou worden aan het 
aantal banen dat de burgers hebben, dan zou China de sterkste economie ter 
wereld hebben.”

Meer artikelen over deze en andere kwesties kunnen op de research-site 
van het Cato Institute gevonden worden: 

www.cato.org/research 
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Ik zou net zo voor het meer zorgen als de veehouder verderop in het 
dal voor zijn boerderij zorgt. Ik zou de sterkste en vetste vis kweken 
en je kan er zeker van zijn dat visstropers of afvalstorters bij mij geen 
kans kregen. Ik zou ervoor zorgen ...” 

“Wie beheert het meer nu?”, onderbrak Jonathan.
Het verweerde gezicht van de visser verstrakte: “Het meer wordt 

door de Raad van Hoge Heren beheerd. Iedere vier jaar worden de 
heren in de Raad gekozen. 

Vervolgens benoemt de Raad een beheerder en betaalt hem van 
mijn belastingcenten. De beheerder wordt geacht toezicht te houden 
op overbevissing en het storten van afval. 

Het gekke is dat vrienden van de Hoge Heren net zoveel mogen 
vissen en afval mogen storten als ze willen.”

Ze waren stil en keken nadenkend over het zilveren meer waar de 
wind een patroon van rimpels veroorzaakte. Jonathan zag dat de gele 
kat rechtop zat en snuffelend naar de vissenkop op zijn bord zat te 
staren.

Hij gooide de kop naar hem toe en de kat ving hem netjes op met 
zijn scherpe nagels. De kat zag er sterk uit met een gescheurd oor, 
overgehouden aan een of ander gevecht.

Terwijl hij over het verhaal van de visser nadacht, vroeg Jonathan: 
“Wordt het meer goed onderhouden?” 

“Kijk zelf maar,” mopperde de oude visser. “Kijk maar hoeveel ik 
heb gevangen. Het lijkt wel of de vis steeds kleiner wordt naarmate het 
salaris van de beheerder groter wordt.”

Brainstormen

•	 Hoe gaan mensen met zaken om die van iedereen zijn? 
•	 Wie bezit in werkelijkheid het meer en de vis? 
•	 Zou de visser afval in het meer gooien als het meer van hem was?
•	 Op welke manier zou het gedrag van de mensen veranderen als de 

visser eigenaar van het meer zou zijn? 

Hoofdstuk 3: Het drama van het gemeenschappelijk bezit

komen zitten en samen wat vis en brood te eten. Jonathan verorberde 
hongerig zijn maal, hoewel hij zich schuldig voelde dat hij een gedeelte 
van de schamele lunch van de man opat. Toen ze klaar waren hield 
Jonathan zijn mond en de oude man begon warempel te praten.

“Jaren geleden kon je hier echt grote vissen vangen,” zei de man 
peinzend, “maar die zijn allemaal gevangen. Nu zijn de kleintjes alles 
wat er nog is overgebleven.” 

“Maar die kleintjes groeien toch weer?”, vroeg Jonathan. Hij staarde 
naar de overvloedige grassen die in het ondiepe water langs de oever 
groeiden en een schuilplaats voor veel vissen boden.

“Mwah. De mensen vangen alle vis, zelfs de kleintjes. En dat is nog 
niet alles, mensen storten afval aan het andere einde van dit meer. Zie 
je dat dikke schuim aan de overkant?”

Jonathan stond perplex. “Waarom vangen anderen jouw vis en stor-
ten ze rommel in jouw meer?”

“Oh nee,” zei de visser, “dit meer is niet van mij. Het is van iedereen 
− net als de bossen en de beken.” 

“Deze vis is van iedereen ... ,” Jonathan wachtte even, “dus ook van 
mij?” Hij begon zich wat minder schuldig te voelen dat hij had meege-
geten.

“Niet helemaal”, antwoordde de man. “Wat van iedereen is, behoort 
eigenlijk niemand toe − dat wil zeggen, totdat ik beet heb, dan is die 
vis van mij.” 

“Dat snap ik niet,” zei Jonathan met een verwarde blik in zijn ogen. 
Half in zichzelf pratend, herhaalde hij: “De vis is van iedereen, wat wil 
zeggen dat die eigenlijk van niemand is, totdat je beet hebt. Dan is de 
vis van jou? Maar doe je dan niets om voor de vis te zorgen en ervoor 
te zorgen dat de vis groeit?”

“Natuurlijk niet”, zei de man met een sarcastisch gesnuif. “Waarom 
zou ik voor de vis zorgen, als iemand anders hier zomaar kan komen 
en die vis gaat vangen? Als iemand anders de vis vangt of het water 
vervuilt, dan is al mijn moeite voor niets geweest!”

