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ACTIEF LIBERTARISNE

Het bruist van activiteiten in de Benelux.

Het Libertarisch Studie Centrum heeft van 1 tot 3
november in Kalterherberg een geslaagd meek-end
gehouden. Door aanwezigheid van Duitse, Zweedse
en Amerikaanse libertariërs leek het wel
internationale mini-conventie!

een

Van die gelegenheid werd dan ook gebruik gemaakt
om naast het interessante programma, reeds zaken
te bespreken voor de Europese Libertarian
International conventie, die in 1987 van 19 tot
27 juli in Griekenland georganiseerd wordt.

De uitreiking van de BENELUX LIBERTARIAN AWARD
voor 1986 aan de vice-eerste minister van België,
de heer Guy Verhof stadt, heeft heel wat nieuwe
personen van het libertarisme op de hoogte
gebracht.
Het is verwonderlijk te merken bij een dergelijke
gebeurtenis hoeveel mensen er zijn die nog nooit
van het libertarisme gehoord hebben.
Moeten we onze "bekendmaking" anders aanpakken?

Van 18 tot 23 november is in Kerpen, bij Keulen
het OPEN MIND FESTIVAL georganiseerd door FREE-
NETWORK. Er is een gevarieerd programma, waarop
we in volgende VRIJBRIEVEN nog terug komen.

LIFHAS, het Libertarisch Fonds voor Hulp Acties
is bezig met een actie voor de verkoop van het
boek: SOUTH AFRICA, THE SOLUTIOIM.

U ziet werk en kansen genoeg om mee te doen.
Doet u ook mee?

ïr. H. J. JONGEN SR.
Voorzitter Stichting LIBERTARISCH CENTRUM.
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THE SOLUTION

1EON LOUW&FRANCES KENDALL.

EEN BOEK DAT EEN OP HISTORISCHE GRONDEN GEFUNDEERDE

UITEENZETTING GEEFT VAN DE SITUATIE ZOALS DIE IN ZUID AFRIKA

IS GEGROEID.

Dit boek geeft niet alleen kritiek op het huidige Zuid Afrika.

De grote waarde van dit boek is dat het een met duidelijke argumenten onder-
bouwde oplossing, geeft om vanuit de huidige samenleving te komen tot een land
waarin aUe mensen tot hun recht kunnen komen!

De eerste druk van dit boek was reeds in twee maanden uitverkocht!

Critici uit alle bevolkingsgroepen zijn enthousiast over dit initiatief.

0t *** land Z°nder onderdrukking van of door welke

THE SOLUTION GEEFT OOK EEN OPLOSSING VOOR VEEL PROBLEMEN

WAAR LANDEN BUITEN ZUID AFRIKA MEE WORSTELEN.

Verkoopsprijs ƒ 32,50 (exclusief verzendkosten ƒ 4.50.) voor abonnees Vrijbrief.

SPECIALE SINTERKLAAS AANBIEDING:
twee exemplaren van The Solution voor f" «i* - * f * «n M »drie expmnlnrpn wem TV, c i • J Dö» + J 5-50 verzendkosten,ui ie tJAcmpiaren van ine Solution vnnr t i*. c n t,un voor J '5,= + ƒ 7.= verzendkosten.
Bestellingen aan:

Libertarisch Centrum
Antwoordnummer 551
3100 WB Schiedam.
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POLITICI ZIJN OOK MAAR MENSEN
door

Boudewijn Bouckaert
docent R.U. Gent.

Het toekennen van de Nobelprijs voor
Economie aan de Amerikaanse hoogleraar
James Buchanan kan op zijn minst origi-
neel genoemd worden. Economen richten
hun aandacht vooral op klassieke economi-
sche problemen zoals de evolutie van
marktprijzen, conjuncturele ontwikkelin-
gen, monetaire problemen en dies meer.
James Buchanan daarentegen breidde de
economische analyse uit naar een domein,
waarop economisten zich tot voor kort
weinig begaven, n.l. de politiek.

Als de mensen zich in hun gedrag als
consument, als werknemer, als investeer-
der, als handelaar enz. laten leiden door
hun welbegrepen eigenbelang, waarom zou
dit dan niet het geval zijn voor al diege-
nen, die zich op het politieke terrein bege-
ven? Dit was de vraag, die James Buchan-
an zich stelde en die als een rode draad
doorheen zijn talrijke werken en studies
loopt. Samen met Gordon Tullock richtte
hij, op het einde van de jaren zestig het
"Center for the Study of Public Choice
op. Het centrum werd opgezet als een au-
tonome afdeling van de Virginia Polytech-
nic Institute. De start was zeer beschei-
den. Het centrum was lang gehuisvest in
een nogal oud gebouw, dat vroeger door de
rector van de universiteit werd bewoond,
maar door hem werd verlaten voor veiliger
oorden uit schrik voor de studenten-
contestatie uit de "roaring sixties".

Met Gordon Tullock beet James Bucha-
nan zich echter taai vast in de economi-
sche analyse van het politieke gedrag. Zo-
wel het gedrag van het kiespubliek, parle-
mentsleden, regeringen, bureaucraten en
drukkingsgroepen werd onder de loupe ge-
nomen. Net zoals ondernemers op de
markt kunnen politici en drukkingsgroepen
als aanbieders beschouwd worden, en kie-
zers, zoals consumenten op de markt, als
vragers. Vandaar de veelgebruikte term m
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Buchanans werken, de zogenaamde "poli-
tieke markt". Politici bieden aan hun kie-
zers subsidies, belastingvrijstellingen, mo-
nopolies, vestigingswetten, tewerkstelling
in openbare diensten aan. Kiezersgroepen,
die van deze privileges kunnen genieten,
belonen de politici met verkiezing en het
daaraan verbonden prestige en inkomen.*
Net zoals economische ondernemers heb-
ben de -politieke ondernemers-, zoals par-
tijpolitici en leiders van drukkingsgroepen,
ook kosten. Het mobiliseren van de massa
en het organiseren van bijeenkomsten en
betogingen kost tijd, inspanning en geld.
Zijn deze kosten te hoog in vergelijking
met de verwachte opbrengst, dan zullen
eea aantal politieke acties gewoon niet
van de grond komen. Het beschrijven van
het politieke proces in termen van kosten
en baten, die het gedrag van de betrokke-
nen kunnen beïnvloeden, liet James Bucha-
nan ook toe vergelijkingen te maken met
het economisch proces op de markt.

