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T E N G E L E I D E

Hierbij ontvangt TJ de eerste uitgave van een- nieuw libertarisch
blad. Om maar meteen alle misverstand te voorkomen: dit blad ver-
schijnt niet in de plaats van- of in concurrentie met Objectief.
Objectief blijft gewoon verschijnen en iedereen die er op geabonneerd
was blijft het gewoon ontvangen (als hij tenminste zijn abonnements-
geld betaald heeft). In de korte tijd van zijn bestaan hebben we
Objectief leren kennen als een blad dat zijn ondertitel "maandblad
voor politieke filosofie" 'alle eer aandeed en een reputatie wist
op te bouwen door het konstante zeer hoge peil van zijn. artikelen.

Daarnaast werd echter behoefte gevoeld aan een blad, dat zich
meer bezighoudt met de daagse dingen} met de aktualiteit van alledag
en dat tevens een schakel kan vormen tussen alle personen en groep-
eringen die zich op enigerlei wijze met de bevordering van de vrijheid
bezighouden.

Dat blad ligt dan nu voor U.
Aangenaam kennis te maken.
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De afgelopen maanden zijn op verschillende plaatsen in den lande
kringen gevormd met het doel de libertarische gedachten te bestu-
deren en te verbreiden. Wij roepen iedereen op zich bij een plaatse-
lijke'kring aan te sluiten c.q.. in zijn plaats een'nieuwe kring te
vormen zodat de gedachten van het libertarisme zich als een olie-'
vlek zullen verspreiden. Voor hulp daarbij en voor nadere inlichtingen
kunt u te allen tijde bij ons terecht (?b.5747 Asd.)

In Amsterdam werd op 5 februari j .1. tijdens een geanimeerde
bijeenkomst een kring opgericht. Als eerste resultaat heeft een
aantal mensen een studiegroep gevormd die sinds.12 feb. elke 2
donderdagavond bijeenkomt om het objectivisme te bestuderen. Be-
gonnen werd met de cursus "Principles of Efficiënt Thinking" van
Barbara Branden. Deze groep is volgeboekt maar men kan zich voor
één avdmd laten introduceren ter kennismaking voor een volgende
te formeren groep. Midden maart zal er een tweede algemene bijeen-
komst worden gehouden om zich op verdere plannen te beraden. .
Contaktadres: Dhr. R.Doorn, A.J.Ernststraat 41 Asd. tel.442727

In Den Haag is op 27 f eb. een eerste bijeenkomst gehouden. De
volgende zal op 17 maart plaatsvinden. Kontaktadressen:Mej.
D.Klaetssen, Escamplaan 674, tel.232734 of Drs .H.de Vos, tel.
688166, beiden te Den Haag.

In Groningen worden belangstellenden gezocht voor het oprichten



Groningen (verv.)
van een kring. Hontaktadres: L.Jongen, A kerkstraat 5, stad.

In Wageningen wordt ook gewerkt aan het oprichten van een kring.
Kontaktadres: S.Leffers, Junusstraat, Wageningen b!40

Ook in Delft doen geruchten de ronde dat er iets opgericht gaat
worden, maar een kor.taktadres ontbreekt nog. Men stelle zich voor-
lopig in verbinding met pb.5?47 te Asd.

In België ten slotte, laat men zich ook niet onbetuigd. Er is
een beweging opgericht, voorlopig genaamd "Beweging Beperking Staats-
macht". Er zijn reeds veel liefhebbers, men heeft een beginselver-
klaring uitgegeven en een lijvig manifest (60 blx!). De eerste
vergadering zal doorgaan op 16 maart a.s. in Holliday Inn te Gent.
Een vast kontaktadres is nog niet bekend. Voorlopig zich wenden:
Dhr. R.Doorn te Amsterdam (zie boven) of postbus 5747 Amsterdam.

-0-0-0-
Socialisme is een tranendal waar zelfs de tranen gereglementeerd
zijn.

Van een Amerikaanse libertarier die binnen-
kort naar Aruba verhuist ontvingen wij het
verzoek hem in contact té brengen met geest-
verwanten in de Nederlandse Antillen. Hij is
architect en heeft zitting in tal van liber-
tarische organisaties, waaronder een ver-
en'iging van architecten, ingenieurs en
planologen, die de beginselen van de_ vrije
markt toepassen op het gebruik en beheer
van grond. Zijn adres is: Lawrence H.Dwyer ?r.
c/o Paverini, Bungalow l, Aruba concord hotel
L.G.Smith Boulevard, OranjestadtA.ruba^.A.