Met een sombere blik op het water voegde de oude visser er nog 
aan toe: “Wás ik maar eigenaar van het meer. Dan zou ik maken dat er 
goed voor de vis zou worden gezorgd. 
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Land: De tragedie van de meent is de reden dat 
mensen eerder geneigd zijn om afval op openbaar ter-
rein te dumpen dan op hun eigen grond. Het verklaart 
ook waarom fruit in openbare gebieden al geplukt wordt 
voordat het rijp is.

Wanneer je per vliegtuig reist kun je mooi het verschil 
zien tussen de hoge productiviteit van land in privébezit 
en de overbegrazing en het afval op land dat gemeen-
schappelijk bezit is.

Flora en fauna: De tragedie van de meent laat zien 
waarom het bestaan van koeien en tuinplanten in privé-
bezit behoed wordt voor uitsterven. Buffels en inheemse 
planten die openbaar bezit zijn daarentegen, worden 
bedreigd met uitsterven.

Milieu en vervuiling: Er zijn afschuwelijke voorbeelden 
van vervuiling en vernietiging van het milieu van over-
heidseigendom, inclusief lucht en water, dat door over-
heden is toegelaten. Het is veelzeggend dat vervuiling 
meestal het hevigst is bij gebieden die door mensen met 
een laag inkomen en de minste politieke macht worden 
bewoond.

Rechtbanken en regulerende instanties beredeneren 
en rechtvaardigen dit gedrag regelmatig.

Achtergrond

Landen met een communistisch bewind, waarin de 
overheid alles controleerde, hadden de grootste ver-
vuiling ter wereld, met een bijna totaal negeren van de 
gezondheid van hun burgers.

Zelfs in democratische landen is de controle van de 

Hoofdstuk 3: Het drama van het gemeenschappelijk bezit

•	 Wie heeft er voordeel bij gemeenschappelijk bezit? 
•	 Voorbeelden? 
•	 Welke ethische kwesties zijn hierbij betrokken?

Commentaar

Dit hoofdstuk verwijst naar De tragedie van de meent 
− een begrip uit de rechtseconomie en speltheorie. 
Een meent is een gemeenschappelijk stuk grond; een 
gemeenteweide. 

Gemeenschappelijk eigendom verwijst naar alles wat 
de autoriteiten of de staat zogenaamd in ieders voordeel 
in bezit hebben.

Het eerste deel van de tragedie is dat verondersteld 
wordt dat iedereen voordeel heeft van en zich verant-
woordelijk voelt voor dit gemeenschappelijk bezit. Vaak 
echter heeft niemand er voordeel van, omdat ieder 
persoon zoveel mogelijk wil graaien voordat een ander 
dat doet. Dit betekent dat de middelen weggenomen 
worden voordat ze tot wasdom hebben kunnen komen. 

Het tweede deel van de tragedie is dat niemand zich 
voor de gevolgen verantwoordelijk voelt. Overal in 
de wereld hebben overheden aan de milieuvervuiling 
deelgenomen door het bezit en de controle van grote 
stukken land, enorme stukken water en uitgestrekte 
kustgebieden.

Staatseigendom betekent in werkelijkheid dat nie-
mand eigenaar is, dus voelt niemand zich geroepen om 
de middelen te beschermen. In plaats daarvan zullen 
degenen met speciale belangen die de gunsten van poli-
tici verwerven, de zogenaamde algemene middelen voor 
persoonlijk gewin gebruiken.

De tragedie van 
de meent is net 
als kinderen die 

met hun rietje uit 
één gemeenschap-
pelijke, bruisende 

limonadebowl 
drinken − ze drin-
ken allemaal uit 
alle macht tot ze 

barsten!

Onbekend

Je kan beter een 
arme visser zijn 

dan je met de kunst 
van het regeren van 

mensen inlaten.

Danton

Problemen die 
ontstaan door 

toepassing van 
dwang door de 

overheid laten een 
oplossing zien: 

mensen 
wereldwijd geen 

ambtenaren vragen 
in hun voordeel 

dwang toe te 
passen.

Uit Jonathans 
Principes

Er wordt slecht 
gezorgd voor het-
geen van velen is, 
want alle mensen 
hebben meer oog 
voor hetgeen van 

henzelf is dan voor 
hetgeen ze gemeen-

schappelijk met 
anderen bezitten.

Aristoteles
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A Liberty Primer van Alan Burris (uitg. Society for Individual Liberty; 2de 
editie, 1983) is een andere goede bron.