Hier rees de belangrijke vraag of het
politieke proces, ook al verloopt het de-
mocratisch, tot resultaten leidt waarvan
we allen, of toch tenminste de meesten,
beter worden. Anders gezegd, dient het
politieke proces wel altijd het fameuze
algemeen belang? De meeste conclusies
van het "Center for the Study of Public
Choice" zijn niet erg vleiend voor het
politieke proces. Dikwijls leidt de
politieke markt tot resultaten waarvan
sommigen wel wat beter worden, maar
waardoor de overgrote meerderheid in een
veel slechtere positie terechtkomt. Een
bekend voorbeeld hiervan is de paradox
van de ^stijgende belastingdruk in
democratieën. Niemand betaalt graag
belastingen. Toch hebben de door het volk
verkozen parlementsleden gedurende
decennia de belastingdruk tot enorme
proporties laten oplopen.



Voor deze paradox heeft James Bucha-
nan een antwoord. De organisatiekosten
voor het uitoefenen van politieke druk om
een verhoging van de staatsuitgaven te
bekomen, zijn immers veel lager, dan de
organisatiekosten voor het opzetten van
een drukkingsgroep van belastingbetalers,
teneinde de belastingen te verlagen. Een
verhoging van de staatsuitgaven komt
immers meestal ten goede aan een wel-
omschreven en gemakkelijk te organiseren
groep (de staalarbeiders, de landbouwers,
de leraars, de ambtenaren, enz.). De ver-
hoging van de belastingen, die uit deze
verhoging van de staatsuitgaven voort-
vloeit, wordt echter gespreid over miljoe-
nen -belastingbetalers. De belastingbeta-
lers voelen deze verhoging niet zo sterk
aan en zijn derhalve als massa veel moei-
lijker te organiseren. Politici en druk-
kingsgroepen zullen dus, vanuit hun poli-
tieke kosten-baten analyse, meer geneigd
zijn zich te engageren in uitgaven ver-
hogende activiteiten dan in belastingver-
lagende.

De nogal negatieve conclusies over de
werking van de politeke markt hebben
James Buchanan er dan ook toe geleid een
aantal politieke standpunten in te nemen,
die ronduit als radicaal liberaal bestem-
peld kunnen worden. Hij pleit er onomwon-
den voor de staatsinterventie aan banden
te leggen en zoveel mogelijk activiteiten
over te laten aan de vrijwillige interactie
op de vrije markt. Dit wil hij ondermeer
bewerkstelligen door het instellen van
grondwettelijke barrières op de staatsin-
terventie en de belastingdruk. Door bij-
voorbeeld in de grondwet een bepaling te
laten opnemen omtrent een absoluut fis-
caal maximum verhoogd men de politieke
kosten voor politieke ondernemers die de
belastingdruk willen opvoeren. Het veran-
deren van de grondwet is immers stukken
lastiger dan een zuivere wetsverandering.
Dezejdee is overigens vanuit Virginia óók
België binnengewaaid. In de laatste voor-
stellen van de P.V.V. (de Liberale partij in
België, red.) inzake herziening van de
grondwet (een mogelijkheid die alweer

door de P.S.C, werd gekelderd!) was het
instellen van een dergelijk fiscaal ma-
ximum begrepen. De link tussen Guy Ver-
hofstadts politieke lijn en James Buchanan
is trouwens historisch aanwijsbaar. Op een
colloquium te Brussel, ingericht door de
P.V.V.-jongeren in september 1981, wist
James Buchanan zijn publiek tot geestdrift
te brengen met zijn nuchtere ontleding
van de politiek en zijn pleidooi voor een
betere politiek door minder politiek.

Het vroegere, nogal marginale "Center
for the Study of Public Choice", is tot een
gerespecteerd academisch bolwerk uitge-
groeid. Het is nu geïntegreerd in de pres-
tigieuse "George Mason University"
gelegen in de schaduw van Washington,
waar de politieke lobbyisten, die het
voorwerp zijn van Buchanans studie, hun
drukke praktijk verder zetten. Zijn studies
hebben de praktijken van druk-
kingsgroepen, bureaucraten en partij-
politici nog niet wezenlijk veranderd.
James Buchanan heeft echter wel de
schijnheilige illusie, dat deze praktijken
het algemeen belang steeds dienen,
voorgoed de grond ingeboord.

(overgenomen uit Het Laatste Nieuws, d.d.
29-10-'86)

KRUGERRAND
Money you can trust

G.L.F. Erren
Montgomerylaan 359
5612 BH Eindhoven
Tel.040-437568
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LIBERTARISCHE WISKUNDE
(ook en vooral voor niet wiskundigen)

Op het vwo in Nederland is wiskunde A in-
gevoerd, dat is maatschappelijk relevante
wiskunde, ofwel toegepaste wiskunde of
zoiets, en dan vooral voor de niet typisch
exact aangelegde leerlingen.
Het komt erop neer dat een aantal wiskun-
de technieken wordt toegepast op zaken in
de maatschappij. Dat aspect van toegepast
zijn levert mogelijkheden om libertarische
theorieën te introduceren met name aan
de hand van opgaven.

Wat aan de orde komt is kort samengevat:
Functies en vergelijkingen (dus alles wat
je in formulevorm kunt gieten), grafieken
(lijnen, staven), kansrekening en statistiek.

Om de gedachten te bepalen een paar
voorbeelden van opgaven uit het door mij
gebruikte wiskundeboek:

1. Partij A,B, en C hebben a,b en c
zetels. Bij elke verkiezing stemt
x% van de voormalige kiezers
van A op B, enz. Hoe ziet de ze-
telverdeling er na p jaar uit?
(Een mathematisch techniekje
voorspelt de toekomst).

2. Van een dierenpopulatie zijn
vruchtbaarheid en overlevings-
kansen gegeven. Hoe ziet de po-
pulatie er na x jaar uit? (Een
neo-Malthusiaanse berekening).

