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Er gebeurt zoveel in het Libertarisme dat er op deze plaats te weinig
ruimte is om alles te noemen.

De BRIEVENAKTIE van het vorig nummer heeft al resultaten opge-
leverd. Diverse abonnees hebben deze kans aangegrepen om kennis-
sen waarmee ze lang geen contact hadden, weer eens iets van zich te
laten horen.
Als u dat nog niet gedaan hebt, doe het nu.
Mocht u nog meer voorgedrukte brieven willen hebben, dan kunt u
die bij ons krijgen.

Voorbereidingen voor de LOWLANDS-conventie in het najaar zijn in
volle gang. Inschrijvingen komen al binnen. Sprekers hebben toege-
zegd. Het wordt heel interessant en gezellig. Als u brochures wilt ver-
spreiden, kunt u die bij ons aanvragen.

De voorbereidingen voor de WERELD-conventie in 1988 zijn ook al
gestart. Deze conventie zal gehouden worden in ZUID AFRIKA,
mogelijk in Swaziland en waarschijnlijk begin augustus. Een tocht
naar het bekende Kruger Wildpark staat al op het programma. Karl
Hess komt als spreker. Begin nu al te sparen en stuur ons uw sugges-
ties.

Op verschillende plaatsen wordt gewerkt aan libertarische 'Bank-en
Geldsystemen'. Er komen al LIBERS, PECU'S, SPOONERS, en de
systemen LETS, KUVOG en ACES. Stof voor enkele interessante ar-
tikelen voor volgende nummers.

Ik zou nog willen schrijven over de verkiezing van de presidents-can-
didaat van de amerikaanse Libertarian Party, over een Nieuw Conve-
nant voor Onafhankelijke Individuen, over Jason Alexander en zijn
NEO-OBEJCTIVISME, over de door onze Awardwinnaar Harry
Schultz opgerichte Freedom INC., over een LIBERTARISCH BUL-
LETIN-BOARD, over de oprichting van een Libertarisch Spreker
Uitzendbureau, en nog veel meer. U houdt dat te goed.

Ir. HU. Jongen SR.
Voorzitter Stichting LIBERTARISCH CENTRUM
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Degene, die onderstaande bon opstuurt
verkrijgt een Ilaro-verrassingspaltket
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•Het optiiisie is een levenskunst die als «en het
beheerst, het leven uiterst aangenaai kan «aken.
•De vrijheid is vereist opdat ieder individu zelf
« "gelijkheid heeft zijn leven aangenaai in te
richten,

-De handel tussen leden onderling Hordt bevorderd
door een nieuHe naarde-eenheid, de Pecu,
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PRIVATISERING NOG STEEDS
ONBEMIND IN BELGIË

In België wordt privatisering ijverig bestudeerd. Con-
crete privatiseringsplannen zijn er evenwel niet. Dit
was het besluit van de enigszins ontgoochelde econo-
mieprofessor J. VUCHELEN in zijn toespraak op de
jaarlijkse trefpuntbijeenkomst van het libertarisch
centrum dat op 9 mei te Utrecht plaatsvond.

Het Belgische christendemocratisch-liberale Kabinet
dat in 1985 aantrad stelde de sanering van de Belgi-
sche economie als eerste doelstelling voorop. Het be-
grotingsdeficiet zou herleid worden tot 7% in 1987.
Dit zou evenwel slechts geschieden door besparingen
en niet meer door het belastingsverhogingen. In zijn
regeringsverklaring van 29 november 1985 - het Belgi-
sche equivalent van de troonrede - kondigde minister-
president MARTENS een onderzoek aan naar de mo-
gelijkheid van de verkoop van bepaalde deelnemin-
gen in overheidsondernemingen.
Begin 1986 stelden twee ministers een werkgroep in
om de rationalisering en de privatisering van over-
heidsbedrijven en gemengde ondernemingen te bestu-
deren. Die werkgroep stelde de regering voor enerzijds
een principiële beslissing te nemen inzake privatise-
ring, waarna geval per geval de modaliteiten van de
eventuele privatisering van de betrokken bedrijven
zouden vastgesteld kunnen worden. Tijdens de begro-
tingscontrole van maart jongsleden, werd door de mi-
nister van begroting, G. VERHOFSTADT, voorge-
steld te privatiseren om de besparingsnorm te halen.
Dit stuitte evenwel op hevig verzet en niet in het
minst van de franstalige liberalen. De topministers
verwezen het probleem naar een nieuwe commissie
die tegen einde juni van dit jaar voorstellen zou moe-
ten formuleren. Medio mei was deze commissie nog
niet samengesteld, zodat ook weinig voorstellen ervan
te verwachten zijn.

Parallel hiermede werd in juli 1986 aan vier wijzen
opdracht gegeven een herschikking van het statuut
van de Belgische Telegraaf en Telefoon te bestuderen.
Het probleem is namelijk dat ten gevolge van de snelle
technologische evolutie op het vlak van telecommuni-
catie enorme investeringen noodzakelijk zijn in de
sector terwijl de regering die middelen niet kan op-
brengen zonder de begrotingssanering in het gedrang
te brengen of nieuwe belastingen te heffen. Het eind-
rapport van de wijzen stelt echter geen echte privati-
sering van de RTT voor, maar alleen het afbouwen
van haar monopolie voor randapparatuur en het om-
bouwen van de overheidsdienst tot een NV waarin

particuliere aandeelhouders slechts een minderheid
zouden mogen verwerven.

In tegenstelling tot Frankrijk of Groot-Brittanië,
boekt de privatiseringsgedachte in België dus geen
vooruitgang. Vooreerst doordat het Kiesstelsel - de
evenredige vertegenwoordiging - er geen duidelijke be-
leidsalternatieven mogelijk maakt. Regeren zonder
het politiek centrum - de christendemocraten - dat
een bundeling is van collectivistische en conservatieve
krachten, is bijna onmogelijk, zodat beide stromingen
steeds in de regering zitten, welke de coalitiepartner
ook is. De oppositie regeert derhalve steeds mee!

Een tweede moeilijkheid is dat de tegenstanders van
privatiseringen de discussie louter ideologisch voeren.
Ze deinzen er niet voor terug de minst relevante argu-
menten uit te spelen om sympathie te winnen bij Jan
met de pet die het probleem weinig of niet kent.
Voor een rationele discussie blijft aldus geen plaats.

De grootste hinderpaal is evenwel het nepotisme bij
de benoemingen van de topambtenaren van de over-
heidsbedrijven. Eenmaal benoemd worden zelfs radi-
cale liberalen de grootste tegenstanders van privatise-
ring wanneer deze hun positie enigszins zou kunnen
beïnvloeden. Daarenboven blijven die topambtenaren
uiteraard gehoor vinden bij de politici op wiens voor-
spraak ze hun benoeming te danken hadden.

Het ziet er dus niet naar uit dat in een nabije toe-
komst enig echte privatisering doorgevoerd zal wor-
den, ondanks de zorgwekkende onderkapitalisatie van
de meeste overheidsbedrijven. Aangezien dit pro-
bleem, volgens Professor VUCHELEN, alleen door
een inbreng van de particuliere sector of door nieuwe
belastingen verholpen kan worden, voorspelt dit niets
goeds voor de Belgische belastingbetalers.

C. HOCEPIED
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TREFPUNT
PRIVATISERING

Op zaterdag 9 mei was in het Jaarbeurs Congresgebouw in Utrecht het TREFPUNT over PRIVATISERING.

Het elkaar treffen van een aantal libertariërs en het
ontmoeten van nieuwe geïnteresseerde personen is al-
tijd weer een hoogtepunt. Als daarbij dan de kwaliteit
van de lezingen nog goed is, is het gewoon een feest!

