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OPTIMISME

Het is niet zo erg moeilijk om te zeggen:
HET LIBERTARISME IS DE GOLF VAN DE TOEKOMST!
Deze stelling bewijzen, is een stuk moeilijker. We kunnen echter wel een
aantal recente feiten en ontwikkelingen aanwijzen die zeer sterk aandui-
den dat de stelling juist is. Zoals bij voorbeeld:

Libertariër Leon Louw heeft een toespraak tot de VERENIGDE
NATIES kunnen houden over zijn bestseller "South Africa, THE
SOLUTION". Deze toespraak was een groot succes. Het succes van het
boek groeit ook nog steeds. Het is al in diverse talen vertaald en er
wordt zelfs in Nederland gewerkt aan een vertaling.

DE VIJFDE MENSELIJKE REVOLUTIE, de CREATIVITEITS RE-
VOLUTIE, zoals door Jason Alexander wordt beschreven, sluit duide-
lijk aan bij het libertarisme.

Dit loopt parallel met de al geaccepteerde overgang van de industriële
maatschappij naar de "INFORMATIE MAATSCHAPPIJ". Zelfs media
en politici noemen dit regelmatig.
De KRING Schiedam in samenwerking met het LIBERTARISCH
STUDIE CENTRUM werkt, op initiatief van Bert Fitié.aan een Research
Project op dit terrein.

Het FORESIGHT INSTITUTE, dat op Stanford University wordt ge-
leid door libertariër Eric Drexler, werkt aan "nano-technologie". Door
deze ontwikkeling wordt het mogelijk om de electronica van een com-
plete Macintosh computer te bouwen in het volume van één microbe.
Dit sluit weer geheel aan, en gaat samen met de genoemde creativiteits-
en informatie-revolutie.

Een blik op de agenda in deze VRIJBRIEF laat zien dat het libertarisme
actiever is dan ooit; het aantal abonnees groeit; in de media zijn we nog
nooit zoveel genoemd als in het achter ons liggende jaar.

Dit alles geeft ons reden genoeg om optimistisch te zijn en door te gaan
op de ingeslagen weg.

.„j ir. H.J. Jongen sr.
ts Voorzitter Stichting LIBERTARISCH CENTRUM.
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L.L WORLD CONVENTION SWAZILAND 1988

7 tot 14 augustus

De eerste aanmeldingen, in Nederland, voor deze
conventie, zijn al binnen.

De trekking van de loterij is uitgesteld tot 15 maart
1988. Nog niet alle loten zijn verkocht, er zijn er
nog slechts enkele over. Wie alsnog een lot wil ko-
pen kan zich met de redactie in verbinding stellen.

i- V-^ / /

Voor hen die ook naar de wildparken willen is een
kuur tegen malaria aan te bevelen. Hiermee kunt u
echter wachten totdat u daar bent. De betreffende
medicijnen zijn daar volop verkrijgbaar. Tegen-
woordig is het niet meer nodig om lang van tevo-
ren met zo'n kuur te beginnen, het is voldoende
om bij aanvang van de tour met die kuur aan te
vangen.

De prijzen voor de vliegreis zijn nog niet bekend.
De prijzen voor de hotels kunt u hieronder vinden.

Een van de sprekers zal de heer Jason Alexander
zijn. In deze VB vindt u een verhandeling over een
boek van hem.

Royal Swazi Sun Hotel met compleet pakket incl.
Safari kost $ 478
Zonder de safari; $ 288
Alleen logies en ontbijt (maar incl. ban- $ 263
ket)

Andere hotels zijn mogelijk. De prijzen daar zijn
ca. $ 30 goedkoper.

Vooral vanuit de Verenigde Staten van Amerika
worden er heel wat deelnemers verwacht. Onlangs
hebben Leon Louwen KerryWeshvanGROUNDS-
WELL een tournee door de V.S. gemaakt, waarbij
zij toespraken hebben gehouden voor o.a. de Ver-
enigde Naties en het Center Against Apartheid, een
V.N. organisatie. Daarnaast hebben zij op vele plaat-
sen in de V.S. toespraken gehouden en om bijdra-
gen voor GROUNDSWELL gevraagd. Deze tocht
heeft meer dan 500.000 gulden opgebracht tot dus-
verre. Ook werd propaganda gemaakt voor de ver-
koop van The Solution, of After Apartheid zoals
de Amerikaanse uitgave heet. Al met al was het een
ware triomftocht. Meer daarover zult u volgende
maand in F.N.N, lezen.

Voor hen die naar de conventie willen gaan bestaat
de mogelijkheid om bij de redactie een aanvraagfor-
mulier op te vragen tb.v. het aanvragen van een vi-
sum voor Zuid Afrika. Injecties zijn niet vereist.

MIS DE GROOTSTE GEBEURTENIS UIT UW
LEVEN NIET!

U KOMT TOCH OOK NAAR SWAZILAND?
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UITNODIGING

Europese Vertegenwoordigers
van LIBERTARIAN INTERNATIONAL
bespreken plannen en resultaten in
AMSTERDAM OP 19 MAART.

U bent van harte welkom om in Amster-
dam op 19 maart vanaf 17.00 uur een
drankje te komen drinken met libertariërs
uit verschillende landen.

Ook kunt u dan desgewenst deelnemen aan
een gezamenlijke maaltijd. Deze zal om-
streeks 19.30 uur beginnen.

Deze bijeenkomst wordt dit jaar voor de
vierde keer gehouden. Degenen die er al eer-
der aan hebben deelgenomen weten hoe ge-
zellig en leerzaam het steeds is.

•ir!? "&m^mi^^ »£^&.<*

Tram/streetcar Main stops 06)®

Vondelpark area

We trachten te organiseren dat er bij het di-
ner een interessante inleiding gehouden
wordt over de toekomstige ontwikkelingen
in onze maatschappij en het verband hier-
van met het libertarisme.

Dit laatste is een onderwerp dat u meer in-
zicht kan geven in wat er op dit moment in
de wereld aan het gebeuren is, en hoe u er
in uw leven gebruik van kunt maken.

Het is niet noodzakelijk, maar het maakt het
organiseren wel eenvoudiger als u ons even
laat weten of u komt. Zeker als u ook blijft
eten.
Bel naar Walther v. Hulten: 010-4262724.
(Nederland).

1. Central Railroad Station
2. Anne Frankhouse
3. Nationaal monument
4. Rembrandt house
5. Rijksmuseum
ó. Municipal museum (modern art)
7. Coster Diamond Industry
8. Van Goghmuseum
9. KLM Busstop

10. Concertgebouw-Concert hall
11. Rabobank
12. Shopping area
13. Post office
14. Heineken Brewery
15. Street market
16. Peking Garden
17. Maxifoto Professional
18. Holland Art & Craft Centre
19. John van Slooten Coiffures
20. Nan Cleaning Survicc

De bijeenkomst wordt
gehouden in het

COK BUDGET HOTEL
Koninginneweg 34

Amsterdam
Tel 020 - 646111
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JASON ALEXANDER
EN DE VIJFDE REVOLUTIE

J. Smid

De Eerste Revolutie van de mensheid voltrok zich zo'n
25.600 jaar geleden. Sinds die eerste revolutie zijn er
nog drie revoluties geweest. U en ik staan aan de voor-
avond van de vijfde revolutie.

Het onderstaande is het eerste commentaar op het
concept van het boek 'Missive to the Libertarians'.
Binnenkort zal dit boek worden uitgegeven onder de
titel: 'Ayn Rand, Libertarians and the Fifth Revolu-
tion'. Na het verschijnen van dit boek komen we er
nog nader op terug, (red.)

Jason Alexander heeft onder andere een analyse ge-
maakt van de echte revoluties die vooruitgang voor de
mensheid hebben gebracht.

Wie is Jason Alexander? Een individualist die zich ooit
sterk aangetrokken heeft gevoeld tot het Objectivisme
en pas sinds kort bekendheid begint te krijgen bij de
Libertariërs. Hij wil beslist geen filosoof genoemd wor-
den omdat dat begrip 'de liefde voor wijsheid' inhoudt.
Zij die denken wijs te zijn (of de wijsheid in pacht te
hebben) staan meestal lijnrecht tegenover hen die
liefde voor kennis hebben ('phitoscience' is filoweten-
schap). En het gaat juist om verstandelijk (rationeel)
verkregen kennis en de toepassing daarvan. Hij maakt
het onderscheid tussen 'understanding' (begrijpen) te-
genover 'overstanding' ('superstition'), waarbij als uit-
gangspunt geldt dat alle goeds van boven komt, zoals
van overheden, goden kerkvaders, en allen die graag
hun wil aan anderen opleggen.