3. Maak een verkiezingspamflet
voor een "socialistische partij,
gebruik makend van wat statis-
tiek.

4. Meer handelsgericht: berekenin-
gen met betrekking tot inkoop,
verkoop, winst, maximalisering
van winst enz.

5. Berekening van interest.
6. Kansberekening toegepast op

kaarten, dobbelstenen, vazen
met knikkers en andere niet erg
relevante zaken (m.i.).

Er is dus steeds een "verhaaltje" waarop
wat wiskunde trucjes worden losgelaten.

Het moet mogelijk zijn om een serie opga-
ven samen te stellen rond de Laffer-curve,
de inefficiëntie van de bureaucratie, de
Oostenrijkse economie, politieke toestan-
den enz.

Wat hiervoor nodig is zijn "verhaaltjes"
met getallen of grafieken of formules, of
verhaaltjes die met andere zaken kunnen
worden uitgebreid. Om een voorbeeld te
noemen:

In de Vrijbrief van juni 1986 stond
het verhaal van Egil Petterson die
de staat ƒ38.000 bespaarde door
zich in een particuliere kliniek te la-
ten behandelen in plaats van in een
rijksziekenhuis. Aan zo'n verhaal kan
(met nog wat meer (eventueel
verzonnen) getallen) een wiskunde
opgave geknoopt kunnen worden
vastgeknoopt, b.v. de gevolgen voor
de individuele belastingbetaler te
berekenen (als de staat haar bespa-
ringen zou terug geven) of de invloed
(bij meerdere Pettersons) op de
staatsschuld.

Het niveau ligt niet erg hoog.

Uw hulp wordt nu gevraagd voor:
1. Het verzamelen van "verhaal-

tjes", grafieken^ statistieken en
dergelijke, die libertarisch te in-
terpreteren zijn, of die kritisch
staan ten opzichte van een niet-
libertarische samenleving. U
hoeft hiervoor totaal geen ver-
stand te hebben van wiskunde.
Zelfs misschien liever niet, want
de verhaaltjes moeten uit het
dagelijks leven komen, de ge-
schiedenis of waar vandaan dan
ook. Wilt U meedoen, maar
denkt U niet te kunnen
beoordelen of Uw ideeën
geschikt zijn, verzamel dan toch.
Beoordelen doe ik wel.

2. Voor het omzetten van de ver-
haaltjes in vragen.



Hiervoorhoeft U nauwelijks
verstand van wiskunde te
hebben, al is kennis van het
niveau van wiskunde A wel
gewenst.

Wilt U meedoen met 1. en/of 2. neem dan
contact op met, of stuur Uw ideeën aan:

Mw. W.A. Albada
Langs de Kreek l
453 CA Terneuzen
Tel.: 01150-96091

TE KOOP

Computer KAYPRO 4-84. Draag-
bare PC, perfecte kwaliteit, geheel
compleet: 9 inch monitor, 2x360
diskdrives, CP/M,
Software: Wordstar (tekst-verwer-
king), dBASE II (database), Super-
calc (rekenmatrix), S-BASIC, M-
BASIC, Boekh.progr., Proportioneel
printen en vele handleidingen.
Prijs: ƒ 2300.= (nieuwprIJS 2300.=).
P.F.Rikmans, tel.:023-290941, adv.

VRAAG VAN DE MAAND

Degene die de beste (=libertarische) defin-
itie instuurt, krijgt een verlenging van zijn
abonnement met twee nummers.

Wat is een KRTTARCHI
Wat is een KAKISTOKRATIE

FREEDOM NETWORK NEWS

De maandelijkse nieuwsbrief van
Libertarian International.

Vrijbrief abonnees kunnen zich
abonneren door ƒ 30,= of BF 560
op rekening van het Libertarisch
Centrum over te maken onder
vermelding van FNN. adv.

Binnenkort verschijnt:

THE AYN RAND LEXICON

OBJECTIVISM FROM A TO Z

Edited by Harry Binswanger.

Een makkelijk toegankelijke bunde-
ling van haar belangrijkste uitspra-
ken over meer dan 400 onderwer-
pen. In één deel zijn nu haar ideeën
verzameld gebaseerd op haar filo-
sofie van het OBJECTIVISME.

Ayn Rand is de wereldberoemde fi-
losofe en best-seller auteur van o.a.
ATLAS SHRUGGED, THE FOUN-
TAINHEAD, THE VIRUE OF SEL-
FISHNESS, PHILOSOPHY WHO
NEEDS IT, enz.

U kunt dit boek bestellen door
overmaking van ƒ 71,= (incl. porti)
op girorek 3301445 t.n.v. Liberta-
risch Boekcentrum, P.B. 336, 2100
AH Heemstede. TeL. 023-290941.
Na verschijnen (nov-dec) wordt het
boek direct toegestuurd.
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"KINDEREN EN RECHTEN"

PRINCIPES
EN

PRAGMATISME

Onder deze titel verscheen van de
hand van Jan Smid in VRIJBRIEF
nr. 100 een artikel met een aantal
juiste libertarische standpunten.

Alleen de positie ten opzichte van
abortus werd volgens mij te absoluut
en onjuist gebracht.
Dit is een bijzonder moeilijk en teer
punt. Daarom is het zo belangrijk om
alle feiten zo objectief mogelijk te
stellen.

Om het libertarische principe van het
"niet initiëren van geweld tegen een
ander mens" toe te passen, zullen we
toch eerst duidelijk moeten maken
waar we het over hebben.
Is de foetus een "mens" of is het een
"potentiële mens"? En als we daar
een verschil in zien, wat is dan het
verschil in rechten, benadering,
moraliteit enz.

Kennelijk gaat Jan Smid er van uit
dat de foetus een mens is. Hij praat
namelijk over "een vrouw die een kind
draagt".
En verder zegt hij: "(de vrouw) is
zelf volledig verantwoordelijk voor
het wel of niet in leven laten van
het kind. Abortus, op welk tijdstip
dan ook, is zuiver haar verant-
woordelijkheid."

Ik zou niet graag stellen dat ik
accoord kan gaan met een abortus van
een acht maanden oude foetus.

Maar laten we het een beetje
moeilijker maken. Laten we een
foetus van enkele dagen oud
beschouwen.
De vrouw heeft (in normale gevallen r
gevallen als verkrachting e.d. zullen
we eventueel apart bezien.), zelf het
kind in haar buik UITGENODIGD. Mag
ze het dan zonder meer buiten smijten
terwijl ze weet dat het dan niet zal
overleven?