De voorzitter van de Stuurgroep, Jan Smid, leidde de
vergadering en de discussie op de van hem bekende,
ontspannen wijze.

In de eerste lezing toonde Hub Jongen aan hoe groot
de invloed van het Libertarisme is bij de ontwikkeling
van de privatisering in de wereld. Libertariërs zouden
dat rustig wat meer mogen benadrukken.
AYN RAND STELDE AL PRIVATISERING VOOR
I N D E JAREN ZESTIG, en de boeken en acties van
Robert Poole in de zeventiger jaren zijn slechts een
paar van de voorbeelden.

Aan de hand van 'Hubert's Diagram' en de 'Nplan
Chart' toonde hij aan wat er in de maatschappij ge-
beurt door het privatiseringsproces. Duidelijk is dat
daardoor een verbetering in de goede richting plaats
vindt. Jammer dat door allerlei andere maatregelen de
resultaten nog steeds negatief uitwerkt. Dit bleek uit
het grote aantal nieuwe overheidsmaatregelen dat in
een periode van vier weken bekend werd. Een tempo
van meer dan één per werkdag! En dan zijn dat waar-
schijnlijk nog niet eens alle nieuwe wetten die ge-
maakt zijn of worden. Op verzoek van enkele deelne-
mers publiceren we elders in dit nummer dat deel uit
de toespraak. Ook was er grote belangstelling voor het
Nolan-diagram met de vier (vijf) vlakken. We zullen
dat een van de volgende nummers publiceren.

De Heer Jan Jetten, (F.N.V.), gaf een overzicht van
de verschillende graden van privatisering en van de
verschillende soorten taken of functies die geprivati-
seerd zouden kunnen worden.
Hij stelde dat in het algemeen de overheid wel de 'be-
leidslijnen' moet vaststellen maar de uitvoerende
werkzaamheden niet zelf moet doen.
Jan Jetten meende echter dat er ook werkzaamheden
zijn die de overheid altijd moet blijven doen, zoals de
brandweer en gezondheidszorg.

Prof. Jef Vuchelen, (Vrije Universiteit Brussel) ging
veel verder.

HET KWAM ER OP NEER DAT ALLES WAT DE
OVERHEID DOET SLECHT GAAT EN TE DUUR
IS'
In landen als Engeland en Frankrij k loopt het privati-
seren beter dan in de Benelux omdat:
1. Het privatiseren daar op gang gebracht is direct na
een verkiezingsoverwinning.
2. Het zijn landen met een duidelijke politieke 'keus'.
Een regering heeft daar een duidelijke kleur.
In de Benelux landen wordt steeds geregeerd door
coalities. Het 'centrum' is er steeds bij, en dat houdt
vanwege de angst voor de oppositie de privatisering
tegen. Ook al wordt er veel over gepraat!
Prof. Vuchelen ziet de vooruitgang dan ook niet erg
optimistisch tegemoet. Op de lange termijn zal dat de
concurrentiepositie van de Benelux-landen zeer nade-
lig beïnvloeden.

Madsen Pirie, van het Engelse Adam Smith Institute
en adviseur van de regering Tatcher voor privatisering
was aanwezig in de vorm van een video tape. Dit
bleek een bijzonder goede voordracht over de grote
resultaten die er al behaald zijn.

WAT VOORAL ZEER STERK BENADRUKT
WERD, WAS HET FEIT DAT ER BIJ EEN GOEDE
PROCEDURE GEZORGD WORDT DAT ALLE be-
trokken GROEPEN ER VOORDEEL BIJ HEBBEN.
Er zijn methodes te vinden om geen gedwongen ont-
slagen te veroorzaken. Hij wijst er dan ook op dat een
zorgvuldige voorbereiding heel essentieel is.

Aan de interessante discussie deden veel aanwezigen
mee. Vooral de bijdrage hierin van de heer Jaap Leut-
scher was zeer interessant. Hij is zelf actief op het ge-
bied van privatiseren en o.a. bezig met het organiseren
van een twee-daags seminar over 'privatiseren in de ge-
zondheidszorg'. Geïnteresseerden kunnen bij de re-
dactie nadere informatie over dit seminar opvragen.

Een groot aantal deelnemers ging na afloop gezamen-
lijk eten bij de Italiaan. Daarbij werd de discussie le-
vendig voortgezet en nieuwe libertarische plannen ge-
smeed.
Het was een geslaagde dag.

Hub Jongen

- 4 -



VLAAMSE ECONOMEN VOOR
DEREGULERING

Het tweejaarlijkse Vlaams Wetenschappelijk Econo-
misch congres is met de jaren een must geworden
voor al wie zich interesseert voor economie in Neder-
landstalig België. De bijeenkomst van dit jaar die op 8
en 9 mei jongsleden te Brussel plaatsvond was gewijd
aan DEREGULERING.

Dit onderwerp werd niet toevallig gekozen, maar wel
omdat de Vlaamse economen er steeds meer van be-
wust worden dat overheidsregulering steeds minder
het algemeen belang beoogt, doch wel de bescherming
van pressiegroepen die aldus hun verworven positie
veilig stellen. Vestigingswetten, minimumlonen en
prijsreglementering zijn er voorbeelden van. Dergelij-
ke regulering veroorzaakt rigiditeiten in de economie,
leidt tot groeivertraging en werkloosheid en geeft al-
dus aanleiding tot nog meer regulering. Er bestaat der-
halve een consensus tussen de economen dat deregule-
ring wenselijk is. De consensus verdwijnt evenwel
wanneer de vraag gesteld wordt hoever gedereguleerd
moet worden, zoals bleek uit de geanimeerde discus-
sies in de congrescommissies.

In zijn toespraak verduidelijkte professor
B. BOUCKAERT van meet af aan de kern van het
probleem: de vraag is niet of er al dan niet regels moe-
ten zijn maar wie die regels gaat stellen, of met andere
woorden of de overheid naast 'game-rules' ook 'goal-
rules' moet opleggen. In zoverre men de burger het
recht ontzegt binnen het raam van de 'game-rules' zijn
eigen 'goal-rules' vast te stellen ten voordele van col-
lectieve regels, waarschuwde hij dat aangezien de
overheid uit beïnvloedbare mensen bestond, er veel
kansen waren dat die regels de belangen zouden die-
nen van groepen met 'eigendomsmacht' zoals welstel-
lende vrije beroepen (notarissen, apothekers...), met
'functiemacht' zoals de vakbonden (minimumlonen,
arbeidswetgeving) of met 'informatiemacht' zoals de
pers (perssteun).

Het achtergoedegevecht van de coliectiyistische eco-
nomen was evenwel evenzeer opmerkelijk. Men kon
zich er enigszins aan verwachten in de mate dat het
congres voorgezeten was door de directeur van de Bel-
gische bankcommissie - een overheidsdienst die aan de
banken eenvormige balansratios oplegt en zo de me-
dedingingsmogelijkheden in de sector beperkt - en dat
een overheidskredietinstelling instond voor de mate-
riële organisatie van het congres. Het meest opvallen-
de was echter de armoede van hun argumentatie tegen
(te vergaande) deregulering:

1. er zijn niet teveel regels, alleen een indruk,
2. deregulering zou een overheveling inhouden van

politieke macht naar eigendoms-, functie-, en in-
formatiemacht,

3. minder overheidsoptreden zal leiden tot meer so-
ciale dwang,

4. een publieke sociale zekerheidsstelsel blijft nodig
omdat de markt geen antwoord kan bieden op on-
voorspelbare gebeurtenissen zoals inflatie of oor-
log,

5. in de vrije beroepen kan alleen regulering vrijbui-
ters verhinderen argeloze consumenten in de luren
te leggen...