Alexander heeft zeven kleine boeken geschreven,
waarvan Craig Springer in zijn voorwoord bij het ze-
vende zegt, dat ze uitzonderlijk heldere en briljante
gedachten weergeven.
Op de Conventie van de Libertarische (politieke) par-
tij van 1987 in North Carolina hield Jason Alexander
een toespraak. Hierin waarschuwde hij de aanwezigen
tegen tijd- en energie-verspilling door zich op partij-
politiek te richten.
Het grootste deel van zijn toespraak ging echter over
de revoluties die de mensheid vooruitgang gaven, de
essentie van iedere revolutie (en welk tijdperk ingeluid
werd), het menselijke vraagstuk (in filo-wetenschap-
pelijke zin) en de kenmerken waarin onze (pro-leven,
pro-mens) revolutie degenereerde tot hun (anti-indivi-
dualistische, anti-leven, collectivistisch) tijdperk. Zie
de tabel voor een ordening van deze aspecten.

ONZE EERSTE DRIE REVOLUTIES

De eerste revolutionairen waren goed, zij het op een
naiëve wijze; zij hadden dan ook weinig keuze. Deze
vroege mensen moesten op juiste wijze identiteit toe-
kennen aan alles was zij in hun wereld tegenkwamen.
Een foutieve identiteitstoekenning (bijvoorbeeld: dit
is een steen/boom/beer) kon hun dood betekenen. On-
juiste identiteitstoekenning kon leiden tot opgegeten
te worden door een beer. In de eerste revolutie wer-
den de grondslagen voor KENNIS gelegd.

De individuen van de tweede revolutie legden de
grondslagen voor de REDE (denk aan Aristoteles). Er
werd onderscheid gemaakt tussen begrijpen (under-
standing) en (bij-)geloof ('overstanding' is supersti-
tion). Met identificatie (A is A) konden sprongen in
wetenschappelijke kennis en in sociale ordening wor-
den gemaakt (vergelijk de welvaart van de Griekse
stad-staten met de omringende volkeren).

Maar, de individuen van de tweede revolutie kenden
het onderscheid tussen KENNIS en WIJSHEID nog
niet. In zekere zin zijn ze als 'pre-moraal' (vóór het
ontwikkelen van het begrip van de moraliteit) te be-
schouwen. Een identificatiefout kon ertoe leiden dat
een gehele samenleving opgegeten werd, hetgeen ook
vaak gebeurde.

Na 1500 begon de Renaissance, waarin het begrip
'KEUZE' onderzocht en ontwikkeld werd. De vraag-
stelling 'waarom' was leidraad: Wat motiveert een
mens? Wat is 'goed', en wat is 'slecht'?

Het begrip KEUZE legde de koppeling tussen denken
en doen. 'Denken zonder actie is zinloos. Actie zon-
der denken is dom. Keuze is noodzakelijk om iets
conceptueel te realiseren en om te zetten in een exis-
tentiële realisatie. Deze keuzen die wij maken, maken
ons'.

Het begrip 'conscience' (geweten) werd in de derde
revolutie ontwikkeld, en houdt in: doen op grond van
weten.

Het tijdperk van keuze verviel tot het (collectivisti-
sche) tijdperk van ethiek waarin juist de dienstbaar-
heids-stelling aan de kerk en de staat gepropageero
werden.
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DE VIERDE REVOLUTIE

De revolutie van de verlichting (ook de industriële re-
volutie genoemd) vond zo'n 250 jaar geleden plaats;
onder andere met de Amerikaanse onafhankelijkheids-
verklaring en de relatief grote mate van vrijheid van
handel en productie. Deze vierde revolutie leidde het
tijdperk van de beschaving in en was een revolutie
voor en van de gewone man en de gewone vrouw.

Daarin is een weelde aan goederen voortgebracht (met
ongekende nieuwe vrijheden). Een mens kan nu uit
meer zaken kiezen en zich met meer gemak en produc-
ten omgeven dan een koning uit de Oudheid ooit voor
mogelijk kon houden.

Dit tijdper staat ook in het teken van mobiliteit van
mensen en goederen en heeft als leidraad de vraagstel-
ling 'WAAR?'.
Dit tijdperk is echter vervallen tot het collectivistische
tijdperk van de politiek. Vrijwel alles draait om over-
heersing door en invloed van overheden.

Volgens Alexander leven wij nu in de zogenaamde
post-industriële tijd en onder de vernietigende invloed
van de 'Misleiding van het Altruïsme'. Altruïsme defi-
nieert hij als een politieke doctrine die zich voordoet
als een ethische doctrine. Altruïsme is de politiek van
de overheersing door ANDEREN. Het is de intellectu-
ele basis voor iedere vorm van het Socialisme: van
dogmatisch communisme; het zogenaamde mens-vrien-
delijke Euro-Socialisme, tot de militante derde-wereld
theologieën (met haar Zuid-Amerikaanse exponen-
ten).

leder voorstander van Ander-isme (is Altruïsme) vertelt
ons herhaaldelijk dat de tegenpool, ZELF (is Selfish-
ness), slecht is.
De eerste revolutie vond ca. 30.000 v.c. plaats. De
tweede revolutie ca. 256 eeuwen later; de derde revo-
lutie 16 eeuwen later; de vierde revolutie ca. vier eeu-
wen daarna. We zien dat de duur van iedere periode de
lengte heeft van de tweedemachtswortel van de duur
van de daaraan voorafgaande periode. Als we dit door-
trekken zal de vijfde revolutie 2 eeuwen daarna, ofwel
nu plaatsvinden.

DE VOORAVOND VAN DE VIJFDE REVOLUTIE

Volgens Alexander staan wij aan de vooravond van
deze vijfde revolutie. De revolutie zal een tijdperk in-
leiden waarin de vraagstelling 'WANNEER?' centraal
zal staan.
Alle voorgaande revoluties hebben, ondanks verwoede
pogingen van de contrarevolutionaire (dus anti-voor-
uitgang) collectivisten ten spijt, de opbouw gegeven
voor de revolutie van de Creativiteit.

Meer dan ooit voorheen heeft de mensheid nu te ma-
ken met ongekende vindingrijkheid en de productie-
ve en markteconomische mogelijkheden om dit te
zetten in ontelbaar veel producten en mogelijkheden.
Ondanks pogingen van collectivisten en hun overhe-
den is de wereld één grote markt aan het worden.

Vaak haalt Alexander Ayn Rand aan in zijn boek.
Hij stelt dan ook vast dat Ayn Rand, onder andere, de
Esthetica slechts weinig verkende en de factor Creati-
viteit niet voldoende uitwerkte. Eén van de belangrijk-
ste begrippen is tegenwoordig Creativiteit. Dit wordt
in de meest actuele literatuur over ondernemingen en
bedrijfsleven, waarin vastgesteld wordt dat een onder-
neming 'innovatief moet zijn om te overleven, beves-
tigd. Er wordt dan ook steeds meer van de werkne-
mers gevraagd om vindingrijk te zijn, en de arbeids-
omstandigheden worden (zij het nog veel te) langzaam
daartoe ingericht.

B+too

"En mijnheer Jason Alexander,
in welke revolutie komen wij aan bod?"

Wie de lezingen van Bert Fitié over het Informatie
Tijdperk, gehouden voor de Kring Rotterdam/Schie-
dam, heeft gehoord, zal de koppeling kunnen leggen.
Wij hebben nu te maken met een nieuw goed (pro-
duct), n.l.: informatie. Fitié heeft gesteld dat mensen
die leven en werken in het Informatie Tijdperk meer
dan ooit tevoren gestimuleerd zouden kunnen worden
tot 'libertarisch-vriendelijke' opvattingen en gedrag.
In de kring Schiedam is daarvoor een research-project
gestart waarin getracht zal worden deze verbanden
aan te tonen.

Dit werd ook bevestigd in een lezing van mij voor de
Kring Rotterdam/Schiedam over de relatie tussen ar-
beidsverzuim en arbeidsomstandigheden. Ik conclu-
deerde, op grond van een omvangrijke literatuur-studie,
dat ondernemingen alleen dan het arbeidsverzuim om-
laag kunnen brengen, hun productiviteit, winst en
continuïteit kunnen verzekeren wanneer gehoor en
mogelijkheden worden gegeven aan de individualiteit
van 'hun' werknemers. Pas dan kan de noodzakelijke
creativiteit en klantgerichtheid zich ontwikkelen. »
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Deze vijfde revolutie zal echter veranderingen van een
geheel andere orde voortbrengen dan alle voorgaande,
mede op grond van het onvoorspelbare karakter van
het tijdperk van de Creativiteit.