Op de net gehouden Conventie van
Libertarian International in Zweden
werd een interessante vergelijking
gemaakt.
Stel een persoon is om de een of
andere reden bewusteloos geraakt. Ik
neem hem vrijwillig, zonder zijn
kennis, (ik kan namelijk geen
contract met hem maken! ), mee in
mijn vliegtuig dat een reis van negen
uur moet maken naar een bestemming
waar die bewusteloze persoon kan
genezen. Maar na een uur vliegen,
heb ik er om de een of andere reden
spijt van, en ik besluit om hem maar
uit vliegtuig naar beneden te werpen.
Mag dat? het is mijn vliegtuig en ik
mag dan beslissen wat ik wil?
En als het mijn buik is?

Kortom, de redenering van Jan Smid is
te oppervlakkig. Er is meer denkwerk
nodig om dit moeilijke onderwerp echt
ethisch, objectief en libertarisch te
behandelen.

Ir. H.J. Jongen sr.
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LEEF LIBERTARISCH

Tot mijn grote verbazing blijkt een pro-
duktief man als de componist Franz Schu-
bert alleen maar 's ochtends te hebben
gewerkt.
"Hoe is het mogelijk?" vraag ik me af.
Waarom, kan ik dat niet?
Het gaat toch uiteindelijk om resultaten.
Welke prijs zou ik voor die vrijheid moeten
betalen? Waarschijnlijk een geringe als ik
er ook rekening mee hou dat ik weer ge-
noegen in mijn werk schep als ik dat opge-
jaagde gevoel kwijt ben, het gevoel vol-
gend jaar een nog hogere belasting aanslag
te zullen krijgen omdat ik in dit jaar de te
betalen belasting over het vorige jaar
moet verdienen. Ik wil eruit, uit deze vici-
euze cirkel.

Minder overheid door meer vrije tijd
Wat doorbroken moet worden is het den-
ken in geld als vrucht van onze inspan-nin-
gen. Wat als we dat niet meer doen? Dan
denken we in een mooi stukje werk als re-
sultaat van de arbeid. We kunnen dan hard
werken belonen met een bevredigende
middag met een boek. Er zijn m.anieren om
van het leven te genieten in plaats van u
in te laten met een produkt dat voor 80
procent wordt afgenomen en voortdurend
minder waard wordt.

Natuurlijk moet u eten, wonen en nog veel
meer en dit is waar de collectivisten ge-
bruik van maken. Het is echter de kunst
om de behoefte aan geld tot een minimum
te beperken. Collec-tivisten mogen ge-
deeltelijk grip hebben op uw werk, uw
vrije tijd is nog van uzelf.
Kortom streef naar minder overheid door
meer vrije tijd. En, als uw hobby al geen
geld oplevert - in veel gevallen is het
mogelijk om deze zichzelf te laten
betalen, zeker wanneer u iets creëert

vaardigheid, de groentetuin) - zij
geeft u in ieder geval meer genoegen dan
belastinggeld vergaren.

In principe kunnen we met heel weinig toe.
We zitten alleen met hoge kosten, hypo-
theken, dure auto's die roesten, kinderen
die studeren enz. Maar wat hebt u wer-ke-
lijk aan geld nodig? Kunnen we geen ver-
schuivingen teweeg brengen zonder echt
het dagelijkse comfort te beperken?
Meestal is het antwoord "Ja." Een groot
deel van onze dagelijkse behoeften zijn
geen echte behoeften omdat we er geen
tijd voor hebben ervan te genieten. Een
andere overbodigheid is het ophouden van
status. Voor kinderen op school een pro-
bleem, maar voor volwassenen? En niet
onbelangrijk, we geven veel geld uit om te
kunnen werken. Reizen van en naar het
werk, studie, vakbladen. Weliswaar zijn
deze posten "aftrekbaar," maar ook het
studeren op het aangifteformulier is een
verkwisting van tijd die u voor betere za-
ken had kunnen gebruiken.

Belastingzaken horen bij specialisten. Ik
wil er niets mee te maken hebben. Ik
betaal hooguit (als ik dat tenminste kan)
maar weiger er ook maar een minuut aan
te besteden.

Geld brengt mij niets, het maakt mij
gelukkiger. Kapitaal is daarentegen heer-
lijk, bij voorkeur in de vorm van een vaar-
digheid die niemand mij kan afnemen.
Schubert had het goed bekeken. Hij leefde
voor zijn muziek, kapitaal dat na honderd
vijftig jaar nog ongeschonden daar is.
Maak tijd, niemand kan u die afnemen.

LOUIS VAN STEKELENBURG
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VRIJHEID
WAT ERAAN TE DOEN?

Het Libertarisme is een groeiende
wereldbeweging. Steeds meer mensen
gaan de immoraliteit van de gangbare
politieke stelsels inzien.
Of het nu links of rechts is, steeds
moet er iemand opgeofferd worden ten
behoeve van iemand anders.
Alléén het Libertarisme brengt een
stelsel waarin niemand opgeofferd
hoeft te worden voor wie dan ook.
Daarom is het dan ook het enige
morele stelsel dat op het ogenblik
bestaat.

Toch zijn er nog maar een handje vol
personen die het libertarische vrij-
heidsideaal kennen en begrijpen.

Als we echter ons ideaal sneller
willen bereiken of benaderen, dan is
een eerste vereiste dat veel meer
mensen te weten komen waar we het
over hebben.
Alleen dan wordt het mogelijk dat we
in een wereld terecht komen waarin
geen (of bijna geen) geweld wordt
gepleegd en waarin vrede is.

Nu zijn de meeste libertariërs echte
individualisten, die allen (terecht),
hun eigen plannen, wensen, hobbies
enz. hebben. Maar zelfs voor al die
individuen is het van belang dat er
zoveel mogelijk mensen het liberta-
risme kennen, en het dan misschien
weer verder gaan verbreiden.
Als minimum zal het onze markt voor
allerlei plannen en acties vergroten.

Het is daarom goed dat ieder op zijn
manier probeert om het libertarisme
te laten groeien. En als hij geen
zin heeft om daar actief mee bezig te
zijn, is dat zijn goed recht.