E—o! e—a e—o
Twee leden van het Kabinet,
bezig Neerlands economie
weder op gang te brengen,

(telefoto)

BELEGGINGSADVIES. Bewaar dit nummer zorgvuldig. Eerste jaargangen
van .tijdschriften krijgen vaak hoge antikwarische .waarde!

-o-o-o-
Ons volgende nummer...

...wordt, naar wij hopen, beter en dikker dan
dit nummer. Daar hebben wij ook uw medewerking bij nodig. Heeft u
een idee, leest u iets in krant of tijdschrift of ziet u een film
of toneelstuk waarvan u meent dat er bij andere lezers interesse
voor zou kunnen bestaan, laat het ons weten. Vooral krantenknip-
sels zijn ons zeer welkom. Daarnaast zoeken we nog iemand die rede-
lijk met de tekenstift overweg kan.

Het ligt in onze bedoeling in het volgende nummer een vragen-
rubriek te beginnen. In principe zijn alle vragen welkom (dus als u
een goed recept voor appeltaart wilt hebben...), maar de voornaamste
bedoeling is behulpzaam te zijn bij het vinden van passende antwoorden
op collectivistische argumenten. Zelf voor de vrijheid zijn is één
ding, die vrijheid tegenover anderen met argumenten verdedigen is nog
wat anders. Dus laat van u horen, dan hoort u van ons. Vanzelfspre-
kend zullen alle vragen en andere correspondentie strikt vertrouwelijk
worden behandeld en desgewenst zonder naamsvermelding.

Voorts zal het vanaf het volgende nummer mogelijk zijn advertenties
op te nemen tegen billijk tarief.
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De Amerikaanse Libertarische Partij 3

197& is een schrikkeljaar en dat betekent voor Amerika
dat er dit jaar presidentsverkiezingen zullen zijn. Maast de twee
grote partijen, Democraten en Republikeinen, zal daaraan dit jaar
ook worden deelgenomen door de Libertarian Party.

De LP is opgericht in 1971 in Denver, Colorado, door een groepje
mensen die verontrust waren over de voortdurende toename van de
gecentraliseerde macht van de Amerikaanse regering en die terug
wilden naar de oorspronkelijke idealen van de Amerikaanse Revolutie,
met name de beperking van de overheidstaak tot de bescherming van
de burger tegen aanslagen op zijn leven, vrijheid en eigendom. ?Tu,
tweehonderd jaar later, blijken ook in Amerika, eens'het bolwerk
van .de vrijheid, de belangrijkste aantastingen van leven, vrijheid
en eigendom juist te komen van de zijde van degenen, die ze zouden
moeten beschermen:de overheid.

Leek het er aanvankelijk op dat de LP een zoveelste groepje
politieke Poujadisten was, dit veranderde toen men de directeur van
de folisofische faculteit van de Universiteit van Californië,
John Hospers, bereid vond de kandidatuur voor het Presidentschap
van de V.S. te aanvaarden, een. moedige beslissing omdat hij er .
zeker van kon zijn het mikpunt te worden van veel bespotting en
de kans liep ernstig in zijn verdere loopbaan geschaadt te worden.
Hospers is overigens van Nederlandse afkomst. Zijn grootvader, Jan
Eospers, woonde in Vri-ezeveen en hijzelf spreekt nog een paar woorden
Nederlands. Waarschijnlijk zal hij in 1977 een bezoek, aan Nederland
brengen.

De energieke wijze waarop Hospers zich voor de LP inzette had
weliswaar niet het presidentschap van de VS ten gevolge, maar het
leidde er wel toe, dat de LP in brede kring bekendheid kreeg. Het
klapstuk kwam, toen een van de leden van het college van kiesmannen,
dat uiteindelijk de eigenlijke presidentskeuze verricht, zijn stem
niet aan een van de twee grote kandidaten, ?Tixon er VcCarty, gaf
maar aan Hospers. De vloed van publiciteit die daarvan het* gevolg
was heeft het lot^yan. de LP in positieve zin bezegeld.,̂,...̂,-̂,.̂ î,..,;,.,,.. ,'.̂^̂^̂,.-'̂,,,,sr.,,.,..̂.., p^ kiesman was Roger MacBride uit

Vermont. Door de LP-partijkonventie
begin september 1975 werd hij aange-
wezen als de LP-presidentskandiAaat
voor 1976. Het streven is om oij de
verkiezingen in de gehele V.S. een
miljoen stemmen te krijgen en het ziet
er naar uit, dat .dit doel wel eens
verwezenlijkt zou kunnen worden.