Ook al werden die tegenargumenten meermaals weer-
legd in de discussies, bleven de betrokken economen
toach bij hun standpunt. De rede kon het niet halen
op het blinde geloof in een almachtige, alwetende,
rechtvaardige godheid: de staat, wat gedeeltelijk te
verklaren valt door de intellectuele hoogmoed van ve-
le economen, die ervan overtuigd zijn ooit over vol-
doende informatie te beschikken om de economie te
besturen.

Wellicht zou het nuttig zijn volgend economencongres
te wijden aan het volgende thema: 'economie: weten-
schap of geloof?'.

C. Hocopied
A.B.P.

Dus jij dacht, dat ik je voor de gek zou houden?
-Ja.
Maar ik hield je niet voor de gek?
-Nee.
Dus ik heb je niet voor de gek gehouden, want jij
dacht dat ik je voor de gek zou houden en dat deed ik
niet.
-Eh...
Want als ik je voor de gek had gehouden, had je erop
gerekend, en dan had ik je dus niet voor de gek ge-
houden.
Eh ja...
Ik heb je dus niet voor de gek gehouden?
-Nee.
Ik heb je dus voor de gek gehouden.

Als u deze discussie zonder blozen kunt voeren, mag
u straks als advocaat de rest van de ABP-top verdedi-
gen.
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VERLIEST VERHOFSTADT
DE SLAG OM DE NATIONALE

BANK?

De Belgische centrale bank, de Nationale Bank van
België, is geen overheidsdienst. Het is een Naamloze
Vennootschap waarvan slechts de helft van de aande-
len aan de staat toebehoort terwijl de rest op de beurs
genoteerd is.

Een wet van 1850 verleent aan de bank het monopo-
lie om belgische franken uit te geven. Voorts is de
bank tezamen met het bestuur der postchecks Kassier
van het rijk. De wet op de Nationale Bank wijkt dan
ook sterk af van de normale wetgeving op de handels-
vennootschappen wat betreft de benoeming van be-
stuurders (regenten), de vereiste meerderheid bij
stemmingen en de vergoeding van de meerderheids-
aandeelhouder. Deze wet moet om de vijfentwintig
jaar herzien worden. De laatste herziening dateert van
1963 zodat het statuut van de bank volgend jaar op-
nieuw aan de beurt komt.

Het is niet onmogelijk dat dan voorgesteld wordt de
privé-aandeelhouders uit te kopen. Een de-privatise-
ring dus. Mikpunt is vooreerst de goudvoorraad van
de bank waarvan de socialistische oppositie in hun
economische 'alternatieven' herhaaldelijk de herwaar-
dering voorstelden om hun 'selectieve relancebeleid'
te financieren. De boekhoudkundige meerwaarde van
een herwaardering zou nu reeds ten goede komen van
de overheid, doch een dergelijke manipulatie zou min-
der opvallen in een 100% staatsinstelling.

Andere tekens aan de wand zijn de houding van de
minister van Financiën bij de jongste devaluatie van
de Belgische frank - de bank werd toen zelfs niet ge-
raadpleegd - en de politisering van het personeelsbe-
leid van de bank. Voor ambtenaren van de bank is de
snelste manier om carrière te maken thans een deta-
chering naar het Kabinet van een minister, op wiens
voorspraak men zich dan na een tijdlang zijn dossiers
gedragen te hebben, bij de bank wordt bevorderd. De
ekonomische adviseur van minsterpresident
MARTENS opende de weg. Nu meent een bij vice-
premier VERHOFSTADT gedetacheerde ambtenaar
dat zijn beurt gekomen is en ambieert niet minder
dan één van de vijf directeurzetels van de Belgische
Nationale Bank.

Maar aanziet de jonge liberale vice-premier de Belgi-
sche emissieban k als een verlengstuk van zijn admini-
stratie waarin hij de loopbaan van zijn beschermelin-
gen moet begunstigen? Of ziet hij in dat hij zodoende
zou bijdragen tot de sluipende verstaatsing van de Bel-
gische emissiebank? De benoeming door de liberale
voorganger van VERHOFSTADT W. DE CLERQ,van
zijn kabinetsmedewerker, M. BIENSTMAN, tot direc-
teur van de Belgische staatsspaarbank, de ASLK, zou
npchthans voor de Vlaamse liberalen een les moeten
zijn. Deze man ontpopte zich immers tezamen met de
franstalige (liberale) ondervoorzitter van de ASLK,
tot een van de vurigste verdedigers van de staatsbank,
wanneer bleek dat ze op de lijst stond van de over-
heidsinstellingen waarvan de werkgroep MOESEN-
VUCHELEN de privatisering voorstelde.
BIENSTMAN betwijfelde toen dat de ASLK efficiën-
ter zou werken in privé-handen en stelde zelf dat de
overheid hoedanook over een openbare kredietinstel-
ling moest beschikken 'om in noodsituaties over een
hefboom te beschikken om snel te verhelpen' (1) wat
trouwens niet zo onvoorspelbaar was, daar de man
ooit een doktoraat pleegde over de negatieve INKOM-
STENBELASTING!

Uit VERHOFSTADs' beslissing zal blijken of de
Vlaamse liberalen uit dit voorval geleerd hebben of in-
tegendeel door een averechtse benoemingspolitiek
hun beperkte mogelijkheden België te decollectivise-
ren verder ondergraven.

C. Hocepied
1. geciteerd in TRENDS van 7.5.87

ATLASSHRUGGED.
Het toekomstbeeld dat Ayn Rand enkele decennica
geleden m deze roman beschreef, is nu de werkelijk-
heid geworden.
(Het boek wordt zeer sterk aanbevolen.)
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GROEPEN IN PLAATS VAN LANDEN
door Stefan van Glabbeek

Een van de naar mijn mening belangrijkste individuele
vrijheden is de vrijheid te kiezen met wie men con-
tracten sluit en met wie niet, en zelf te beslissen wat
deze contracten inhouden.
In een wereld, die is opgesplitst in historisch onstane
landen, heeft iedere bewoner die plichten en rechten
die bij dat bepaalde land horen. Deze plichten en
rechten zijn te zien als onvrijwillig gesloten contrac-
ten, zowel wat betreft inhoud als wat betreft de keu-
ze met wie. Men kan weliswaar verhuizen naar een ge-
selecteerd aantal landen, maar daar is het vaak niet
veel beter. Bovendien heeft niet iedereen behoefte
aan het wonen in een andere en ver weg gelegen om-
geving en cultuur. Ook kan de keuze van inhoud wel-
licht meevallen, maar de KEUZE MET WIE is nog
steeds beperkt.

Uiteraard wenst niet iedereen op dezelfde wijze met
iedereen samen te werken. De een wil samenwerken
met andere om hun vrijheid te beschermen en een
tweede wil niet beschermd worden. Een derde wil
met zoveel mogelijk anderen bescherming bieden aan
dieren, ongeboren kinderen of andere individuen die
zich niet aan afspraken kunnen of willen houden. Een
vierde wil met zoveel mogelijk individuen het groeps-
belang boven het directe eigenbelang zetten en zich
hier met geweld aan binden. Een vijfde vindt soms het
één en soms het ander en wisselt steeds van contract
(korte termijn contracten). Hiervoor is een grote mate
van groepsvrijheid nodig: ledere groep individuen
heeft de vrijheid om elke interne afspraak na te stre-
ven die men wil en de leden behoeven zich niet te
houden aan afspraken die gemaakt zijn door andere
groepen. Zo is er niet alleen vrijheid voor alle indivi-
duen; er is ook vrijheid en zelfs eensgezindheid voor
alle groepen. Natuurlijk kan (en waarschijnlijk zal)
ieder individu zich met verschillende groepen indivi-
duen aan verschillende contracten houden. Dit vormt
een geheel van deelverzamelingen zoals in de tekening
wordt aangegeven. Dit is uiteraard een versimpelde en
geschematiseerde versie van de meest waarschijnlijke
situatie. Wederzijds respect is als het ware een verdrag
tussen landen die onderling geen oorlog of koude oor-
log voeren. Zo moeten nieuw-geborenen worden vrij-
gelaten in hun keuzen tot samenwerking. Indien
ouders voor hen een verdrag met een kerkgenoot-
schap gesloten hebben, moeten deze kinderen het
recht en dus de mogelijkheid hebben deze overeen-
komst nietig te verklaren.