Als u er echter wel wat aan wil doen,
lijkt het mij verstandig om eens na
te gaan of akties of plannen van

anderen uw eigen plannen kunnen hel-
pen. De resultaten van beiden zullen
dan met minder inspanning groter
kunnen zijn.
Het Libertarisch Centrum is graag
bereid om als coördinator op te
treden. Laat ons uw ideeën eens
horen, en u hoort van ons wat wij
denken te kunnen doen.

Bij een gesprek over dit onderwerp op
de Kring Schiedam bleek onlangs dat
bijna alle wensen van de liber-
tarische aanwezigen beter of sneller
vervuld zouden kunnen worden als we
veel meer abonnees op de VRIJBRIEF
zouden hebben.

Daarom stellen we ons voor om in
ieder geval het "project abonnee
werving " regelmatig aandacht te gaan
geven.

Vandaag daarom een begin met twee
vragen:
1.) Zou u kans zien om één nieuwe

abonnee te werven? Hoe kunnen we
u daarbij helpen? Voor elke
nieuwe abonnee die via u komt,
zullen we uw abonnement met een
nummer verlengen.
Stel je voor dat alle abonnees
dat zou lukken!!

2.) Hebt u ideeën voor acties die wij
kunnen doen om nieuwe abonnees te
werven? U krijgt in ieder geval
van ons een antwoord. (per-
soonlijk of in deze rubriek).
Ook voor ideeën die we kunnen
laten werken, zullen we uw abon-
nement verlengen.

Schrijf of bel naar het Libertarisch Cen-
trum, Antwoordnummer 551, 3100 WB
Schiedam
Tel.: 010- 426.27.24

-9-



"DE VRIJBRIEF NIEUWE STIJL11

Zoals u weet heeft de Vrijbrief in het
afgelopen jaar enkele veranderingen on-
dergaan. Walther van Hulten verzorgt ie-
der nummer (van lay-out tot en met de
verzending). Er is een redactieraad inge-
steld om Hub en Riet Jongen te ondersteu-
nen in ontwikkeling en uitvoering van de
redactie-formule , redactie-beleid en
eindredactie van ieder Vrijbrief nummer.

Dit alles heeft geleid tot enkele opval-
lende veranderingen, waaronder het for-
maat van de Vrijbrief, de algemene iayout
en het lettertype. Tevens wordt er nu nog
bewuster nagestreefd om de lezers niet al-
leen op de hoogte te houden van de gesta-
ge vermindering van ieders vrijheid en om
misstanden te signaleren, maar juist meer
nadruk te leggen op libertarische op-

lossingen en alternatieven voor de huidige
overheersende collectivistische wereld.
Kortom: toegepaste libertarische filosofie.

Er wordt naar gestreefd om iedere
Vrijbrief geschikt te maken voor potentië-
le nieuwe abonnees (de doelgroep van het
introductienummer).

Tevens zal er geXperimenteerd worden
met nieuwe collums zoals P. Nut's Polito-
to, (zie elders in dit nummer).

Tenslotte (voorlopig?) zullen thema-
nummers worden gemaakt, waarover el-
ders in dit nummer meer informatie.

Wie suggesties, kritiek, ideeën, enzo-
voorts heeft over vorm, inhoud en "wat
dan ook" van de Vrijbrief, sture zijn
reacties naar de redactie.

J. Smid.

VRIJBRIEF SPECIALS

De redactie wil jaarlijks l tot 3 Vrijbrief
nummers grotendeels aan één bijzonder
onderwerp wijden. Zo'n thema-nummer zal
een bepaald onderwerp van vele kanten
belichten: huidige stand van zaken, collec-
tivistische opvattingen en regelgeving, ge-
volgen van overheidsinterventies op dat
gebied, libertarische opvattingen en ge-
dachten, libertarische oplossingen en al-
ternatieven, en verwante zaken.

In het voorjaar van 1987 zal een the-
manummer over "Kinderen en Libertaris-
me" verschijnen (zie oproep). In het najaar
zal een themanummer over "Privatisering"
verschijnen. En zo liggen er plannen voor
nog veel meer onderwerpen.

Wie suggesties heeft voor een onder-
werp: welkom! En wie de verantwoorde-
lijkheid voor het verzorgen van een be-
paald themanummer op zich wil nemen:
nog meer welkom! Of gewoon bereid is een
artikel te schrijven over een bepaald as-
pect of in een studie/werkgroep wil deel-
nemen om een bepaald thema (of aspect
ervan) uit te zoeken.

Het ligt voor de hand dat een grondige
en deskundige voorbereiding vereist is om
een themanummer van kwaliteit te kunnen
leveren.

We (de redactieraad) wil met zo'n spe-
cial ook geïnteresseerde instanties be-
naderen en daarmee de libertarische filo-
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sofie verder brengen. Dit betekent dat we
enerzijds specifieke instellingen, bureaux,
wetenschappelijke faculteiten, enz met
een relevant themanummer zullen benade-
ren.
Dat betekent enerzijds dat we ook gericht
sponsors zullen zoeken voor de productie
van speciale themanummers. Het is denk-
baar dat, b.v. voor het themanummer Ge-
zondheidszorg, er (tand-)artsen en specia-
listen te vinden zijn die (graag) bereid zijn
een deel van de kosten te dekken.

De kosten voor een themanummer zul-
len doorgaans veel hoger zijn dan de kos-
ten van een gewone Vrijbrief: misschien de
dikte van het introductienummer, de kos-
ten van onderzoek, veel grotere oplage.
Dat houdt (nog) niet in dat de prijs voor
abonnees omhoog hoeft te gaan.

Reason, het meest bekende Ameri-
kaanse libertarische maandblad, staat
hoog-gewaardeerd om o. a. zijn "investiga-
tive journalism": zeer gedegen onderzoek-
werk en achtergrond-opgravingen leidend
tot rationeel beargumenteerde conclusies.
Wij hopen met de themanummers ook
investigative journalism te leveren.

U zult vaak in de komende Vrijbrief-
nummers een oproep tegenkomen voor
medewerking aan een bepaald themanum-
mer. "Medewerking" is heel ruim en daar
kunnen we alle kanten mee op.
In ieder geval: graag uw reacties op dit
voornemen om themanummers uit te bren-
gen.