WANNEER IS WANNEER?

De revolutie die wij, volgens Alexander, hopelijk bin-
nenkort zullen meemaken (en kunnen bespoedigen)
zal tevens het Libertarisme in deze wereld een sterke-
re plaats geven.
Wanneer is wanneer?
Wanneer vindt deze revolutie plaats?
Op een cultureel niveau, daar waar het de samenlevin-
gen als geheel betreft is 'wanneer': NU!
Op een individueel niveau is 'waneer': wanneer U er-
voor kiest.

Jammer genoeg sluit Alexander zijn betoog hiermee
af; mooi gezegd maar mijns inziens onbevredigend.

Elders vat hij een en ander samen:
'Om het goede leven tot stand te brengen (in orde
te krijgen) moet er eerst ordening in de wereld
worden aangebrahct: Identiteit.
Ten tweede volgt daarop de Identificering van Iden-
titeit (het onderscheiden van onderscheid).
Ten derde: Evaluatie samenhangend met kiezen.
Leidt tot waardenoordelen.
Ten vierde leidt dit tot goederen; die de basis leggen
voor ten vijfde het goede leven.

'Gerealiseerde waarde houdt in: beschaafd bestaan,
hetgeen de voorloper en voorwaarde is tot volbren-
ging. Het pad of de weg naar het vijfde niveau van
ervaring vangt aan bij het moraal imperatief 'goed',
voltrekt zich verder via goederen en komt uit bij
het goede leven'.

SO WHAT?

Een deel van wat ik in Jason Alexander's Missive to the
Libertarians las, met name het voorgaande (Wanneer
is Wanneer?), vind ik mystiek. Een mooie aansluiting
van begrippen waarbij de werkelijkheids-waarde voor
mij alsnog ontbreekt. Ik zeg bewust alsnog, want zijn
analyse van de revoluties en de ordening van dimen-
sies (tijdperken) die Jason Alexander heeft ontdekt
vind ik erg aannemelijk. Het geeft ook een goed gevoel
om te denken dat ik aan de vooravond van de vijfde
revolutie zou leven.
Of dit zo is?
De vorige vier revoluties kan ik plaatsen en worden
ook, in andere bewoordingen, door veel geschiedkun-
digen als zodanig onderkend.
Dat creativiteit het sleutelbegrip van nu aan het wor-
den is, is mij duidelijk. Een gelukkige voorwaarde
voor creativiteit is altijd (vroeger en nu) vrijheid voor
individuen.
Dat alles zit mee, zou je zo kunnen denken.
In ieder geval hoop ik nog meer van Jason Alexander
te lezen en te horen. In ieder geval begint vrijheid bij
ieder individu zelf, zoals Alexander ook zegt. In ieder
geval lijkt de libertarische filosofie steeds gunstiger in
de markt te liggen. En dat is een markt-gegeyen van
onvergelijkbare waarde voor individuen, individuele
vrijheid en voor libertarische denkers en doeners.

Revoluties

1e R evolutie van
KENNIS
(ca. 30.000 v.C.)

(Onze) tijdperken

Tijdperk van
IDENTITEIT

Vraagstelling (Hun) collectivistische Collectivistisch
tijdperken uitvloeisel

Revolutie van de Tijdperk van
REDE (ca. 500 v.C.) IDENTIFICATIE

Wat?

Wie?

Tijdperk van de meta-
fysica

Tijdperk van
EPISTOMOLOGIE

Aninisme, panteisme
monotheisme, entiteit

Bijzondere geopen-
baarde wijsheid

Revolutie van de
RENAISSANCE
(ca.1500n.C.)

Revolutie van de
VERLICHTING
Industriële Revolutie
(ca. 250 jaar geleden)

Tijdperk van KEUZE Waarom? Tijdperk van ETHIEK Dienst aan KERK en
STAAT

Tijdperk van
BESCHAVING

Waar? Tijdperk van
POLITIEK

Overheersende
OVERHEID

Revolutie van
CREATIVITEIT

Tijdperk van
CREATIVITEIT

Wanneer? Tijdperk van ^
AESTHETICA «S
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DE NACHT VAN DE 16e JANUARI
Henk Jelgerhuis Swildens

Op 16 januari jongsleden speelde een Belgische ama-
teur toneelgroep uit Bilsen dit toneelstuk van Ayn
Rand.
Nu zij bereid zijn dit stuk ook in Nederland op te voe-
ren ( 7 mei a.s.) lijkt het mij zinnig enige punten uit
Ayn Rand's inleiding naar voren te brengen.

Zij begint te zeggen, dat het stuk naar de gangbare li-
teraire bewoording als Romantisch Symbolisch geclas-
sificeerd zou worden: Zij zegt dat 'Night of January
16th' geen filosofisch stuk is, maar gebaseerd is op
het 'bewust zijn van het bestaan' van de mens.
Bewust zijn van het bestaan is een gevoelsmatige, on-
bewuste geïntegreerde beoordeling van de mens in
verhouding tot zijn leven.
Zij benadrukt dit laatste omdat het de instelling van
de mens is met betrekking tot zijn levensomstandig-
heden, die de ruggegraat en de motor zijn van zijn on-
bewuste filosofie.
Elk verzonnen verhaal zegt zij (en in breder verband
elke kunstuiting) is het produkt en de uitbeelding van
het bewust zijn van het bestaan van de schepper ervan.
Als zodanig kan het een uiting zijn vanzulk een be-
wustzijn in filosofische zin of het is slechts een uit-
beelding van een abstracte emotionele optelsom.
De 'Nacht van de 16e januari' is een pure onvervalste
abstractie.

Dit betekent dat de gebeurtenissen in het stuk niet
letterlijk genomen moeten worden; zij benadrukken
bepaalde fundamentele psychologische eigenschap-
pen, met opzet afgezonderd en benadrukt om een spe-
ciale abstractie over te brengen: iemands instelling ten
opzichte van het bestaan.
De gebeurtenissen dienen om de MOTIEVEN van de
verschillende karakters te belichten afgezien van de
specifieke vormen van hun handelingen, dat wil zeggen
hun motieven NIET het exacte waar maken ervan.
De gebeurtenissen belichten de confrontatie van twee
uitersten; twee tegenovergestelde wegen om het be-
staan tegemoet te treden: hartstochtelijk, zelfverze-
kerd, zelfbewust, eerzuchtig, gedurfd en onafhanke-
lijk tegenover: bekrompenheid, onderdanigheid, af-
gunst, haat en machtswellust.

Ik ben helemaal niet van mening zegt Ayn Rand en
dat was ik ook niet toen ik dit toneelstuk schreef, dat
een zwendelaar een held is of een bankier een schurk,
maar speciaal om de tegenstelling tussen onafhanke-
lijkheid en gelijkvormigheid kan een crimineel - een
sociaal uitgestotene - een bruikbaar symbool zijn. Dit
is in het algemeen de reden van de enorme aantrek-

kingskracht van de 'edele boef' in romans. Hij is het
symbool van de rebel, volledig losvan alles waartegen
hij rebelleert, het symbool - voor vele mensen - van
hun vage, niet omlijnde, niet begrepen zoeken naar
een vorm, of een schaduwachtige afspiegeling van de
zelfbewustheid van de mens.

Dat een criminele carrière in feite niet de manier is
om iemands zelfbewustheid te bevestigen is niet van
belang in termen van 'bewust zijn van het bestaan',
niet met het bestaan als zodanig - maar meer juist met
de manier waarop de mens het bestaan bewust tege-
moet treedt. Het heeft te maken met een fundamen- i
tele geestestoestand, niet met gedragsregels.
Als het bewustzijn van het bestaan in dit toneelstuk
onder woorden gebracht zou moeten worden, dan
zou het in wezen luiden: uw leven, uw verworvenhe-
den, uw geluk, uzelf zijn van het grootste belang. Leef
overeenkomstig de hoogste norm die u zichzelf stelt
ongeacht de omstandigheden, waarin u komt te verke-
ren. Een groot gevoel van eigenwaarde is de waardig-
ste eigenschap van een mens. Hoe iemand overeen-
komstig deze visie moet leven - hoe deze geestestoe-
stand zich in werkelijkheid aanpast is een vraag, die
een 'bewustzijn van het bestaan' niet kan beantwoor-
den; dat is een taak voor de filosofie.