De situatie is, zoals gezegd historisch anders. De mens
is tot dusverre wat strijdlustig, en het respect voor an-
dere groeit slechts stapje voor stapje. Ik ben echter
optimistisch en meen dat de menselijke filosofiën zich
al sinds de oertijd, dank zij de toenemende kennis, de
goede kant uit bewegen. Dit proces wordt in de prak-
tijk soms tegengewerkt door de gedachte dat gedwon-
gen overkoepeling leidt tot wederzijds respect. Dit
brengt echter altijd een verlies aan respect met zich
mee. Gedwongen overkoepeling (zoals met geweld
verbieden van interne contract bewaking, c.q. auto-
nome rechtspraakorganen) vindt immers niet vrijwil-
lig plaats. Er heerst een toestand van een overheids-
groep die een onderheidsgroep niet respecteert! De
afgedwongen overkoepelingen gaan steeds verder met
het uitbreiden van regels om de overkoepeling te
kunnen handhaven, todat de kruik barst (Atlas
Shrugged, de Renaissance na de Middeleeuwen, etc.).
Pas als de wereld bestaat uit vrijwillig gekozen en el-
kaar respecterende groepen is de werkelijke vrijheid
veilig gesteld.

glassdiade ^\ rsspeclerlngsvordrag
verzekorlng l verschillende groepen
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NIEUWS VAN EEN MAAND

Het onderstaande is een deel uit de toespraak van
Hub Jongen op het TREFPUNT' dat op & mei in
Utrecht plaats vond, met als onderwerp PRIVATI-
SEREN.
Dit deel betreft de verschuiving in het diagram van
David Nolan ten gevolge van allerlei maatregelen.:

Ik stelde reeds dat ook in de Benelux door de priva-
tisering een lichte verschuiving naar groter econo-
mische vrijheid optreedt.

Echter de veel sterkere beweging naar beneden toe,
veroorzaakt toch dat de resultaten ons in een toe-
stand van minder vrijheid brengt.

Daarbij hoeft u maar te denken aan een aantal maat-
regelen en wetten die de laatste paar maanden ge-
maakt of in de maak zijn, zoals ik er u, zonder com-
mentaar, een aantal zal noemen:

--Wetten voor meer controle op de handel, de wet be-
treffende aandelen verhandelen met 'voorkennis', (in-
sider-trading)
-Controlles op in- en uitvoer worden verscherpt,
-Verplichting aan accountants om onregelmatigheden
van hun klanten bij de overheid te melden,
-Meer Reclame beperkingen (o.a. op tabak),
-Luchtvaartmaatschappijen moeten passagiers
screenen,
-Een verplichte Volksverzekering,
-Registratie van de burgers met een verplicht Sociaal/
Fiscaal nummer wordt versneld ingevoerd,
-Banken moeten de rente van hun klanten gaan op-
geven,
-Lease-auto maatschappijen moeten gegevens over
hun klanten gaan opgeven.
--Strengere immigratie wetten,
-Strengere anti-Trust wetten,
-Tegenwerking en verbod van particuliere klinieken
en scholen,
-Steeds strengere straffen als er iets tegen de staat
zelf gebeurt: zoals de man die 8 jaar de cel ingaat we-
gens niet afdragen van BTW en sociale lasten.
-De overheid geeft toestemming voor een 'demonstra-
tie' waardoor burgers 48 uur worden geblokkeerd in
een kerncentrale,
(dit is geen vrijheid tot demonstratie, maar verlof ge-
ven om geweld te gebruiken).
-Er komen strengere wetten voor de verkoop van
condooms,
-Er komen wetten tegen het uitlenen van geld,
(pandjeshuizen!)

-De EEG gaat 'regelen' dat Zuid Korea de exportprij-
zen van video-apparatuur met 10 gaat verhogen,
-Er komen strengere wetten tegen investeren in Zuid
Afrika,
- Er wordt gewerkt aan een invoerverbod van de mo-
dernste Japanse apparatuur voor muziek-productie,
de zgn. DAT-apparatuur,
-Minister Ruding gaat levensverzekeringen zwaarder
belasten,
-Inkomens van specialisten moeten met fl. 35.000,-
verlaagd worden,
-en nauwelijks adviseert de SER (Sociaal Economi-
sche Raad) om de Colporteurswet te veranderen zo-
dat colporteurs zich niet meer hoeven in te schrijven,
of je leest dat er op allerlei plaatsen veel strenger te-
gen colporteurs zal worden opgetreden.

-enz. enz. u hebt dit alles de laatste 4 weken in de
krant kunnen lezen of zien op TV.

Ik realiseer me dat dit zo nogal negatief overkomt.
Mijn vrouw zegt me vaak dat ik de dingen POSITIEF
moet proberen te brengen.

Gelukkig kan ik ook nog een positief punt noemen,
(tegenover die 22 negatieve!!). Ik hoorde namelijk net
gisteren aan de radio dat in het vervolg de P.C.
HOOFT PRIJS niet langer een 'Staatsprijs zal zijn.
Wat het wel wordt, zeiden ze er niet bij. Er werd wel
vermeld dat de prijs verhoogd zou worden!! Ook
werd er niet bij gezegd wie die verhoging en/of het te-
genwoordige bedrag zullen moeten betalen. Ik heb
zo'n klein vermoeden dat u als belastingbetaler er
voor moet opdraaien!.
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BOEKRECENSIE

DE VRIJHEIDSETHIEK VOLGENS M. ROTHBARD

inhoud

1. M. ROTHBARD heeft zijn opvattingen over mo-
raal voornamelijk in zijn werk The Ethics of Liberty'
weergegeven. Dit boek (1} bestaat uit vijf delen.

2. Het eerste is als inleiding bedoeld en definieert
het gebrip natuurrecht of politieke ethiek. Het bevat
geen uitwerking van de grondslagen van het natuur-
recht, zoals in 'Het Fundamenteel Rechtsbeginsel'
(2), maar wel de wezenlijke kenmerken ervan te
schetsen. Die kenmerken zijn:

er bestaat een universele ethiek - 'law of what is
goodand badformen',
het is mogelijk die objectieve moraal af te leiden
uit de natuur van de mens, door het gebruik van
rede en ervaring,

3. Dit betekent niet dat elkeen die met rede begaafd
is, hic et nunc kan bepalen wat goed of kwaad is. Hij
kan dit evenmin als hij alle andere natuurwetten kan
opsommen. ROTHBARD bedoeld alleen dat moraal
net zoals de natuurwetenschappen, benaderbaar is
door wetenschappelijke studie. Kortom ethiek valt
binnen het bereik van het menselijk intellect.

4. Morele handelingen zijn gedragingen die conform
zijn met de natuur van de mens. Dit zijn handelingen
die van aard zijn bij te dragen tot zijn ware geluk. Ge-
luk is dus niet de verwezelijking van alle particuliere
subjectieve verlangens welke deze ook moge zijn.
Goed en kwaad kunnen enkel beoordeeld worden in
acht genomen het gedrag dat men normaal kan ver-
wachten van een individu dat tot een bepaalde soort
behoort.