Jan Smid,
27.9.86

OPROEP

In het voorjaar van 1987 zal één Vrijbrief
grotendeels gewijd worden aan "Liberta-
risme en Kinderen".
Libertarische denkers en schrijvers m.b.t.
kinderen zullen worden aangehaald en be-
sproken. Zoals Ayn Rand, Peter Breggin en
natuurlijk Frances Kendall (Super Parents,
Super Childern).
Geanalyseerd wordt wat de libertarische
principes betekenen ten aanzien van kin-
deren in het algemeen en in specifieke ge-
vallen. Zoals drugs, abortus, lijfstraffen,
ouderlijk gezag, onderwijs.

Projectleiders/eindredacteur van dit the-
manummer is Jan Smid.
Ieder die suggesties, vragen, adviezen,
ideeën, of antwoorden heeft, schrijft aan
de redactie of aan Jan Smid.
Mocht u iets willen schrijven, iets willen
uitzoeken, of anderszins willen bijdragen
aan dit themanummer: graag!

Tenslotte: graag suggesties over mogelijke
sponsors, c.q. adverteerders voor deze
special, en suggesties voor specifieke a-
dressen die dit nummer toegestuurd moe-
ten krijgen.

"There is only one Education and it has only one goal:
the freedom of the mind. Richard mitchell

(Reason)
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P.I. NEUT'S POLITOTO
(Pik Neut's Political Guess-Work)

Als trouwe lezer van de Vrijbrief (let wel:-
abonne ben ik niet, totdat ik daar een sub-
sidie voor ontvang) vond ik dat het hoog
tijd werd voor iets nieuws. Ik heb een gro-
te klacht tegen de Vrijbrief: er staat te-
veel in over vrijheid! En maar klagen over
de overheid, en kankeren op wetten en re-
gels.
Dat begrijp ik niet. Jullie zijn toch ook
gewoon mensen? En mensen hebben regels
nodig. En regels moeten door een hoger,
wijzer iemand bedacht worden en aan ons
gewone mensen gesteld worden. Je zou
kunnen zeggen dat de overheid waar jullie
zo op af geven een soort vader in het
groot is. Een soort god in het klein. Ik heb
het ook vaak over Pappie Lubbers. En die
heeft eigenlijk alleen maar het beste met
me voor. En ook voor jullie libertariërs.
Want, nu vraag ik je, waar zouden we zijn
zonder een overheid? Nu, beste liberta-
riërs, jullie bedoelen het misschien goed
maar begrijpen het verkeerd.
Jullie willen toch ook gelukkig zijn? Te-
vreden en vrij? Nou, ik ook. Maar daar kan
ik in m'n eentje ook niet voor zorgen. Ge-
lukkig is Pappie Lubbers en al zijn mak-
kers van de overheid zo goed om voor ons
allen allerlei regels en wetten te bedenken
en in te voeren.
Ik heb hem zelfs 'al een brief geschreven
om hem hiervoor persoonlijk te bedanken.
Hij is wel niet zo goed als Pappie Den Uyl,
maar ja, die wordt ook ouder.
Ik heb trouwens gevraagd, in die brief van
me, of Pappie Lubbers niet nog wat regels
wil bedenken. Want er is gelukkig al veel
geregeld, maar nog lang niet genoeg, en
nog lang niet alles.
Zo weet ik b.v. niet of ik nou aan de linker
of de rechter kant van de straat moet lo-
pen. Dus ga ik maar met de auto, of de
bus. Niet dat ik lui ben. Maar dan is het
verkeer tenminste geregeld.
Het Nederlandse volk heeft nog een groot-
se bestemming om te vervullen!
Ik wou de redactie van de Vrijbrief hierbij
ook hartelijk bedanken dat ik de gelegen-
heid krijg af en toe iets in de Vrijbrief te
zetten.

En het gaat me nu hierom:
Ik wil in 1987 de COLLECTIVIST MAN OF
THE YEAR AWARD uitreiken. Maar, ik
kom er niet uit in mijn eentje. Ik heb daar
een groep voor nodig. Er zijn zoveel goede
collectivisten!
Kies daar maar de beste uit.
Dus vanaf nu schrijf ik een top-tien lijst
met de collectivisten die het hoogst sco-
ren. En dit gebeurt, in samenwerking met
de redactie, op grond van candidaat-voor-
stellen die de lezers aan de redactie door
willen geven. Met goede argumenten!
De collectivist, (of anti-libertariër mag
ook), die het langst op de eerste plaats
staat, of gewoon het het allerbeste gedaan
heeft, (jammer dat Stalin dood is) krijgt
dan in 1987 zijn award.
Dus: Graag uw medewerking!

Trouwens ik heb ook een klein wedden-
schapjes bureau opgezet. Wie een gok wil
wagen kan het bij mij aanbieden. Als ik
het aanneem dan hoor je welke koers je
kunt krijgen (b.v. l op 5, of l op 10, of ...)
en spreken we een bedrag af.
Daar zitten natuurlijk administratiekosten
bij: 15%.

U kunt op alles wedden, en ik zal veel
accepteren.
Bijvoorbeeld:
- de Russen zijn uit Afghanistan voor

1988
- Reagan wordt geen derde maal presi-

dent.
- Voor eind 1987 zal de BTW op 25 %

zitten.
- V66r eind 1986 heeft de LSC een

nieuwe voorzitter.
In 1990 heeft de Vrijbrief hoogstens
500 abonnees

Noem maar op.
Als goede collectivist kun je met mij alle
kanten op.

Dus: vergeet me niet te schrijven! Zowel
je eigen top-tien (of minder) alsook wed-
denschaps-voorstellen.
Da's dan geregeld!

Met persoonlijk groeten,
_12- Pik (P.I.Neut)



TAXATION
IS

UCAUZfO THEFT!
Belastingheffing is traditioneel de voornaamste manier waarop de heersende klas-
sen een deel van de onderdanen onderdrukt, gevild en uit hun eigendom ontzet
hebben ...
Belastingheffing is thans zelfs in liberaal-democratische hetende landen het be-
langrijkste wapen in de klassenstrijd, ontworpen om sommige lieden, met het oog
op "herverdeling van welvaart", van hun inkomsten en vermogen te beroven. Het
belastingstelsel is het grootste beletsel voor krachtsinspanning, vernuft en het uit-
oefenen van bekwaamheden.