(wordt vervolgd)
(Dit is het eerste van een aantal
artikelen dat U tot november a.s.
van de Presidentiële campagne van
de Libertarian Party op de hoogte
zal houden.)

Roger MacBridetWhat this country needs
is a new direction, a new dawn in
politics."
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C O M M E N T A A R

Steekpenningen

In ons land is enige beroering ontstaan over steekpenningen.
Met de schuldvraag met betrekking tot de verdachte B.L.?.E.J.C>K.
G.P, v.L-B te S. zullen wij ons hier uiteraard niet inlaten, maar
het onderwerp steekpenningen verdient toch de aandacht.

Kunt U zich voorstellen dat U van de bakker of de slager steek-
penningen krijgt om vooral toch maar hem met Uw klandizie .te ver-
eren? Nee, natuurlijk. Steekpenningen zouden in dat geval volstrekt
zinloos zijn; men kan net zo goed meteen de prijs verlagen.

Steekpenningen komen alleen daar voor, waar iemand de macht
heeft om over andermans bezit te beschikken. Op de vrije markt zijn
steekpenningen hooguit een ander woord voor korting. Echte steek-
penningen komen alleen voor bij overheids en semi-overheidsinstanties
die de macht hebben niet alleen hun eigen maar ook andermans geld-
besteding te bepalen.

Trouwens, als de regering op jacht gaat naar steekpenningen,
dan weten wij ook nog wel wat te vinden. Daar zijn bijvoorbeeld de
steekpenningen die men aan de Staat dient te betalen om niet bij
het autorijden lastiggevallen te worden. Of de steekpenningen, die
men de Staat jaarlijks dient te betalen als afkoopsom voor de
confiscatie van zijn eigendom. Of ook de steekpenningen, die men
dient te betalen om de Staat er van af te houden met geweld iemands
winkel te sluiten. De Staat noemt'dat weliswaar-geen steekpenningen,
doch rijbewijs, vermogensbelasting' en vestigingsvergunning, maar ..het
verschil zit in de naam en niet in de zaak.
De Aardappeleters

Rond 1830 schilderde van Goch zijn bekende schilderij "de Aard-
appeleters". Aardappels waren toentertijd symbolisch voor armoede
want het was het goedkoopste voedsel dat men krijgen kon, Aard-
appelen kostten toen zo'n 1-J- a 2% et. per kilo.

Inmiddels heeft ook op dit gebied de planloze chaos van de
kapitalistische productiewijze plaats moeten maken voor de geleide
landbouwpolitiek van de S.E.G. Aardappels zijn dan ook schaars
geworden.(Herinnert U zich vorig jaar nog het suikertekort? Wat
zal het in 1977 worden?) De aardappel p rij s is dientengevolge ee-
stegen tot ƒ!,- a ƒ1,20 per kilo.

Masr de regering is waakzaam. Ze neemt maatregelen. Zoals
gebruikelijk bij door overheidsmaatregelen veroorzaakte euvelen
heet de medicijn ook nu weer: nog meer overheidsingrijpen. Er is
een drastische exportbeperking aangekondigd.

Waarom wordt iets geëxporteerd? Omdat het in het buitenland
een hogere prijs opbrengt dan in het binnenland. Dat betekent dafa
weer dat de binnenlandse consument het goed dat geëxporteerd
wordt lager acht dan de goederen die hij in ruil daarvoor uit het
buitenland kan kopen en importeren. Andersom geredeneerd: in het
buitenland is men bereid meer goederen te geven in ruil voor de
goederen die wij exporteren.

De hogere prijs die de Nederlandse consument bij voortdurende
onbelemmerde export voor zijn aardappelen zou moeten betalen
word t. «derhalve meer dan goedgemaakt door-de verbetering van de
betalingsbalans ten gevolge van de export en de daardoor mogelijk
geworden verlaging van de prijs van importgoederen.

Exportbeperkingen hebben uiteindelijk slechts één effect, ze
verlagen de welvaart in binnen- en buitenland.