5. In een volgende stap stelt de auteur dat de grond-
regels van een samenleving, het recht, slechts op drie
grondslagen kan stoelen: de traditie, de arbitraire wil
van de machthebbers of de moraal. Pas sedert J.
LOCKE (1632-1704) is men gaan inzien dat kiezen
voor de laatste oplossing, de erkenning van de natuur-
rechten van elk individu impliceerde en niet louter be-
tekende - zoals bij PLATO (428-347) en ARISTOTE-
LES (422-384) - dat de staat de moraal diende te rea-
liseren.

6. ROTHBARD maakt een onderscheid tussen een
recht en de moraliteit of immoraliteit van de uitoefe-
ning ervan. Iemands recht is wat iemand mag doen en
waarvan het immoreel zou zijn voor een ander of an-
deren hem te verhinderen dit te doen door het ge-
bruik van fysiek geweld of dreiging ermee. Op 'the
moral of immoral way of exercising that right', de in-
dividuele moraal, is hij niet ingegaan.

7. Het tweede gedeelte is een uitwerking onder de
veelzeggende titel 'A Theory of Liberty', van het zo
gedefinieerde natuurrecht op het vlak van de politiek,
zijnde 'violence and non-violence as modes of inter-
personal relations'.

8. De individuele grondrechten kunnen allen, vol-
gens M. ROTHBARD herleidt worden tot één grond-
recht: het eigendomsrecht verworven op grond van ar-
beid. Privé-eigendom is voor de auteur een moreel
rechtvaardige instelling, niet omwille van de resulta-
ten die ze op economisch vlak toelaat te bereiken,
maar gewoon omdat ze overeenstemt met de menselij-
ke natuur. Een mens kan alleen overleven indien hij in
zijn bestaan kan voorzien door arbeid of ruil.
ROTHBARD waarschuwt dat niet alle eigendom ver-
dedigd kan worden. Conform de procedurale definitie
van NOZICK (1938-), aanziet hij enkel eigendom
voor rechtmatig wanneer ze rechtmatig verworven
werd.

9. Kortom, de auteur beperkt zich niet te stellen
dat elkeen 'natuurlijk' eigenaar is van zichzelf, maar
eveneens waarom eigendom 'an sich' noodzakelijk is
en waarom ze zich opdringt. Op een vaak polemische
wijze, toetst de auteur daarna allerhande hedendaagse
theoriën gaande van die van de contractuele verbinte-
nissen tot de rechten van het dier aan het eigendoms-
recht, en preciseert wat in die theoriën moreel
(rechtmatig) is en wat n iet.

10. Het derde gedeelte is gewijd aan de verhouding
tussen staat en vrijheid en bevat weinig nieuws voor li-
bertariërs, die ROTHBARD's (fundamentalistische)
opvattingen over buitenlands beleid kennen.

11. In het vierde gedeelte rekent de auteur af met an-
dere vrijheidstheoriën. De utilisten moeten het eerst
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ontgelden: de welfare econpmics (omdat de individu-
ele nutsfuncties louter subjectief zijn en niet mogen
worden gesommeerd), PARETO (1848-1923) en
BUCHANAN omdat hun benadering een verdoken
verdediging van de status quo is, VON MISES (1881-
1873) omdat hij de gedachte van een objectieve mo-
raal afwijst en stelt dat een econoom alleen kan aan-
tonen wat de gevolgen van een politieke maatrelen
zullen zijn en dat slechts deze gevolgen beoordeeld
kunnen worden aan de hand van wat de meerderheid
al dan niet wenselijk acht. Deze stelling houdt derhal-
ve geen rekening met het feit dat meerderheid immo-
rele maatregelen zou kunnen voorstaan. Daarna komt
l. BERLIN als vertegenwoordiger van de aanhangers
van de 'positieve'vrijheid. Ook VON HAYEK (1899-)
moet het ontgelden omwille van zijn algemene defi-
nitie van dwang met als enige beperking dat 'to
constitute coercion it isalso necessary that the action
of the coercer should put the coerced in a ppsition
which hè regards as worse than that in which hè
wpuld have been without that action' en het feit dat
hij geen duidelijk onderscheid maakt tussen agressieve
en defensieve dwang en vooral omdat hij stelt dat
dwingende algemeen abstracte normen in feite geen
dwang zijn. Tenslotte wordt R. NOZICK verweten
een idealistische visie over het ontstaan van de mini-
male staat in zijn werk Anarchy, State and Utopia te
hebben geschetst.

BEOORDELING

12. Het werk bestrijkt een dergelijk ruim spectrum
van problemen dat een exhaustieve beoordeling een
boekdeel zou kunnen beslaan. Het is dan ook noodza-
kelijk zich te beperken tot de meest controversiële
stellingen. Eén ervan is de proportionaliteit van de
zelfverdediging. De auteur illustreert dit met het
voorbeeld dat het onrechtmatig zou zijn een dief neer
te schieten (p.80). Dit proportionaliteitsbeginsel ver-
werpt de auteur daarentegen wanneer hij het heeft
over de welfare economics 'ultilities and costs are
indeed subjective' (p.202) en 'Gains and losses in
utility therefore cannot be added, measured, or
weighted against each pther, and much less can preci-
se compensations be discovered (p.204). Hoe kan de
auteur dan stellen dat een schaarse goed voor individu
A dezelfde waarde heeft als voor B (oog om oog, tand
om tand)?

13. Voorts kan worden betreurt dat de auteur niet
verder ingegaan is op de persoonlijke moraal en der-
halve ook niet het eventueel conflict heeft durven be-
handelen waarin een individu A willens nillens immo-
reel wil handelen binnen zijn eigendom terwijl B dit
alleen kan verhinderen door A's recht te schenden.

14. De oplossing van dit conflict veronderstelt een
hiërarchie tussen doeleinden, schrijft hij, waarbij het
vestigen van een libertarische samenleving bijvoor-
beeld minder voorrang krijgt dan non-aggressie tegen
personen (en a fortiori moord) (cfr. p.256). Maar is
'non-aggressie' als doeleinde belangrijker dan de gevol-
gen van aggressie, de aantasting van een menselijk le-
ven? Quïd dan in het geval dat een mensenleven alleen
gered kan worden door het schenden van andermans
eigendomsrechten (bv. het stelen van een geneesmid-
del)? Het antwoord op deze vraag valt niet uit het
werk af te leiden.

15. Vanuit AYN RAND's filosofie kan dit paradox
daarentegen wel beantwoord worden. Voor haar is
moraal eigen aan wezens die in staat zijn doelgericht
te handelen en keuzen te maken. Hieruit volgt dat al-
leen handelingen van met rede begaafde levende we-
zens in staat zijn goed of kwaad te zijn. Leven maakt
het begrip 'waarde' mogelijk. Goed is derhalve voor-
eerst wat bijdraagt tot het behoud van het eigen le-
ven. Leven geeft zin aan alle daden: 'existence exists'.
Het is alleen de waarde die we hechten aan ons eigen
overleven als mens dat ons mogelijk maakt andere
waarden te kiezen.

16. De mens ontdekt het begrip 'waarde', of met an-
dere woorden het besef van goed en kwaad, door de
ervaring van zijn eigen gevoelens. De bevrediging of
het gevoel van teleurstelling na een handeling zijn la-
ten hem aanvoelen of een daad al dan niet conform is
met de menselijke natuur.

17. Hieruit volgt dat de mens noodzakelijk volledig
vrij moet zijn, om zich overeenkomstig zijn natuur te
kunnen ontplooien. Hij moet vrijgelaten worden zijn
doelstellingen vast te stellen, en zelf te beoordelen, te
handelen en te experimenteren.

18. Een inbreuk op deze vrijheid, weze het om een
'hoger' doeleinde te bereiken, is daarom ethisch on-
verdedigbaar. Een inbreuk op die vrijheid dulden kan
enkel leiden tot een inversie van waarden, m.a.w. het
stellen van dwang boven moraliteit. Hieruit volgt dat
de stelling dat het moreel zou kunnen zijn dwang uit
te oefenen om bv. een mensenleven te redden in het
kader van de moraal incoherent is.