David M. Walker in The Oxford Companion to Law (Claredon Press, 1980).

PRIJSVRAAG
ESSENTIE VAN HET LIBERTARISME

Van verschillende kanten heeft men
gevraagd de sluitingsdatum voor de-
ze prijsvraag uit te stellen omdat er
niet genoeg tijd was om een goed
verhaal te schrijven.
De redactie heeft nu besloten om de
sluitingsdatum te stellen op 15 ja-
nuari 1987. Diegenen, die reeds heb-
ben ingezonden kunnen, indien zij dit
wensen een verbeterde versie inzen-
den. Mochten wij geen nieuwe reac-
tie ontvangen, dan zal het reeds in-
gezonden manuscript meedingen.

CONVENTIE 1987

Tot onze spijt moeten wij meedelen dat de
in Griekenland geplande conventie in 1987
niet kan doorgaan. Een dezer dagen hoor-
den we dat het hotel gesloten, en al het
personeel ontslagen was.
Het zoeken van een alternatief is nu niet
meer mogelijk. We zullen het derhalve een
jaar zonder conventie moeten doen.

Tijdens het weekend van het Libertarisch
Studiecentrum is door een aantal aanwezi-
gen besloten om van het weekend dat in
1987 gehouden zal worden een mini-con-
ventie te maken. Door deze mini-conven-
tie in of in de buurt van Nederland te hou-
den, worden de totale kosten hopelijk van
dien aard dat ieder, die wil, kan komen.
Zodra er meer gegevens bekend zijn over
deze plannen zullen we u dat laten weten.

W. van Hulten
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KALTERHERBERG BENELUX LIBERTARIAN AWARD.

Het weekend van het Libertarisch Studie-
centrum (LSC), 31-10 t.m. 2-11-1986 was
wederom een succes. Het was jammer dat
het contact met de Voorjaarsconferentie
in Zuid Afrika niet tot stand is gekomen.
De lezingen waren zeer interessant en le-
verden veel stof op voor onderlinge ge-
sprekken.
Om lezingen en discussies niet een te
groot deel van zo'n weekend in beslag te
laten nemen, was er ruim tijd voor wande-
lingen uitgetrokken. Aangezien het dat
weekend zeer veel regende, waren het
slechts de enthousiaste wandelaars die van
een wandeling in de regen gingen genieten.
De anderen bleven binnen en hadden op die
manier volop gelegenheid om buiten het
geplande programma om met iedereen te
discussiëren.

Libertarische moraal en ethiek was het
motief van dit weekend. Dankzij de voor-
treffelijke manier waarop deze problemen
door de sprekers zijn uiteengezet, weten
we nu dat er nog veel gelezen en gestu-
deerd zal moeten worden, vooral ook te
lezen wat andere dan de in dit weekend
besproken auteurs erover te zeggen heb-
ben, voor we enigermate tot een verant-
woorde eigen visie kunnen komen.
Mogelijk zal dit in de toekomst leiden tot
een nieuwe cyclus over dit onderwerp.

In verband met het feit dat de Conventie
in 1987 in Griekenland is afgelast, hebben
een aantal deelnemers aan bovengenoemd
weekend besloten te onderzoeken in hoe-
verre het LSC-weekend in 1987 een brede-
re opzet gegeven kan worden om er een
soort mini-conventie van te maken.
Zodra er enige zekerheid over plaats, da-
tum en programma bestaat, zullen wij dat
publiceren. Het ligt in ieder geval in de
bedoeling om de mini-conventie niet te
duur te maken en (voor Nederlanders en
Belgen) niet te ver weg.
Iedereen, die suggesties over zo'n mini-
conventie heeft, of wil meehelpen bij de
organisatie, kan dat aan de redactie mee-
delen.

W. van Hulten

Op 4 november 1986 is onder zeer grote
belangstelling deze award aan de heer Guy
Verhofstadt, Vice Eerste Minister van Bel-
gië, uitgereikt door de heer Jim Turney,
voorzitter van de American Libertarian
Party.
Voor de aanwezige Libertariërs was het
vooral de rede van de heer Verhofstadt die
hen deed verbazen over de libertarische
ideeën die deze speech bevatte.
Na het officiële gedeelte van de uitreiking
van de award volgde een zeer geanimeerde
receptie die financieel mogelijk gemaakt
was door de sponsor de heer Hillebrand
van Biggelaar Tabak te Roosendaal. De
Heer Hillebrand was zelf plotseling ver-
hinderd aanwezig te zijn. Zijn vrouw nam
de honneurs waar en de speech
van de heer Hillebrand werd door de heer
H.J. Jongen voorgelezen.

Na de receptie werd er met een zeer groot
aantal aanwezigen gedineerd.
Tijdens het diner werd er gesproken door
de heer W. Middendorf II, ambassadeur der
U.S.A. bij de E.G., de heer Mr. M.L. Goo-
vaerts, advocaat, Secretaris Generaal van
het Ludwig von Mises Instituut en de heer
Ir H.J. Jongen, die de taak als spreker van
de heer H. Smid, die door ziekte verhin-
derd was, overnam.
De tafelredes droegen zeer veel bij tot het
slagen van het diner. Ook hier hoorden we
zeer veel libertarische geluiden uit niet-li-
bertarische hoek.

W. van Hulten.

Geluidsbanden van de speeches bij de
uitreiking van de Benelux Libertarian
Award ƒ 15,=
Idem speeches bij diner ƒ 15,=
Te bestellen d. m. v. een
Eurocheque/girobetaalkaart ten be-
drage van l of 2 x ƒ 15,= + ƒ 2,50
verzendkosten aan: W. van Hulten,
Fr. Haverschmidtlaan 31, 3116 JK
Schiedam. Adv'.
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vervolg van pag. 16

Wat is er dan na al het voorgaande nog te
adviseren?

Spreiding, spreiding en nog eens sprei- 19/23 nov.
ding.
Daarij het resultaat zien te verhogen met
opties en warrants (langlopende opties). 4/12
Verder houd ik rekening met een situatie
dat de dollar zijn laagste punt heeft be-
reikt.

Daarom zijn een aantal internationals ook
koopwaardig: Hoogovens, Kon. Olie,
Petrofina, AKZO en Unilever.

