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BOEKEN

Jan Smid

'Ideeën hebben gevolgen!' stelde Ayn Rand herhaaldelijk, en
dit wordt telkens in de geschiedenis bewezen. Door ideeën zijn
revoluties ontstaan waar anders, in vergelijkbare omstandig-
heden, ,mensen de oude beproefde wegen volgden. Zonder
Pythagoras, Galilei' en Copernicus zouden we misschien nog
steeds vrezen van de platte aarde af te donderen! Zonder
Newton, Edison, Einstein en quantum-mechanica bestond er
wellicht geen licht, laat staan kern- en zonne-energie.

Ooit ontwikkelden creatieve individuen taal om gedachten
vorm te geven en verder te kunnen abstraheren (hetgeen
vooruitgang mogelijk maakt). Sumeriërs ontwikkelden vervol-
gens het symbool: geschreven taal (schrift). Moeizaam werden
geschriften door het geduld en werk van monniken in de
donkere middeleeuwen op minieme schaal vermenigvuldigd.
Met de uitvinding van Gutenberg werd het mogelijk boek-
werken in grote aantallen te persen. Zo konden ideeën veel
meer mensen bereiken. Een belangrijke reden voor het ont-
staan van de Amerikaanse (en Franse) revolutie was juist het
bestaan van drukpersen waardoor brochures die het onrecht
van de (Britse) overheid verduidelijkten op massale schaal
verspreid konden worden. Torn Paine en Benjamin Franklin
waren bekend in een gebied groter dan Europa, en veel sneller
dan binnen de overzeese koninkrijkjes.

Het geschreven woord blijft het middel voor de overdracht van
ideeën, zowel goede als slechte, verwarde als logische, prettige
en nare ideeën. Deze Vrijbrief staat in het teken van boeken,
en dan wel m.n. Libertarische/individualistische/vrijheids-
gerichte boeken van het genre fictie. Het zijn juist boeken over
(nog) niet-bestaande mensen, situaties en samenlevingen die
onmeetbaar veel invloed op de werkelijkheid hebben (gehad).
De volgende recensies zijn bedoeld om een aantal boeken aan
te prijzen, bij u of bij uw vrienden, die naar de overtuiging van de
redactie het denken en doen over meer vrijheid en minder
dwang en geweld bij uitstek bevorderen.
Laat de boeken u inspireren een vrijer mens te worden in een
vrije(re) samenleving!
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AGENDA

De bijeenkomsten in Schiedam worden, voor zover
vallend op onze vaste avond (de eerste donderdag van
elke maand) gehouden in: De Ark, Hargplein 101 in
Schiedam-Noord, telefoon: 010470.82.76. Voor info
kunt U bellen met de redactie of het informatienum-
mer voor de kring Rotterdam/Schiedam (na kantoor-
uren).

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

De maandelijkse bijeenkomsten van de kring Midden-
Nederland vinden op iedere tweede maandag van de
maand plaats. Voor telefoon: zie informatie.

0.00-24.00 dagelijks: THE BLACK BOARD: De
eerste Noorse Libertarische Database
voor Bell 300/1200 en CC ITT 1200/
2400
Tel.: 09-47-2555561 (voor België 00).

Aug. 1990 LIBERTARIAN INTERNATIONAL
CONVENTION in San Francisco
Op deze conventie wordt tevens gevierd
het 10-jarig bestaan van Libertarian
international. Het hoofdthema zal zijn
MILIEU. Internationale deskundigen
zullen oplossingen bespreken voor de
grote problemen als zure regen, ozon-
laag, lucht- en waterverontreiniging,
broeikasteffect, bedreigde diersoorten.
Ook de toekomst van de vrijheid in het
laatste decenium van de twintigste eeuw
krijgt veel aandacht met de organisatie
van FUTURE OF FREEDOM.
San Francisco is een van de mooiste
steden van Amerika.

Vervolg van pagina 3

Het tweede dat ik er (willekeurig) uitpik, is HUNGER
AND FREEDOM. (hfst 28). Dit is nog steeds zeer ak-
tueel. De honger in de wereld zal er altijd blijven, ja
zelfs toenemen zolang de collectivisten denken dat ze
dat met hun statistische methodes kunnen oplossen.

Eigenlijk zou ik beter kunnen zeggen zolang als goed-
willende mensen blijven geloven in oplossingen ge-
bracht door een (gewelddadige) staat.

En dat geldt voor alle andere zaken net zo, of dat nu
gaat over het verkeer, het milieu of wat dan ook.

De opgenomen essays van Peikoff zelf zijn eveneens
goed en verhelderend, al vind ik zelf dat deze lang
niet het niveau van Ayn Rand halen.

Jammer dat het stukje van Schwartz, waarin hij tekeer
gaat tegen Libertariërs, in dit waardevolle boek staat.
Het niveau is daar veel te laag voor.

Kortom het is een boek dat van harte is aan te bevelen,
en goed dienst kan doen als naslagwerk.