(1) Uitgeverij, New York, 1982,288 p.
(2) F. VAN DUN, Kluwer Rechtswetenschappen,
Antwerpen, 1983,606 p.
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LIBERTARIAN INTERNATIONAL
Vaak vraagt men zich af wat.hebben we aan zo'n or-
ganisatie als L.l. De activiteiten van L.l. bewegen zich
in hoofdzaak op het propageren van het Libertarisme.
Deze propaganda wordt voor een deel vanuit Rich-
mond USA gevoerd. Een ander deel van het propage-
ren van het Libertarisme geschiedt door de diverse
groepen in vele landen. Door L.l. is er een veel grotere
band tussen b.v. de verschillende Europese groeperin-
gen ontstaan. In Noorwegen waren er destijds ver-
schillende groepen Libertariërs, die van eikaars be-
staan niets afwisten. Na de conventies in Zürich en
Brussel kenden alle Noorse Libertariërs elkaar. Ook
leerde de Nederlandse Libertariërs daar hun Noorse
vrienden kennen. Doordat men nu weelwaar Liberta-
riërs leven en werken, is het mogelijk om via directe
contacten of door L.l. gestimuleerde contacten tot in-
ternationale acties te komen. Een direct gevolg van de
acties van L.l. is dat in Pakistan het Libertarisme be-
kendheid begint te krijgen. Een vertegenwoordiger
van L.l. komt uit dit land.

Enige tijd geleden werd L.l. benaderd door iemand
die de Conservatieve Libertarische Beweging uit Polen
vertegenwoordigd. Deze Polen zijn geen Libertariërs
zoals wij. Hun streven is er in de eerste plaats op ge-
richt om een vrije markt economie te verkrijgen. Zij
vragen de vrijheid om naar eigen goeddunken te
mogen handelen en diensten te verrichten. Hun
ideeën over de persoonlijke vrijheid en de wens niet
het slachtoffer te worden van het initiëren van geweld

is nog niet belangrijk. Deze vrijheid, die door ons
wordt gezien als onlosmakelijk verbonden met econo-
mische vrijheid, is voor hen nog zo ver weg, dat zij
voorlopig slechts willen streven naar wat meer eco-
nomische vrijheid. In hun gevecht om die econo-
mische vrijheid zullen zij al zeer snel tot ontdekking
komen dat economische vrijheid een absolute vrijheid
impliceert. De grootste moeilijkheid waar zij mee
kampen is de steun die de links georiënteerde onder-
grondse bewegingen vanuit het buitenland ontvangen,
waardoor zij op veel groter schaal propaganda kunnen
maken. Om deze reden vragen zij nu onze steun. Al
sinds 1974 worden door een 14-tal (ondergrondse)
Libertarische uitgeverijen boeken uitgegeven. Mo-
menteel wil men het oevre van Ayn Rand gaan uitge-
ven. Met de bestaande outillage is dat echter vrijwel
onmogelijk, het zijn nu eenmaal zeer omvangrijke
werken. Hoewel men tot nu toe op eigen kracht alles
heeft gefinancierd, meent men dat er nu om finan-
ciële steun gevraagd moet worden. LIFHAS heeft
gemeend hiervoor acties te gaan voeren.

Indien u aan L.l. en/of aan de Conservatieve Liberta-
rische Beweging Uw steun wilt geven, dan kunt u Uw
bijdrage overmaken op het gironummer van LIFHAS
te Schiedam, rekeningnummer: 25.81.53.962 (per
postgiro: 6400 Mees & Hope te Schiedam). Wilt U
s.v.p. vermelden voor het Poolse project: 'POLEN' en
voor L.L:'LI'.
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INGEZONDEN
Fascistisch libertarisme:
contradictio in terminis!

In het laatste nummer van de Vrijbrief, wekt Jan
Smid in zijn artikel over privatisering de indruk dat er
in een libertarische wereld plaats zou zijn voor fascis-
ten, dictators, communisten en andere politieke doc-
trinaïren. Ik meen dat de auteur zich hier op zijn
minst aan verbale slordigheid te buiten is gegaan. In
een libertarische wereld is er geen plaats voor dergelij-
ke ideologiën, tenzij ze ophouden fascistisch, dictato-
riaal of communistisch te zijn.
De basis van een lïbertarische wereld is het recht op
zelfbeschikking van elk individu, hetgeen een symme-
trische relatie is tussen elk individu en alle andere in-
dividuen. Dit betekent dat elk individu er fundamen-
teel als een moreel wezen zal handelen en op elk mo-
ment de morele keuze moet maken of zijn handelin-
gen het zelfbeschikkingsrecht van anderen niet aantas-
ten. Dit betekent o.a. dat een libertarische wereld er
geen zal zijn van absoluut zelfbeschikkingsrecht voor
elk individu maar eerder een wereld waarin dit zelfbe-
schikkingsrecht optimaal zal zijn. Immers, bij elke
handeling bestaat de fundamenteel morele keuze erin
het eigen zelfbeschikkingsrecht af te wegen tevenover
het zelfbeschikkingsrecht van anderen. Dit vergt ken-
nis over de gevolgen van zijn handelingen voor de an-
deren. Aangezien deze kennis begrensd is, leidt dit tot
niet altijd gewilde aantasting van andermans zelfbe-
schikkingsrecht. In zekere zin is het een geluk dat mo-
reel handelen risico inhoudt want anders zou, in het
extreme geval, de enige moreel verantwoorde hande-
ling niets doen zijn. Op zichzelf kan dit laatste be-
schouwd worden als een (onrechtstreekse) aantasting
van het zelfbeschikkingsrecht want zonder mogelijk-
heid tot uitwisseling van goederen en diensten met an-
deren, is er geen sprake van zijn zelfbeschikkingsrecht
op een positieve wijze te consumeren.
Derhalve bestaat de morele daad erin risico te nemen,
met de hoop dat men zijn tijd en middelen goed zal
besteed hebben. Dit laatste houdt een maximalisatie
van zijn eigen zelfbeschikkingsrecht en dat van de
anderen in.
Is er in dergelijke wereld plaats voor niet-übertariërs?
Op het eerste zicht wel. Eerste voorwaarde daarbij is
dat deze groep zijn mening niet dwangmatig oplegt
aan anderen.
Tweede voorwaarde hierbij is dat men als individu vrij
moet blijven tot deze groep toe te treden of ze te
verlaten.

Derde voorwaarde is dat men binnen deze groep het
zelfbeschikkingsrecht van de leden moet nastreven.
Geen enkele van deze voorwaarde is mijn inziens in
hetgeen vandaag voor fascisme, dictatuur of commu-
nisme doorgaat, vervult. Al deze systemen hebben po-
litieke gevangenen, ijzeren gordijnen om de mensen
binnen te houden en leiden vroeg of laat aan de manie
om hun defensie-apparaat voor andere zaken aan te
wenden dan defensie of politiediensten. Wat hun pro-
paganda-apparaat ook moge verkondigen, het geweld,
onder zowel zijn zachte als harde vormen, maakt inte-
graal deel uit van deze inherent immorele systemen.
In deze zin, is een libertarische fascist er een die er al-
leen maar over denkt (maakt deel uit van zijn moreel
keuzeproces), maar nooit een fascist wordt. Winston
Churchill heeft dit aardig verwoord: Wie op zijn
twintigste geen socialist is, heeft geen hart. Wie op
zijn dertigste nog socialist is, heeft geen verstand.'
Tenslotte, indien de stelling van Jan Smid waar zou
zijn, dan is onze wereld al aardig libertarisch. Want
onafgezien van enkele 'konflikten' tussen de verschil-
lende ideologiën, is de wereld grosso modo een verza-
meling van fascistische, dictatoriale en communisti-
sche staten, waarin er voor de libertarisch denkende,
jammer genoeg, nog weinig plaats is.