Ayn Rand vertelt dan verder, dat zij het toneelstuk in
1933 schreef geïnspireerd door het ineenstorten van
Ivar Kreugers financiële imperium, door zijn zelfmoord
op 12 maart 1932. Niet deze gebeurtenis echter was
het die Ayn Rand inspireerde maar de reactie van het
publiek en de media op deze gebeurtenis.

Ivar Kreuger was de onbetwiste koning van de Zweed-
se lucifer-industrie. Door zijn dood stortte zijn enor-
me financiële rijk ineen en daarbij kwam aan het licht,
dat het een grote zwendel was.
Kreuger was altijd een beetje een misterieuze eenling
geweest, gevierd als een geniaal mens met een onwan-
kelbare vastberadenheid en een opvallende eerzucht.
Zijn val was als een explosie die een wolk stof en sme-
righeid opwierp en opvallend venijnige aantijgingen
losmaakte.
Het ging daarbij niet om zijn zwendelpraktijken of
zijn meedogenloosheid en oneerlijkheid, die werden
becritiseerd, maar om zijn eerzucht, zijn kundigheid,
zelfverzekerdheid. De glans van zijn levensstijl en van
zijn naam werden gebruikt en aangedikt voor de hor-
den van afgunstige middelmatigen, die genoten van
zijn val. Het was een gnuivende boosaardigheid die de
boventoon had. Het ging er niet om hoe het gekomen
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was, dat hij ten gronde ging, maar waar hij lef vandaan
had om boven hen uit te stijgen.

In werkelijkheid was Ivar Kreuger een man met onge-
wone capaciteiten, die in den beginne op volkomen
legale wijze een fortuin had vergaard; het was zijn in-
menging in de politiek - meer specifiek de gemengde-
economie politiek - die hem ten gronde bracht. Ten
einde voor zijn luciferimperium een wereldmonopolie
te verkrijgen begon hij verschillende Europese regerin-
gen grote leningen te verstrekken in ruil voor een mo-
nopolie in die landen - leningen, die niet werden te-
rugbetaald en die hij ook niet kon terugvorderen -
brachten hem ertoe op enorme schaal met zijn fondsen
en boeken te gaan manipuleren ten einde zijn verlie-
zen te verbergen.

Op de keper beschouwd was het niet Kreuger, die
enorme profijten verkreeg van de investeerders, die hij
bezwendelde, maar waren de verschillende Europese
regeringen de werkelijke profiteurs. (Wanneer regerin-
gen echter dergelijke praktijken toepassen wordt het
geen 'zwendel' genoemd maar dan heet het: 'tekort fi-
nanciering').
Ten tijde van Kreugers dood werd Ayn Rand niet zo-
zeer gegrepen door de politieke achtergronden, die er-
toe leidden, maar veel meer de aard van de openlijk
uitgesproken afkeuring van zijn handelen. Het was niet
de crimineel waartegen men zich afzette, maar groots-
heid als zodanig, die zij wenste te verdedigen en dat is
dus wat zij in dit stuk probeert te doen.

De twee tegenovergestelde partijen in het toneelstuk
heeft zij min of meer uitgebalanceerd - Bjorn Faulkner
en Karen André versus John G. Whitfield en zijn doch-
ter. Het feitelijke bewijs is daarmee ongeveer in over-
eenstemming. Het gaat dus om de geloofwaardigheid
van de getuigen. De jury moet een keuze maken wel-
ke partij te geloven en dat (hoopte Ayn Rand) berust
op het bewust zijn van het bestaan van ieder afzonder-
lijk jurylid.

Zij vertelt verder, dat het haar eigen bewustheid van
het bestaan is, die haar tot schrijven zette, maar dat
ze daarom geen alledaagse controversionele onderwer-
pen voor de rechtzaak kon accepteren, maar dat ze
werkelijk geen andere keus had dan een thema waar-
bij grootse persoonlijkheden betrokken waren en be-
langrijke basisprincipes. Iets anders heeft nooit haar
belangstelling gehad.
Zij gaat verder dat zij in haar werk altijd getracht heeft
een ideale man te schetsen en als zodanig heeft zij
Bjorn Faulkner nooit beschouwd. De werkelijke groot-
se mensen waren Howard Roark in 'The Fountainhead'
en de andere grote figuren uit 'Atlas Shrugged'. Wat
zij trachtte uit te beelden waren de gevoelens van een

vrouw voor haar 'ideale man' en dat probeerde ze te
bereiken in de persoon van Karen André.
Die 'bewustheid van het bestaan' werkt door in al haar
romans, maar zegt Ayn Rand daarin wordt meer naar
voren gebracht dan met bewust zijn van het bestaan
alleen. In haar romans is altijd een bewuste filosofie
aanwezig dat wil zeggen een duidelijk fundamenteel
beeld van de mens en zijn bestaan. Om dit te illustre-
ren; als Bjorn Faulkner dezelfde fouten zou maken in
werkelijke omstandigheden dan zou hij te vergelijken
zijn geweest met Gail Wynand, de meest tragische fi-
guur in 'The Fountainhead'.
Tot zover Ayn Rands inleiding.

AYN RAND
NIGHT OF
JANUARY 16TH

Zij geeft daarna nog een overzicht van de levensloop
van het toneelstuk, dat zij oorspronkelijk 'Penthouse
Legend' noemde, maar door de toenmalige regisseur
om praktische redenen veranderd werd via 'Woman on
Trial' in 'De Nacht '. Om diezelfde redenen werd
in het stuk veranderd en toegevoegd en onder andere
de revolver en de hele daarbij horende geschiedenis
erbij gesleept. Ayn Rand was het daarmede volledig
oneens (en inderdaad het doet aan het hele stuk niets
toe of af) maar ze meende om contractuele redenen
gebonden te zijn. Er schijnt ook ooit een film gemaakt
te zijn (met p.a. Walter Pidgeon als acteur) maar daar-
van neemt zij volledig afstand:
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'De enige regel tekst van mijn toneelstuk, die in de
film is overgenomen is: Het Hof is verdaagd tot mor-
genochtend 10 uur'.
Van de veranderde toneelversie zijn voor het amateur-
toneel bewerkingen gemaakt, die onder andere dus
ook het ingelaste deel met de revolver overnamen.
Voorts werden om allerlei redenen bepaalde onderde-
len 'gekuist' (het ging toen niet aan dat men openlijk
over maitressen sprak e.d.).
Tenslotte werd in de vertaling naar het Nederlands
(door Caro van Eijck en Dich Sternheim) aan het eind
nog een paar regels toegevoegd die de rechter uit-
spreekt, nadat de jury oordeel heeft geveld (deze kun-
nen in goed vertrouwen natuurlijk ook uit de Engelse
versie overgenomen zijn).

Hierin geeft de rechter de jury min of meer de schuld
van een verkeerd oordeel en 'straft' hen door hen voor
de duur van 5 jaar van de lijst van juryleden te laten
schrappen.

Toen Nathaniel Branden Ayn Rand 25 jaar later vroeg
of hij een lezing over het toneelstuk mocht geven vond
Ayn Rand het onmogelijk om hem daarvoor de toneel-
versie te laten gebruiken. Ze vergeleek deze bewerkte
tekst met de oorspronkelijke 'Penthouse Legend' en
kwam tot de conclusie, dat ongeveer alles geschrapt
moest worden, dat er indertijd aan toegevoegd was.
De versie, die uiteindelijk werd gedrukt in onder an-
dere het pocket boek van Signet, komt het dichtst bij
de oorspronkelijke tekst. „^

Het valt niet mee om FREEDOM NETWORK NEWS
zo vroeg mogelijk bij u te krijgen.

We dachten dat we het december nummer al met de
vorige VRIJBRIEF mee hadden kunnen sturen.

In onze eenvoud redeneerden we dat een boot van
Amerika naar Europa er ongeveer acht dagen over doet.
Als je dan nog eens acht dagen rekent voor behande-
ling in Amerika en in Nederland, moet het gemakke-
lijk mogelijk zijn om de stukken binnen drie weken in
huis te hebben.

Een te simplistische gedachte!
Op het moment dat we dit schrijven, is de eerste zen-
ding nog niet binnen. De tweede zending, met het ja-
nuari nummer, is ondertussen ook al gepost in Ameri-
ka. Nu hopen maar dat er minstens één op tijd is om
met deze VRIJBRIEF mee te sturen.

Deze hoop is gemengd met heel veel twijfels, vooral na
de volgende persoonlijke ervaring met de Belgische
douane.

Al jaren gebruik ik een Zwitsers agenda systeem. Ook
dit jaar had ik in november een nieuwe vulling besteld.
Deze is op 30 november verzonden, met een 'douane-
verklaring' waarop prijs en gewicht staan.