In die Nederlandse fondsen zou u ook
langlopende call-opties kunnen kopen 8/12
(recht om tot oct 1991 die aandelen tegen
een afgesproken prijs te kopen.).
Ik ben nog aan het puzzelen welke langlo-
pende opties interessant zijn om te kopen,
vooral om er dan steeds kortlopende opties
tegen in te schrijven. Zodoende verdient u
uw inleg, belastingvrij, terug. Het re-
sultaat van dat puzzelen is t.z.t. te ver-
krijgen als u even een kaartje naar de re-
dactie stuurt.

AGENDA

Open Mind Festival, Kerpen-
Buir, Duitsland. Zie Vrijbrief
101/2.
Kring Rotterdam, bijeenkomst
in de Ark, Schiedam Noord.
De Heer J. Smid zal een inlei-
ding houden over ASPECTEN
VAN ARBEIDSVERZUIM
De bijeenkomst van januari
zal op de tweede donderdag
plaatsvinden n. L op 8 januari
1987.

Kring Echteld. Op deze kring-
avonden wordt het boek Super
Parents Super Childern van
Frances Kendall besproken.
Per avond wordt er een aantal
pagina's besproken, zodat na
een aantal maanden het ge-
heel kan worden afgerond.
Verder iedere 2e maandag van
de maand.

Ir. L.H.M. Jongen. Voor nadere informatie kunt U bellen:

INFORMATIE

Abonnement op de Vrijbrief (8 nrs/jaar elk
nummer 16 tot 20 p.)
NEDERLAND: ƒ 40,=, Abonneren door
storting op bankrekening DE VRIJBRIEF,
Amrobank 46.24.31.320, (Giro 8238 AMRO
Amsterdam) of per cheque aan Liberta-
risch Centrum, Antwoordnummer 551,
3100 WB Schiedam.
BELGIË: BF 700,=, Bank J. van Breda,
Antwerpen nr. 645.1240465.64, of per che-
que aan Libertarisch Centrum, Herenthal-
sebaan 109, 2100 Deurne

Libertarisch Centrum Nederland:
03465-64994

Kring Rotterdam/Schiedam:
010- 426.87.02

Kring Het Gooi/Midden Nederland:
03444-2121
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DE VRIJE MARKT
IN EEN ONVRIJE ECONOMIE

De afgelopen maanden stond in Nederland in het te-
ken van de tegenvallende resultaten.

Dacht" ui net als ik, in veilige" internationals te beleg-
gen, vooral hier bleek de betrekkelijkheid van veiligheid
en spreiding.

Stuk voor stuk gingen AKZO, Philips, Hoogovens en
zelfs Kon. Olie en Unilever omlaag. En er leek geen eind
aan te komen. Het verschil tussen laagste en hoogste
koersen was respectievelijk 40%, 50% en 150%. En dat
binnen een paar maanden tijd. Achteraf was natuurlijk
duidelijk wanneer er verkocht had moeten worden, maar
wat is er nu aan de hand?
In de 3 eerst genoemde aandelen waren het vooral de
winsttaxaties die tegenvielen, vooral als men bedenkt
dat die winst taxaties enige tijd daarvoor door de desbe-
treffende directies veel hoger werden opgegeven. Het
lijkt erop dat de $-daling hierin een grote boosdoener is.
(Het bedrijf haalt wel dezelfde omzet in dollars op de
wereldmarkt en in de V.S., maar in guldens is die omzet
en vooral ook de winst, meteen veel lager.) Heeft zo'n
bedrijf daarbij nog veel bezittingen en weinig schulden
in de dollarsfeer, dan kom je als bedrijf snel in de rode
(of minder zwarte) cijfers. Voorts werkt een dollardaling
voor b.v. Hoogovens negatief omdat er minder geëxpor-
teerd kan worden naar landen in de $-sfeer. De prijs van
hun producten vanuit guldens of franken naar dollars
omgerekend is bij dollardaling al snel niet meer concur-
rerend.

Wat leert ons dit alles nu?
Allereerst dat er zelfs bij Internationals nog geen

goede oplossingen zijn tegen valutaschommelingen. Met
heel hun staf, treasuriers, etc. blijkt het indekken tegen
valutaschommelingen nog steeds erg moeilijk. Ten twee-
de dat de spreiding naar aandeel niet alléén essentieel
is. Ook spreiding naar valuta is belangrijk. Want wat: ten
nadele van o. a. Philips werkte, (de $-daling), werkte ten
voordele van Unilever (£-daling).

vervolg op pag. 15.

HET LIBERTARISME is een
filosofie en epn wereldbeweging.
Het erkent zowel op theorethische
als op practische gronden •''
dat het principe van de individuele
vrijheid ieders hoogste goed i|.
En dit op alle gebieden, sociaal,
economisch, politiek, moreel, , <

Daarom streeft het Libertarisme
naar een zo breed en zo consequent
mogelijke toepassing ervan. • ; i
Dit houdt ondermeer in > 1 1 . ,
het bouwen aan een vrije wereld
waarin vrede is, niet alleen tuss|n ;
mensen van verschillende landet},
maar ook tussen mensen rnet ^
verschillende opvattingen, in
verschillende omstandigheden,
met verschillende taal, opvoeding
en beroep.

Om dit doel naderbij te brengen
is het noodzakelijk dat steeds rrteör
mensen het VRIJHEIDSIDEAAL
begrijpen en willen toepassert.

De VRIJBRIEF tracht hieraan
bij te dragen door het verstrekken
van informatie over gebeurtenissen:
in de Libertarische beweging.

Ook biedt de VRIJBRIEF een
FORUM waar ieder zijn of haar
visie onder eigen verantwoordelijk-
heid kan uiteenzetten (uiteraard
binnen de mogelijkheden van de
beperkte plaatsruimte).

De VRIJBRIEF betekent tevens
een band tussen gelijkgezinde
personen in de BENELUX en
daarbuiten, die streven naar e;en
betere wereld met vrijheid,
rechtvaardigheid en vrede,

Uw vrijheid bestaat slechts voor
zover zij wordt verdedigd
en dat doet niemand beter dar» U,
BEGIN ER DAAROM NU AAN.

. _ - i ' '

Verantwoordelijke uitgevei V, *
van de VRIJBRIEF: H.J. Jongen
Statiestraat 57/b.3, B-2180
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