Eric Verhulst
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Opwftum«mol«i 212 3612 DL BncJbov«n

Wfl-4J517t / OW-4MM31

InwiJletb

Uw Inètolèuete persoonlijk* brieven
vervaardigen wij In DRUKWERK-
kwaliteit, snel en goedkoop.
(ook ontwerp van brieven).
M of idirljf voor mttr InfornurU*.

- 12 -



MINOR MEMO'S

MACHT
- In Nederland gaan mensen dood omdat de artsen

bepaalde apparatuur (computer, tomograaf) die
wel aanwezig is, niet mogen gebruiken.

MILIEU
- Garnalenvisser J.L. is veroordeeld tot een boete

van f 200,- omdat hij met vissen de rust van zee-
hondjes verstoord heeft.

MISDAAD LOONT
- In Nederland wordt slechts 23% van de misdaden

opgelost. Als de niet aangegeven misdaden erbij ge-
teld worden, is het percentage nog lager.

STOP VOORUITGANG
- De Nederlandse Ministerpresident Lubbers wil de

groei in koopkracht van de burgers stoppen! l

MISDAAD
- Voornamelijk Zuid Europese lidstaten van de E.G.

hebben "roofzuchtige en frauduleuze" praktijken
waardoor ze minstens 7 miljard gulden alleen al uit
het Landbouw Garantiefonds halen.

MEER OVERHEIDSUITGAVEN
- V.V.D.-Minister Nijpels wil een nieuwe overheids-

prijs instellen voor architectuur! En wat daarna?

FOOI
- Willem Alexander wordt dit jaar door de regering

afgescheept met een uitkering van f 1.343.000,--.

LONEN
- Werkgevers die loonsverhoging aan hun werkne-

mers aanbieden, moeten gestraft worden. (PvdA)

AIDS
- Aidslijders mogen Engeland niet meer in.

GEWELD
- Er zijn in Nederland gemeenten die geld beschik-

baar stellen aan het ANC dat openlijk bekend
maakt dat zij geweld gebruiken in Zuid Afrika.
Hun opperhoofd Tambo: "De dood van een blan-
ke is voor een zwarte Zuidafrikaan als een druppel
regen na een lange periode van droogte."

SUBIDIE
- Door de KGB opgerichte organisaties in Nederland

krijgen subsidie van de Nederlandse overheid.

BELASTING NAVORDERING LEVENSLANG
- Er wordt aan gewerkt om de termijn van vijf jaar

waarbinnen navorderingen kunnen plaatsvindende
herroepen.

PRIVACY
- Banken zullen verplicht worden gegevens over een

rekening aan de fiscus op te geven.

PRIVACY IN DUITSLAND
- In Duitsland is in 1983 een volkstelling niet door-

gegaan vanwege inbreuk op Privacy. Men probeert
het nu opnieuw.

SAMENZWERING
- "Ministers van financiën" van zes grote landen

hebben in Parijs plannen gemaakt om de dollar
meer waarde te geven. Eerder hadden ze plannen
gemaakt om de waarde van de dollar te verminde-
ren. Het eerste plan is gelukt, Ten koste van ...?

REGISTRATIE
- Invoering van het SOFI nummer vordert gestaag.

VERPLICHT SPAREN
- In Noorwegen worden de burgers verplicht om te

sparen.

INTIEME VRAGEN
- "Alleen bij onvoldoende gegevens" mag de inspec-

teur van belastingen vragen met wie iemand zijn
slaapkamer deelt!

REFERENDUM
- Politici hebben de dreiging voor een referendum

voorlopig weer kunnen afwenden. De kiezer is te
dom om over belangrijke zaken te beslissen. Voor
het kiezen van kamerleden is dus geen intelligentie
nodig.

PRIJZEN
- Edah mag zijn brood niet beneden een door de

overheid bepaalde prijs verkopen. Zo houden we
de welvaart van de consument laag.

AIDS
- De Franse minister van Gezondheid verklaarde dat

er in Europa 500.000 personen besmet zijn met
het virus.

WEES SPECIFIEK:
Elke keer als iemand zegt dat hij wel vertrouwen in de
regering heeft,
kunt u aanvullen met: "Ik begrijp dat u vertrouwen
hebt in de mensen die in de Tweede Kamer zitten".
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PRIVACY INFORMATIE

Het Belgische Rijksregister heeft sinds kort een 100-
tal nieuwe gemachtigden die dit register mogen raad-
plegen ten behoeve van hun activiteiten. Onder deze
gemachtigden bevinden zich vakbonden, verzekerings-
maatschappijen enz.

Consumentenorganisaties zijn momenteel actief in
hun aanvallen op particuliere databanken. Men is
bang voor chantage en andere kwalijke (niet met na-
me genoemde) gevolgen. Wetten op privacy moeten
moeilijkheden voorkomen. Normaal is echter dat de
gegevens die bij de particuliere databanken zijn opge-
slagen voor iedereen (ook zonder databanken) te ver-
garen zijn. De databanken maken slechts gebruik van
de behoefte van de mens om liever ergens geld voor te
betalen, dan met een heleboel inspanning iets gratis te
verkrijgen. Iedereen gaat echter voorbij aan het feit
dat de gegevens in de databanken (rijksregisters) van
de overheid van de geregistreerden zijn afgedwongen.
Afgezien van de vraag of dat verantwoord is moeten
we wel stellen dat het ter beschikking stellen van der-
gelijke gegevens aan derden, absoluut verwerpelijk is.

(gegevens ontleend aan BRT, 5/2/87).

AGENDA

2 juni Kring Rotterdam, bijeenkomst in de
Ark, Schiedam Noord. Dhr. Ir. H.J.
Jongen: Hoe verkoop je jezelf en het
Libertarisme.

2 juli Dhr. Bert Fitie: Libertarisme in het
Informatietijdperk. Dit is de lezing die
was aangekondigd voor 14 mei; tot on-
ze spijt was de heer Fitie op die dag
plotseling verhinderd.

5-7 juni SCANTON II.
Second Scandinavian Objectivist Con-
ference in Kopenhagen,
Sprekers: Prof. James G. Lennox;
KlausA. Nordby.

29 juni/5 juli London: 'Liberty 87'
juni/juli Berlin: Open Mind Festival (FreeNet-

work).
begin aug. Oslo/Beitostjflen: Privatisation Seminar

(Libertas)
21/25 okt. Conventie der Lage Landen.
o kt. ? Manchester Engeland: Manchester So-

ciety Conference.
nov. ? Berlin: Monitary Freedom.

Voor nadere gegevens: Info bij redactie.

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

MEDISCH CONGRES K.N.O.

in samenwerking met Stichting Onafhankelijke Hulp-
verlening (SOH)
Vereniging tot Bescherming Privacy (VBP)
Vereniging Behartiging Belangen medische Beroepsbe-
oefenaren (VB3).

Op zaterdag 10 oktober 1987 aanvang 10.00 uur.

"GEZONDHEIDSZORG: EEN LIJDEND ONDER-
WERP?'

Inleiders o.m.
Prof. Dr. J. Schreinemakers.
Dr. David Willets; Directeur Centrum voor Policy
Studdies (Thinktank van de Conservatieve Partij in
Engeland)
Drs. G.E. Schuitemaker.
Dr. G.E. Kleinepier.
Drs. H.L. Nouhuis.
Mw. N. van Hulten-van Os.

Voor nadere inlichtingen: KNO
telefoon: 08340-30684 (Tijdens kantooruren).