POST
DOUANE

VRIJHANDEL
Het geheel kwam in handen van de Belgische douane
en die stuurde mij een formulier. Ik vul dat in, vertel
erbij dat ik nog geen rekening heb, maar dat alle be-
nodigde gegevens als op de douaneverklaring staan.
Wie schetst mijn verbazing toen ik op 29 december
weer een formulier kreeg met vraag om een rekening!

Opbellen leek de weg. Na met vijf verschillende perso-
nen gesproken te hebben, gaf ik de moed op. Ik zal u
de details besparen. Het was niet mogelijk het pakje
met agenda te krijgen zonder een factuur.

En die factuur kon ik op hun advies het beste ZELF
maken. Ik had echter de gegevens niet meer, zodat ik
op advies van die douane een papier moest maken
met de naam 'Proforma Factuur' en de prijs die de
vriendelijke man mij voorlas van de verklaring die
reeds in zijn bezit was. Daarna 'zou het dan wel vlug
gaan'.
Het pakje arriveerde op 20 januari! Bijna twee maan-
den na verzending.
Toen nog betalen voor invoerrechten en 'entrepotkos-
ten' en ik kreeg het pakje.
En dan te bedenken dat het om een gewone agenda-
vulling ging, verzonden binnen Europa!

^f H.J. Jongen sr.
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LIBERTARISCH LEVEN
Louis van Stekelenburg

Libertarisme is een vorm van samenleven. U kunt een
libertariër aan zijn gedrag herkennen. Het meest opval-
lende verschil met andere mensen is dat hij niet berust
als hem zaken niet bevallen en er actief zelf wat aan
doet. Dit geldt voor zijn directe leefwereld, zijn huis
en zijn baan. U onttrekt u aan machten die u niet wel-
gevallig zijn, uw baas, de vier muren of een huisbaas
die te weinig waar voor uw geld biedt.

De bereik is echter maar heel beperkt. De libertariër
verandert weliswaar van huis of baan wanneer deze
hem niet bevallen, maar er is meer in deze wereld dan
een baantje en een dak boven het hoofd. Machten van
buiten dicteren allerlei ongewenste plichten -vaakook
in dat andere baantje - en om de een of andere reden
nemen we dat vaak voor lief. De prijs om echt plezie-
rig en naar eigen goeddunken te leven is vaak te hoog.
Als je je niet wilt laten rondschoppen door een baas,
zul je, in plaats van een baan te nemen, je eigen baas
moeten worden. Wanneer je niet in militaire dienst
wil, zul je alternatieven moeten zoeken als vroegtijdig
het land verlaten.

Dictaat van de overheid

Verbazend is het gebrek aan oplossingen voor het dic-
taat van de overheid. We schrijven dit instituut macht
toe en laten ons erdoor beihdrukken. Maar heeft die
overheid, behalve op papier wel echt macht. Natuur-
lijk zijn er te hooi en te gras wat demonstraties van
machtsuitoefening. Een wreed grijnzende agent zal u
een bekeuring geven als u door rood licht rijdt. Dit is
maar een heel beperkt soort macht. U overhandigt
wat funny money en daarmee is de kous af. Funny
money vertegenwoordigt nauwelijks waarde. Het is
een uitvinding van de overheid en het zal u niet ver-
wonderen dat de spelregels voor het gebruik van dit
geld deze overheid begunstigen. Uitvinders van ander
geld worden er ook beter van, zelfs bij een spel als
Monopolie zult u ontdekken dat de bank er altijd be-
ter van wordt.

Vervelend is, dat wanneer u de overheid niet in gul-
dens of franken kunt betalen, er beslag wordt gelegd
op zaken die inderdaad een waarde vertegenwoordi-
gen: uw huis, goederen en in laatste instantie zelfs uw
vrijheid (ook op papier want de gevangenissen zitten
vol). De libertarische beleggingsadviseur zal u aanra-
den om uw bezittingen naar een ander land te bren-
gen. Weliswaar geldt ook daar het principe dat alleen

betaald kan worden in geld dat is uitgegeven door een
centrale bank, maar wanneer u in dit nieuwe land
waar u straks bezittingen heeft niet actief bent, geen
inkomen uit arbeid heeft, is uw bezit redelijk safe. De
vaderlandse belastingdienst kan in ieder geval niet zon-
der meer beslag leggen. De hoogste prijs die betaald
moet worden is wanneer u het werkelijk al te bont
maakt en bijvoorbeeld bij belastingontduiking wordt
betrapt, straks uw eigen land niet meer in kunt. U
wordt dan aan de grens aangehouden en uw paspoort
wordt ingenomen totdat de belastingen (een soort be-
keuringen?) zijn betaald.

Vrijwillige onderwerping

Waarom die angst voor de overheid? Ze heeft alleen
maar ongewenste macht wanneer u die haar zelf geeft.
Bijvoorbeeld wanneer u zich openlijk laat betalen in
de munt van haar centrale bank of wanneer u op an-
dere wijze gebruik maakt van die overheid, zoals door
te werken voor een van haar instituten als de zieken-
fondsen.

Waarom maakt u die overheid steeds machtiger als dat
u niet bevalt? Omdat ze voorgeeft het monopolie te
bezitten van ruilmiddelen? Heeft ze dit monopolie wel
echt? Omdat ze kan dreigen met gevangenisstraffen
wanneer u haar spelregels overtreedt? Dan moet u die
eerst overtreden - en de vraag is of dat nodig is om uw
aan haar greep te onttrekken - en vervolgens moet u
daarbij ook nog worden betrapt - en hier is de vraag
wie u zou moeten betrappen als u het daar niet op
aanlegt, en ik neem aan dat u niet in het oog wil lopen.

Tijdens de operatie 'schuimkraag' werden diverse tap-
perijen door de belastingdienst in de wurggreep geno-
men. De eigenaren hadden het er op aangelegd betrapt
te worden op hun vrije contracten met zwart perso-
neel en niet geregistreerd bier. Ze maakten de fout be-
lastingen (btw) terug te vorderen voor omzet die ze
niet hadden gemaakt. In feite is dat dubbel spel. Jouw
regels als je er voordeel van hebt en de regels van de
overheid wanneer die gunstig werken. Wie niets met
een overheid van doen wil hebben, moet er ook geen
geld aan terug vragen al heeft hij het anoniem wel be-
taald.
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De overheid weet waar haar macht ophoudt

U heeft gelijk, de overheid wordt machtiger, maar zij
wordt dit alleen omdat vrijwel iedereen haar spel mee-
speelt. Wanneer u niet meespeelt, niet in haar macht
gelooft en uw eigen gang gaat zonder de overheid in
haar slaap te storen en dus anoniem blijft, is zij mach-
teloos. Het apparaat is te log om ook anonieme men-
sen zonder geregistreerd inkomen of kapitaal rond te
schoppen (elke hippie weet dit). En wanneer u naar
het buitenland verhuist, heeft u zelfs kans het verzoek
te ontvangen of men u uit het belastingsysteem mag
verwijderen wanneer u uw aangifte niet op tijd invult
(te lastig af te dwingen). Aan een dergelijk verzoek u
dan maar aan een buitenlandse macht te onderwerpen

(een gentleman's agreement tussen verschillende over-
heden?), hoeft u echter niet toe te geven. Ook de jon-
geman blijft in het buitenland dienstplichtig, hij wordt
echter niet opgeroepen, de overheid weet waar haar
macht ophoudt, zij kan hem slechts met zeer veel in-
spanning via diplomatieke kanalen dwingen terug te
komen.

Het is beter om vrijwillig in de macht van een machte-
loze te verkeren. U kunt dan naar eigen goeddunken
netjes aan de regels voldoen en eventueel voor andere
regels kiezen als deze niet bevallen. Niemand houdt u
tegen ook in het land waar u woont actief te worden,
hoewel u dan uiteindelijk niets bent opgeschoten.

Wiens verantwoordelijkheid is het eigenlijk?

Dit is een verhaal over vier mensen genaamd:
ledereen, Iemand, Een-ieder en Niemand.

Er was een belangrijke taak die verricht moest worden en ledereen
werd gevraagd dit te doen.
Iedereen was er zeker van dat Iemand het zou doen. Een-ieder had
het kunnen doen, maar Niemand deed het.
Iemand werd daarover kwaad omdat het de verantwoordelijkheid
van ledereen was.
Iedereen dacht dat Een-ieder het had kunnen doen, maar Niemand
realiseerde zich dat ledereen het niet zou doen.
Uiteindelijk gaf ledereen Iemand de schuld, terwijl Niemand deed
wat Een-ieder had kunnen doen.