The Market for Liberty van Linda en Morris Tannehill (uitg. Cobden Press & 
Laissez Faire Books; 40th Anniversary Edition edition, 2009) is een bron voor 
zeer praktisch alternatief denken.

Het Cato Institute toont meer over het reguleren van het milieu:  
www.cato.org/research 

Een goede website die laat zien hoe de vrije markt en eigendomsrechten 
harmonieus samengaan met het milieu is www.reason.org 

Deze site wordt onderhouden door de Reason Foundation.

Een fascinerend boek over de algehele toestand van het wereldwijde 
milieu is The Sceptical Environmentalist van Bjørn Lomborg (uitg. Cambridge 
University Press, 2001).

Hoofdstuk 3: Het drama van het gemeenschappelijk bezit

overheid op de vervuiling mislukt. In Amerika is er veel 
meer watervervuiling door de zuiveringsinstallaties 
van de overheid dan watervervuiling door de industrie. 
Doordat vervuiling en bescherming van het milieu een 
zaak van de overheid werd, betekende dat het opdrin-
gen van enorme, onnodige kosten aan de belastingbe-
taler. Dit had vermeden kunnen worden door een groter 
respect voor persoonlijk eigendom en persoonlijke ver-
antwoordelijkheid. 

De weg daar naartoe zou bereikt kunnen worden 
door:
•	 Erkenning van het onvervalste aangeboren mensen-

recht op eigendom en het in bezit geven of privatise-
ren van overheidseigendommen.

•	 Mensen persoonlijk verantwoordelijk stellen voor het 
beschadigen van andermans leven of eigendommen 
via alle vormen van overtreding, inclusief vervuiling.

•	 Het afschaffen van subsidies en overheidsprivileges 
aan voorkeursbedrijven of -groepen; mensen toe-
staan om gemeenschappelijk te onderhandelen over 
wederzijdse compensatie voor mogelijke schade.

Verwijzingen

In het hoofdstuk Destroying the Environment in haar 
boek Healing Our World (uitg. SunStar Press; 3de editie, 
2003), laat Mary Ruwart in praktische termen zien hoe 
we meer geneigd zijn het milieu te beschermen wanneer 
we een deel ervan bezitten of baat hebben bij het ver-
zorgen ervan. 

Je kunt dit boek in zijn geheel online doorbladeren op: 
www.ruwart.com/Healing/ruwart_all.html 

Geen enkel mens 
heeft ooit over een 
ander geheerst tot 
voordeel van die 

ander.

George D. Herron

J Wat doe je 
wanneer je een 

bedreigde diersoort 
een bedreigde 

plantensoort ziet 
eten?
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Hoofdstuk 4

De Voedselpolitie

Steeds meer paden kwamen op de zandweg uit die zich geleide-
lijk aan verbreedde tot een onverharde, landelijke grindweg. In 
plaats van in de jungle liep Jonathan nu langs golvende weiden 

en velden met groeiende gewassen en volle boomgaarden. De aanblik 
van al dat groeiende voedsel deed Jonathan eraan denken hoe weinig 
hij eigenlijk gegeten had.

Hij ging van het pad af naar een mooie, witte boerderij in de hoop te 
kunnen bepalen waar hij was en nog iets te eten te vinden.

Op de veranda zag hij een jonge vrouw en een jongetje huilend in 
elkaars armen.

“Pardon,” zei Jonathan zorgelijk, “is er iets aan de hand?” 
De vrouw keek op en zei met een betraand gezicht: “Het is mijn 

man. Oh, mijn man!”, huilde ze. “Ik wist dat het een keer fout zou gaan. 
Hij is gearresteerd,” snikte ze, “door de Voedselpolitie!”

“Het spijt me dat te horen mevrouw. Hoorde ik u ‘Voedselpolitie’ 
zeggen?”, vroeg Jonathan. Hij streelde vriendelijk het donkere hoofd 
van het jongetje. “Waarom hebben ze hem gearresteerd?”

 De vrouw klemde haar tanden op elkaar, in een poging haar tranen 
te bedwingen. Schamper zei ze: “Zijn misdaad was dat hij te veel voed-
sel verbouwde!”

Jonathan was geschokt. Dit was echt een raar eiland! “Het is een 
misdaad om te veel voedsel te verbouwen?” 

De vrouw vervolgde: “Vorig jaar heeft de Voedselpolitie bevelen 
uitgevaardigd waarin bepaald werd hoeveel voedsel hij mocht produ-
ceren en verkopen. Ze zeiden tegen ons dat lage prijzen de andere 
boeren zouden schaden.”

Ze beet op haar lip en flapte eruit: “Mijn man was een betere boer 
dan de rest bij elkaar!”