Postbus 336 - 2100 AH Heemstede

Bezoeken? Informatie

Bel 023-290941

„Specialist in vrijheid sinds 1975!"
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Nogmaals dit is echt een enorm vereenvoudigde sa-
menvatting van een cyclus zoals ik die als bedrijfsbe-
middelaar in de praktijk zie. Natuurlijk zijn er goede
overnames aan te wijzen in fase e, maar het gaat hier
om de grote lijnen en wat we er nu privé mee kunnen
doen.
Om een lang verhaal kort te maken heb ik een sche-
maatje gemaakt waarin de zojuist beschreven ekono-
mische cyclus staat en tegelijk daarmee een aantal in-
grediënten die voor u in de dagelijkse beleggingsprak-
tijd van belang kunnen zijn.

ekonomische cyclus

-winstgevendheid bedrijven:
in het algemeen gelijk met ekonomische cyclus

- rente en inflatie:
a. blijft gelijk hoog,
b. daalt,
c. kleine daling,
d. gelijk,
e. begin stijging,
f. stijgt.

- beleggingen:
a defensief: consumenten, pharmacie, koopobli-

gaties.
b c efficiency verbeteraars, machinebouw, auto's
d handels- en banken, basisindustrie
e grondstoffen en edele metalen, vastgoed
f geen aandelen

Natuurlijk is binnen het zeer gesimplificeerde verhaal,
het schemaatje een zeer ruwe indeling.
Daarbij gaan de fases gelijkmatig in elkaar over en zijn
er bijv. best handelsbedrijven in een andere fase ook
hoogwaardig.
Dit is een veralgemenisering en dan nog alleen naar
bedrijfstakken en niet naar bedrijven.
De truc van beleggen had ik u al verklapt 'koop laag,
verkoop hoog'.
Echter met zo'n schema kun je iets meer trachten om
beleggingen te kopen op een laag peil; als niemand
nog ziet dat de basis industrie-fase d al meer afzet en
orders krijgt, staan die koersen laag; maar in fase e ko-
men de verbeterde winstcijfers naar buiten en koopt
de gemiddelde belegger (maar dan is de koers een stuk
hoger).

Belangrijk is vooral om aan te geven waar we nu zo
ongeveer staan.
In Nederland en België denk ik dat we in fase d/e zit-
ten.
Dus nog een pietsie rente daling, maar meer vanwege
dollarhulp van echt vanzelfspreken. Dus nu moet u re-
kening houden met rentestijging (verkoop obligaties,
verleng/neem nu uw hypotheek, koop nu een huis,
edele metalen en grondstoffen).

Verder gaat nu de inflatie omhoog en zullen via hoge-
re looneisen veel bedrijven strakt minder winst gaan
maken.

Wilt u niet beleggen, maar consumeren dan is nu een
aardig tijdstip om consumenten artikelen te kopen,
t.v.'s, auto's, video-recorders etc. gaan straks door in-
flatie in prijs stijgen.
Daarbij zijn er nogal wat prijzen verstoord vanwege de
lage dollar.
Houdt daar ook rekening mee als u iets aanschaft.
In tegenstelling tot de Japanse Yen, is de dollar en de
Koreaanse munt flink gezakt t.o.v. onze munten.
Een VS auto of een Koreaan zou nu dus aan te beve-
len zijn.

. Nederlandse Regering wil Asielrecht
beperken voor Economische, niet voor
Politieke Vluchtelingen ...
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DE VRIJE MARKT
IN EEN ONVRIJE ECONOMIE

De ekonomische cyclus: bedrijven en beleggen.

Soms denk je wel eens 'ze leren het nooit'. Daar bedoel ik deze keer nu
eens niet de overheid mee, maar de gemiddelde manager.
Die gemiddelde manager, in tegenstelling tot de goede, neemt regelma-
tig beleidsbeslissingen die misschien wel juist zijn, maar niet op het juis-
te tijdstip uitgevoerd worden.
Dan ga je, net als bij beleggingen, grotelijks de mist in.

In de ekonomische cyclus zien we namelijk een aantal steeds terugke-
rende elementen.
Simpel gesteld is dat als volgt te bezien:
a. stel er was recessie: iedereen snoeit in zijn bedrijf dat het een lieve

lust is. Veel efficiency verbeteringen worden gezocht, maar het mag
allemaal geen geld kosten, integendeel lastenverlaging is het devies,
schulden (ook lasten) worden zoveel mogelijk verlaagd, de vraag naar
geld neemt af (investeringen worden toch niet gedaan) de rente daalt
en niemand ziet het meer zitten.

b. De balansverhoudingen worden hersteld, rotte plekken of overbodige
zaken/bedrijven zijn afgestoten en veel verspilling is opgeheven.
De bedrijven richten zich vooral op die zaken waar ze goed in zijn
(gebleken).

c. De verliezen verminderen, winsten stijgen en aarzelend begint de
ekonomie op te leven.
Voorzichtig wordt wat personeel aangenomen liefst tijdelijk, want je
weet maar nooit hoe lang het goed blijft gaan en owee als je iemand
zou moeten ontslaan, kost dat maanden om alleen al een ontslagver-
gunning te krijgen.

d. De een versterkt de ander, de ekonomie stijgt goed verder en ieder-
een ziet het helemaal zitten. Er wordt driftig geleend om hoognodige
capaciteitsuitbreidingen te doen, personeel wordt aangenomen, nieu-
we fabrieken worden gepland en blijkt vaak goedkoper om bedrijven
over te nemen dan om nieuwe op te zetten. Dus veel overnames. (Dit
laatste is te illustreren met bijv. huizenprijzen: bestaande huizen zijn
per m3 meestal goedkoper dan de m3 prijs van nieuw te bouwen hui-
zen).

e. Het gaat fantastisch in de ekonomie, de vraag naar van alles is toege-
nomen, iedereen heeft overal vertrouwen in en niets kan meer stuk.
Hier worden dan de grootste fouten gemaakt. De bedrijven draaien
op topproduktie, iedereen heeft het razend druk en tussendoor wor-
den nog wat bedrijfsjes overgenomen; 'want we ware zo gewend dat
de laatste 2 jaar onze omzet elk jaar 30% toenam
Je komt dan situaties tegen dat staalfabrieken, oliemaatschappijen
overnemen en dat drukkerijen door groothandels worden overgeno-
men.

f. Dan vallen een paar integraties van overgenomen bedrijven tegen of
blijkt men teveel betaald te hebben voor een waardeloos bedrijf.
Dat valt natuurlijk precies samen met wat daling in de ekonomie en
veel bedrijven zitten onmiddellijk in de rode cijfers, want ze hadden
veel geleend, veel kosten voor capaciteitsuitbreiding gemaakt die NB
langer op zich laten wachten en nu eerder tot verlies dan tot winst
bijdraagt.
En voor je het weet zitten we weer in fase a.

HET LIBERTARISME is een
fi losofie en een wereldbeweging.
Hut erkent zowel op theorethische
als op practische gronden
(Jat t iet pnncipc van de individuele
vr i jheid ieders hoogste goed is.
En dit op alle gebieden, sociaal,
economisch, politiek, moreel.

Daaiorn streef t het Libertarisme
naar een zo breed en zo consequent
mogelijke toepassing ervan.
Dit houdt ondermeer in
het bouwen aan een vrije wereld
Wddiin vrede is, niet alleen tussen
mensen van verschillende landen,
maar ook tussen mensen met
verschillende opvattingen, in
verschillende omstandigheden,
met verschillende taal, opvoeding
en beroep.

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

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 een
betere wereld met vrijheid,
rechtvaardigheid en vrede.

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

Verantwoordelijke uitgever
van de VRIJBRIEF: H.J. Jongen.
Statiestiaat 57/b.3, B-2180 Kalmthout.
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