De kern van het Collectivisme?
De groeps-valkuil volgens Harry Browne!
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LION NR. 1
Libertarian International Operating Nucleus

H. van Miert

Er zit schot in de plannen voor onze camping in
Luxemburg. De toestemming om uit te mogen brei-
den tot 160 plaatsen is via de officiële instanties bin-
nen. Op de camping is een ruimte aanwezig die we
met wat aanpassingen geschikt kunnen maken voor
een zaal om lezingen te houden, tentoonstellingen te
organiseren enz.
Om tot een zo hoog mogelijk rendement te komen
moeten we de bezoekers een programma bieden met
diverse activiteiten; hierbij moet u denken aan een eier-
zoekwedstrijd voor kinderen met Pasen, regelmatig een
groot gezamenlijk kampvuur, autotochten door de
omgeving meteen picknick en het uitgeven van wan-
delroutes.

Daarnaast denken we aan het organiseren van excur-
sies met een boswachter of een 'foto-safari' naar wilde
zwijnen en herten, wandelingen met een natuurgids
om planten en vogels te leren kennen en het bezoeken
van een bierbrouwerij enz. enz.
Ook wordt nu reeds bekeken of er wintersportmoge-
lijkheden zijn. Deze camping ligt op een hoogte van
ca. 500 meter dus het moet kunnen. Naast deze acti-
viteiten moet uiteraard ook de rustzoekeraan zijn/haar
trekken kunnen komen. Die mogelijkheid is er natuur-
lijk ook want de camping ligt in het noordelijk deel
van het Groothertogdom en die streek maakt deel uit
van het Duits-Luxemburgse Natuurpark. Een gebied
vol wilde schoonheid die nog steeds onaangetast is
met ruig beboste heuvels, schilderachtige valleien,
fraaie rotspartijen en heel veel stilte.
Al met al kan het een zeer aantrekkelijk project wor-
den.
Uw ideeën, opmerkingen, commentaar enz. worden
zeer op prijs gesteld. Stuur ze aan de Redactie. ^

ATLAS SHRUGGED
Goed nieuws? Nederlandse uitgave?

Zoals velen van u weten, is het bekendste boek van
AYN RAND al een hele tijd geleden vertaald in het
Nederlands.
Het is echter nog nooit 'uitgegeven'. Dit omdat nog
steeds niet is aangetoond dat de productie financieel
haalbaar is.

Thans vernemen wij van deuitgeverij HET SPECTRUM
dat zij opnieuw in overweging heeft om het boek bin-
nen afzienbare tijd uit te geven. Alle berekeningen
zijn nog niet klaar; er is dus nog onzekerheid.
Deze onzekerheid zal echter de hoop die bij veel be-
wonderaars van Rand bestaat niet verminderen.

Als u ideeën hebt over de manier waarop wij de uitge-
ver een bepaalde afname zouden kunnen garanderen,
laat dat dan aan de redactie weten. Op die manier
zouden we de twijfel in een zekerheid kunnen veran-
deren!

JASON ALEXANDER
EN DE VIJFDE REVOLUTIE
Degenen, die vóór het boek verschijnt dit concept
reeds willen kopen, kunnen dit bestellen bij de redac-
tie tegen kostprijs (ca. f 10,-- incl. verz. kosten).
Jason Alexander: Missive to the Libertarians, met
voorwoord, inleiding van Craig Springer en interview
met Jason Alexander door Vince Miller.
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MYTHE 4

De dollarkoers is overgewaardeerd, waardoor de
importprijzen kunstmatig laag zijn.

FEIT: De dollarkoers kan niet overgewaardeerd worden

Als de dollarkoers hoger is ten opzichte van andere
buitenlandse betaalmiddelen zullen de prijzen van im-
portgoederen lager zijn, dan wanneer de koers minder
hoog is. Dit is het enige greintje waarheid in deze my-
the.

Voordat de prijs van wat dan ook, met inbegrip van
de dollar, te hoog of te laag genoemd kan worden, zal
men eerst de 'juiste' prijs moeten kennen. De 'juiste'
prijs ergens voor is de prijs, die wordt bepaald door
vraag en aanbod.
Dit is nu precies wat er met de dollar gebeurt als er
geen vaste koersafspraken bestaan. De prijs van de dol-
lar uitgedrukt in andere valuta kan op en neer gaan en
veranderingen op de markt zijn de voornaamste invloe-
den, die de waarde van de dollar beïnvloeden. Uitspra-
ken over wat de waarde van de dollar 'zou moeten
zijn' slaan nergens op; de dollar is precies dat waard
als de hoeveelheid goederen, die er op de markt voor
gekocht kunnen worden.

Men voert soms wel eens aan, dat de waarde van de
dollar bepaald zou moeten worden aan de hand van
een bepaalde historische standaardwaarde. De waarde
van de hedendaagse dollar wordt vaak vergeleken met
die in 1890, maar er wordt nooit uitgelegd waarom
historische ruilwaarden de standaard moeten bepalen.
Zoiets wordt namelijk nooit gedaan met prijzen van
andere artikelen. Zo zal er bijvoorbeeld niemand dur-
ven beweren, dat de prijs van een liter benzine onder-
gewaardeerd is vergeleken bij 1980 of dat een pond
gehakt te hoog overgewaardeerd is, omdat het heden
ten dage meer kost dan in 1965. Dit zijn namelijk zin-
loze vergelijkingen. Ze berusten op het idee, dat prij-
zen van goederen gekoppeld moeten zijn aan de waar-
den in een willekeurig gekozen jaar.

Door de huidige koers van de dollar te vergelijken met
die in een of ander jaar en daaruit te concluderen, dat
de koers overgewaardeerd is, wordt de geschetste on-
logische gedachtenontwikkeling alleen maar verergerd.
Zo lang de koers van de dollar vrij is om zich aan vraag
en aanbod aan te passen, is de huidige waarde precies
de juiste voor de huidige omstandigheden, zoals die
het ook was voor voorbije gelegenheden.

Afgezien van welke redenering dan ook zijn deze verge-
lijkingen zeer misleidend. Heel vaak worden vergelij-
kingen gemaakt met de dollarkoers in 1980. Er wordt
slechts zelden op gewezen, dat vanwege de hoge infla-
tie in de Verenigde Staten de koers van de dollar in
1980 op een absoluut dieptepunt was beland na in de
zeventiger jaren gestaag gedaald te zijn (ziefig. 4). In
de zeventiger jaren was de koers van de dollar ten op-
zichte van de Japanse Yen in feite hoger, dan nu. Zou
die datum als standaard gebruikt worden, dan zou de
dollar (alweer t.o.v. de Yen) in 1985 in niet geringe
mate ondergewaardeerd zijn.

Zo goed als de dollar niet overgewaardeerd kan zijn
net zo min kunnen de prijzen van de binnen- en bui-
tenlandse goederen op een kunstmatige manier hoog
of laag zijn. De prijzen van deze goederen - indien er
GEEN reguleringen in het geding zijn - zijn een afspie-
geling van de markt van vraag en aanbod. Eén van de
voorwaarden daarvoor is de ruilwaarde van de dollar.
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Vergelijkingen tussen de waarde van de dollar in 1980
en de huidige waarde zijn misleidend daar de waarde
van de dollar in 1980 naar het laagste punt van de af-
gelopen 15 jaar zakte. »
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The European
Objectivist Conference

Copenhagen,May20-22

Op het weekend van 20-22 mei is er in Kopenhagen
een bijeenkomst van OBJECTIVISTEN.

De belangrijkste spreker zal zijn Harry Binswanger,
die spreekt over 'Objectivism and the History of
Philosophy.'
Andere sprekers zijn: Kristi Minsaas, Robert Mayhew
en Klaus Nordby.

De bijeenkomst zal worden gehouden in het Hotel
Admiral en kost inclusief verblijf en maaltijden US $
275.-.

De redactie is gaarne bereid u meer inlichtingen te ge-
ven (voor zover bekend).
U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met:
EuroCon, c/o Klaus A Nordby, Helgesensgate 84-c,
0563 OSLO 5, Noorwegen. (Tel.: 2 68 47 02.)

Als er voldoende belangstelling voor blijkt
te zijn, zal er een cursus logica en epistomo-
logie gegeven worden.

In deze cursus zal er vooral veel aandacht
aan de bewijsvoering van vele door Ayn
Rand geponeerde stellingen besteed worden.

Nadere inlichtingen kunt u verkrijgen bij:

Koos Swart
David Blesstraat 92
2526 BK Den Haag
Telefoon: 070-805745
— — • — . Advertentie —

WELKOM
Hartelijk welkom voor de vele nieuwe abonnees van
de laatste weken.

Onder andere door onze recente mailing actie zijn er
tientallen nieuwe lezers bijgekomen. Bovendien heb-
ben een aantal oudere abonnees nieuwe personen ge-
ïntroduceerd en/of aan de redactie namen en adressen
opgegeven.

Wij hopen dat u daarmee doorgaat, want hoemeerser-
vice we u kunnen geven en hoe meer mogelijkheden
we hebben om de libertarische gedachte uit te dragen.

De VRIJBRIEF wil EEN ANDER BLAD zijn!

Voor U: - door zaken aan de orde te stellen die ner-
gens anders in de Nederlandse publicaties
aan de orde komen.
- door de gelegenheid te communiceren
met andere libertariërs.

Van U: omdat we door Uw kritiek er voor zorgen
dat u de soort en kwaliteit krijgt die u wenst.

Door U: -- omdat we graag uw mening, vragen en
zelfs advertenties willen plaatsen.
- omdat we graag uw bijdragen willen plaat-
sen.

Met U: omdat we samen met u die acties en publi-
caties op gang willen brengen die ons verder
brengen naar een libertarische maatschappij
en dus een betere wereld voor alle mensen.

Omdat GROEI zo belangrijk is, zullen we graag ieder-
een die een nieuwe abonnee aanbrengt, of waardevol-
le tips doorgeeft, daarvoor belonen met het verlengen
van zijn/haar abonnement met drie extra nummers.
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AGENDA
Het voorlopige programma van de kring Rotterdam/
Schiedam:

7 april 'Libertarisch Tijdperk in wording' door Louis
van Stekelenburg.

5 mei 'Libertarisme als pandemie' door Otto Vrij-
hof.

7 mei TONEELVOORSTELLING in het Passage
Theater te Schiedam om 20.00 uur. Het Stads-
theater 'Dem Borrekat' uit Bilzen in België
speelt 'DE NACHT VAN DE 16e JANUARI'
naar het gelijknamige toneelstuk van Ayn
Rand. Op 16 januari hebben een aantal Liber-
tariërs een voorstelling in Bilzen bijgewoond.
Het was voortreffelijk en zo goed dat we de
groep gevraagd hebben naar Nederland te ko-
men. We hopen dat U allemaal komt en vrien-
den, kennissen en familieleden meeneemt.

12 mei 'FOUNTAINHEAD'; de film naar het boek
van Ayn Rand op video (met toelichting).

19 mei Informatie voor nieuwkomers en alle ande-
re geïnteresseerden.

2 juni Lezing dhr. Alexander Breuning over het
boek: For A New Liberty van Murray N.
Rothbard.

10 juni Informatie voor nieuwkomers en alle andere
geïnteresseerden.

17 juni 'FOUNTAINHEAD'; de film naar het boek
van Ayn Rand op video (met toelichting).

De bijeenkomsten in Schiedam worden, voorzover
vallend op onze vaste avond (de eerste donderdag van
elke maand) gehouden in: De Ark, Hargplein 101 in
Schiedam-Noord, telefoon: 010470.82.76. De extra
avonden zullen op een andere locatie plaatsvinden.
Voor info hierover kunt u bellen met de redactie of
hetinformatienummervoorde kring Rotterdam/Schie-
dam, (na kantooruren)

VERDERE AGENDAPUNTEN

De maandelijkse bijeenkomsten in België vinden plaats
op de eerste woensdag van elke maand. Informatie
hierover: redactie.

Libertarisch Studiecentrum: 9 april en 16 juni bijeen-
komst in Antwerpen.
Informatie Redactie VB.

12-13 maart: Tweede JONGEREN WEEKEND
Discussie onderwerpen: Privacy en eigen-
dom.
Info: Stefan van Glabbeek,
Tel. 070-173810.

19 maart Receptie tijdens de meeting van de Euro-
pese vertegenwoordigers van Libertarian
international op zaterdag om 17.00 uur
in het Cok Hotel; om 19.30 uur diner.
Voor verdere informatie zie pagina 3.

15 april Openbare vergadering KNO; restaurant
Hoogbrabant Utrecht; Spreker: W. Bak-
ker, oud hoofdcommissaris van politie
te Arnhem, over: Ondernemers en (klei-
ne) criminaliteit.
INFO: tel.: 08340-30684, tijdens kan-
tooruren.

20-22 mei European Objectivist Conference in Ko-
penhagen, Denemarken. Voor nadere bij-
zonderheden zie elders in dit nummer.

7/13 aug. Vierde Wereldconventie van Libertarian
International in Swaziland.

17.00-07.00 dagelijks: THE BLACK BOARD: De eer-
ste Noorse Libertarische Database voor
Bell 300/1200 en CCITT 1200/2400.
Tel.: 0947-2555561 (Voor België 00).

Sluitingsdatum inzenden copy voor VB 122 / 123:
21 maart 1988

INFORMATIE
Abonnement op de Vrijbrief (8 nrs./jaar elk nummer
16 tot 20 p.)
NEDERLAND:
f 50,00, abonneren door storting op bankrekening DE
VRIJBRIEF, Amrobank 46.24.31.320, (Giro 8238
AM R O Amsterdam) of per cheque aan Libertarisch
Centrum, Antwoordnummer 551, 3100 WS Schie-
dam.

BELGIË: BF 900,00.
Bank J. van Breda, Antwerpen nr. 645.1240465.64
of per cheque aan Libertarisch Centrum, Herenthalse-
baan 109,2100 Deurne.
REDACTIE: W. van Hulten
Fr Haverschmidtlaan31,3116JK Schiedam
Tel. 010-4262724

Voor nadere informatie kunt U bellen:
- Kring Rotterdam/Schiedam:

0104268702
- Libertarisch Centrum Nederland;

03465-64994
- Kring Het Gooi/Midden Nederland:

03444-2121
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Wat het Rijk ontvangt ...
Raming van be/astingontvangsten en met öe/asf/ngontvangsten
voor het jaar 1988 (in miljoenen guldens)

Invoerrechten 1.940
Omzetbelasting 35.600
Bijzondere verbruiksbelasting van
personenauto's en motorrijwielen 2.690
Accijns van lichte olie 3.655
Accijns van minerale oliën, anders dan
lichte olie 1.225
Tabaksaccijns 1.980
Alcoholaccijns 1.005
Bieraccijns 580
Wijnaccijns 270
Suikeraccijns 50
Accijns van alcoholvrije dranken 270
Belastingen van rechtsverkeer 2.650
Motorrijtuigenbelasting exclusief toeslag
Rijkswegenfonds 1.725
Toeslag Rijkswegenfonds 1.295
Inkomstenbelasting 6.000
Loonbelasting 34.200
Dividendbelasting 1.880
Kansspelbelasting 90
Vennootschapsbelasting 12.800
Vermogensbelasting 1.075
Successierechten 920
Niet belastingontvangsten 32.573
TOTAAL 144.473

... en hoeveel belasting
u op de benzine betaalt!

GENETICS RESEARCH UB

en uitgeeft
De uitgaven van het rijk zoals begroot in de Miljoenennota 1988
met daarbij de vermoedelijke uitgaven in 1987 (in miljoenen
guldens

Huis der Koningin
Hoge Colleges van Staat en
Kabinet der Koningin
Algemene Zaken
Kabinet voor Nederlands Antillen
en Arubaanse Zaken
Buitenlandse Zaken
Justitie
Binnenlandse Zaken
Onderwijs en Wetenschappen
Nationale Schuld
Financiën
Defensie
Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer
Verkeer en Waterstaat
Economische Zaken
Landbouw en Visserij
Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Welzijn, Volksgezondh. en Cultuur
Ontwikkelingssamenwerking
Aanvullende posten
Gemeentefonds
Provinciefonds
Fonds investeringsrekening
Rijkswegenfonds
Belastingafdrachten aan de EG
Consolidatie met hoofdstuk XII
TOTAAL

1987
11

196
47

260
4.175
3.216
4.210

29.786
35.905
5.171

13.876

1988
11

189
45

265
4.445
3.232
3.868

29.241
37.890
4.858

13.723

16.662
10.716
3.706
2.938

18.562
11.961
4.393

209
12.192

990
5.200
1.392
5.244
-111

190.816

15.009
10.061
3.438
2.734

17.386
11.968
4.552
1.178

12.172
998

4.000
1.406
6.030
•100

188.594

Het is een kruising tussen een bloedhond en een pirana.
De fok is door de FIOD (fiscale opsporingsdienst) gesponsord.

ACCIJNS OP BENZINE
75 -)-(ct./liter)

1970 —1986

197071 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 M 85 86 1987
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ROKEN EN NIET ROKEN
DE INDIVIDUELE VRIJHEID OM TE HANDELEN ZO MEN WIL

Ing. H.H.JelgerhuisSwildens

Al heel lang is de contoverse gaande tussen rokers en
niet-rokers. Tussen sigaretten-(sigaren-)fabrikanten en
organisaties, die het roken bestrijden of tegengaan.

Eén van de argumenten van rokers is, dat zij zeggen
het recht te hebben zelf te bepalen of zij willen roken
of niet en dat zij niet-rokers niet dwingen te roken.
Een beroep dus op de volledige persoonlijke vrijheid
van iedereen. Als zodanig, ook zeker als Libertariërs
moeilijk te weerleggen.
Maar waarom moet een (tegenwoordige) meerder-
heid van niet-rokers gedogen, dat rokers het als heel
normaal beschouwen in hun aanwezigheid te roken?
Zij worden toch niet gedwongen OOK te roken? ieder
heeft toch volledige vrijheid? Of niet soms?

Inderdaad volledige vrijheid, maar het is een vals
argument. Want wat geeft een roker het recht om de
zuivere lucht van iedereen te bederven? Zeker ook als
Libertariër kan of zal niemand bezwaar maken, dat
een ander wil roken. Zeker niet, maar diezelfde Liber-
tariër en ieder ander mens roker en niet-roker heeft
evenveel recht op frisse lucht en de roker heeft nergens
het recht gekregen om het milieu te bederven - in dit
geval de frisse lucht.

Waar van rokerszijde zo op gehamerd wordt - de per-
soonlijke vrijheid - is de persoonlijke vrijheid van een
onnadenkende minderheid, die blijft volharden in het
bevuilen van de lucht van hun medemensen.

WAAROM zouden NIET-ROKERS geen recht hebben
om schone lucht in de ademen - zeker als het hun vrije
persoonlijke voorkeur is?

Dus rokers ga gerust je gang - rook zoveel je wilt, maar
zorg er wel voor, dat de niet-rokers niet gehinderd
worden met een beperking van HUN vrijheid. Rokers
zorg dus maar dat je schone lucht uitblaast en dat de
rook van je sigaar, pijp of sigaret de vrije lucht niet
bevuilt.
Te moeilijk? Te kostbaar? Waarom moet hier opeens
de vervuiler NIET betalen?
Waarom moet nu opeens de persoonlijke vrije levens-
sfeer van de andere mens (zelfs ook rokers) in het ge-
drang gebracht worden?

Als we even voorbij gaan het het vervuilen van de lucht
simpel door het verbranden van droge bladeren, dan
blijft nog dat uitgeblazen rook - verbruikte rook - de
lucht voor anderen bevuilt.
Stel dat iedere roker indien hij in de buurt van ande-
ren een sigaret opsteekt aan ieder van hen een stuiver
moet betalen als vergoeding voor het ongemak dat hij
hen aan doet. Oh ? wordt dat te kostbaar?
Wat dacht u er dan van om als vergoeding voorde lucht-
vervuiling, die u de gemeenschap aandoet gewoon in
de nabijheid van niet-rokers domweg OOK NIET TE
ROKEN?

KORTING VOOR VB ABONNEES
"Restoring The American Dream" door Robert J.
Ringer Gebonden uitvoering. Normale prijs F 30,-- Nu
voor VB abonnees f 15,- en verzendkosten. Op de
Kringbijeenkomsten in Rotterdam zal dit boek (zonder
verzendkosten) te koop zijn.
"Restoring The American Dream" geeft een uitstekend
inzicht in de manier waarop de Amerikaanse overheid
in het leven ingrijpt en de direkte gevolgen daarvan.
Parallellen van de meeste voorbeelden zijn zonder veel
moeite in Nederland en de omliggnde landen te vinden.
Een zeer waardevol boek voor iedereen.
U kunt dit boek bestellen door f 20,50 over te maken
OP bankrek.nr. 24.35.14.808 t.n.v. W. van Hulten,
(gironr. bank 7524 Pierson, Heidring SPierson, R'dam)

"Die Oplossing" en "The Solution" geschreven door
Leon Louw en Francess Kendall f 35,--
Voor VB-abonnees f 32,50 plus f 4,50 verzendkosten.
"Democtatuur" door Fred Dekkers f 8,-- plus f 2,50
verzendkosten.
"Super Parents Super Children" door Francess Kendall
f32,50.
Voor VB-abonnees f 26,50 plus f 4,50 verzendkosten.
Te bestellen door het zenden van een Eurocheque aan
W. van Hulten, Fr. Haverschmidtlaan 31, 3116 JK
Schiedam, of door overmaking van het verschuldigde
bedrag aan LIFHAS, bank Mees & Hope te Schiedam,
Bankrek.nr. 25.81.53.962 (giro bank: Mees & Hope
6400 Schiedam).
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DE VRIJE MARKT
IN EEN ONVRIJE ECONOMIE

Nog steeds is het grote afwachten gaande. Omzetten op de beurzen
zijn minimaal en als je eens een paar honderd aandelen wilt kopen
gaat de prijs meteen een paar dubbeltjes omhoog.
Iedereen volgt de rituele dans rond de handelsbalanscijfers van de
V.S. Die cijfers brengen, als de daling kleiner is dan verwacht,
enorme schommelingen teweeg. Ik noem het een rituele dans,
omdat het een (vaak onzuiver) facet is van wat er aan export en
import in de V.S. gebeurt. Enkele maanden later zie je dan ook
regelmatig korrekties van die cijfers. Het doet me denken aan de
cijfers over de geldhoeveelheid die enkele jaren geleden even be-
langrijk waren. Nu hoor je er nauwelijks meer over.

Het beste bewijs, dat het bedrijfsleven vertrouwen in de ekonomie
heeft zie je doordat veel bedrijven elkaar proberen op te kopen.
Op de beurs leidt dat tot interresante situaties: VNU met Audet,
NedLIoyd, De Generale en ga zo maar door. Je gaat natuurlijk
niet een bedrijf kopen als je er geen goede ekonomische toekomst
in ziet. Dat, plus de fundamentele cijfers die in de V.S., Nederland
en België best goed zijn, geven mij vertrouwen om te blijven ad-
viseren:
Koop/behoud: Kon. Olie, Unilever, Akzo, Ahold, ook Hoogovens
mag weer.
Vorige maand gaf ik al aan, dat dat ook via het schrijven van put-
opties kan.

Wilt U ook liever afwachten zoals zovelen met U, zet dan Uw geld
op deposito. Er staan daarbij enorme bedragen in de wachtrij.
Bij een testje door het beleggingsblad „Swingtrend" bleken er per
bank en per vestiging vaak grote verschillen te zijn in de renten,
die men offreert voor deposito's.
Beslist de moeite waard om even rond te bellen. Datzelfde geldt,
als U eens een groot bedrag moet wisselen. U zult versteld staan
van de koersverschillen waarmee banken zaken met U willen doen

Goud blijf ik steeds meer koopwaardïg vinden.

Andere beleggingen blijven natuurlijk alles wat met Uw eigen ont-
wikkeling te maken heeft (de opbrengst is belastingvrij!) En als
dan een van die uitzonderlijke kombinaties van belegging, zelfont-
wikkeling en verbreiding van het Libertarisme wenst: leest U dan
vlug de artikelen over LI ON 1.

Ir. L.H .M. Jongen

HET LIBERTARISME is een
filosofie e:i o«n wereldbeweging.
Het erkent zowel op tlieorethische
<ils op piactische gronden
dat het piincipe van de individuele
vrijheid ieders hoogste goed Is. i
En dit op alle gebieden, sociaal;
economisch, politiek, moreel.

Daarom streeft het Libertarisme ,
naar een zo breed en zo consequent
mogelijke toepassing ervan.
Dit houdt ondermeer in '"
het bouwen aan een vrije wereld *
waarin vrede i,s, niet alleen tussen
mensen va^n 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 meer
mensen het VRIJHBPSIQEAAl
begrijpen en willen toepassen.

De VRIJBRIEF tracht hieraan
bij te dragen door het verstrekken
van informatie over gebeurtenissen
inde 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 slecht» voor
zover zij wordt verdedigd
en dat doet niemand beter dan U,
BEGIN ER DAAROM NU AAN.

Verontwooidelijke uitgevet
van de VRIJBRIEF: H.J. Jon»en,
Statiesnaat 57/b,3, B-2>80 K alm t hou!
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