Het boek is verkrijgbaar bij LAISSEZ-FAIRE BOOKS
voor f 15,95.

Een ALLIANCE OF CHINESE PATRIOTS is opge-
richt en streeft naar een „vrij China".
• Wie heeft interesse om handtekeningen voor steun-

betuigingen en om fondsen te verzamelen?
- Wie weet adressen van (Chinese?) organisaties die in de

acties van de ALLIANCE geïnteresseerd kunnen zijn?
Nadere inlichtingen zullen volgen.
Graag informatie aan de redactie.

INFORMATIE

Abonnement op de Vrijbrief (8 nrs./jaar elk nummer
16 tot 20 p.)
NEDERLAND: , , . nF
f 50,00, abonneren door storting op bankrekening u t
VRIJBRIEF, Amrobank 46.24.31.320, 9'r° 'S
AM R O Amsterdam) of per cheque a™ l̂;1™15'11Centrum,Antwoordnummer551,3100WSSchiedam.

BELGIË: BF 900,00. „„«uecRAnf
Bank J. van Breda, Antwerpen nr. 645 1240465.64 of
per cheque aan Libertarisch Centrum, Herenthalsebaan
109,2100 Deurne.

REDACTIE: W. van Hulten.
Fr. Haverschmidtlaan 31,3116 J K Schiedam
Tel.: 0104262724.

Kring Midden Nederland; Telefoon 03444 - 3434



AYN RAND

THE V01CE OF REASON
Samengesteld door LEONARD PEIKOFF

ir. H.J. Jongen

THE VOICE OF REASON is een verzameling speeches
en artikels van Ayn Rand.

Tussen 1961, toen Ayn Rand baareerste jaarlijkse gro-
te rede in de FORD FORUM HALL hield, en 1981,
toen zij de laatste reden in haar leven hield in New
Orleans, heeft zij gesproken en geschreven over een
grote verscheidenheid van onderwerpen; opvoeding,
onderwijs, geneeskunde, Vietnam, Marilyn Monroe,
ruimtevaart, enz.
Al deze en vele andere onderwerpen spiegelde ze te-
gen haar konsekwente filosofie. In dit boek zijn een
26-tal van deze essays samengebracht en elk van deze
biedt de lezer een uitdagende visie van een briljante
geest.

Eveneens zijn er in opgenomen 5 essays van Peikoff
zelf en 1 van Peter Schwartz.

Ayn Rand heeft de meeste roem verworven door haar
romans:
THE FOUNTAINHEAD (De Eeuwige Bron) en AT-
LAS SHRUGGED. (Dit boek is reeds vertaald en er
wordt hard aan gewerkt om het uit te geven. Wij ver-
wachten het nog dit jaar op de markt).
Maar omvolledig van haar heldere filosofie te genieten,
is het aan te raden om "alles" te lezen wat zij ooit
heeft geschreven. En dit boek biedt daartoe heel wat
onderwerpen.

De essays zijn verdeeld in drie groepen namelijk Filo-
sofie, Kuituur en Politiek.
Elk van die stukken is de moeite van het lezen en be-
studeren waard. Ook al zit er iets in de bewering van
sommige critici die opmerken dat de kwaliteit en de
sfeer van publicaties van Rand na de breuk met Natha-
niel Branden duidelijk lager liggen.

Niet omdat ik ze de "beste" vind, maar om toch iets
specifieks te vermelden, noem ik twee van de essays.
Het eerste (hfst 26) heet: A WOMAN PRESIDENT.
Daarin vertelt Rand dat volgens haar een vrouw niet
president van de Verenigde Staten zou moeten wor-
den. Een vrouw heeft niet minder capaciteiten of in-
telligentie als een man, maar toch , leest u zelf maar.

vervolg op pagina 2

THE GREEN KING

Paul-Loup Sulitzur

Paul-Loup Sulitzer werd beschreven als een nieuwe
propagandist • van de neo-kapitalistische reveille.
Sulitzer is een 'self-made man' die nu enige miljoenen
dollars zou hebben verdiend. Sulitzer is ook schrijver.
The Green King is zijn bekendste boek en werd een
bestseller.

Een boeiende roman over een zekere Rob Michael
Klimrod. Rob heeft een Nazi-concentratiekamp
overleefd, komt aan in New York en brengt het tot
een financieel imperium. Rob is zeer individua-
listisch in zijn opvattingen en gedrag. The Green King
is vol aktie, avontuur en sterke dialogen.

Hoewel Sulitzer, voor zover mij bekend, geen Liber-
tariër noch Objectivist is, maakt hij in de Green King
wel degelijk Libertarische/Objectivistische ouver-
tures. Het boek handelt over de overwinning van
particulier initiatief en vrijhandel-opvattingen boven
de verstikking van overheden en collectivisme. Zonder
meer ook een onstpannend en leuk boek.

Paul-Loup Sulitzer: The Green King, paperback,
uitgever: Panther Books, Granada

J. Smid



HOW l FOUND FREEDOM IN AN UNFREE WORLD

Harry Browne

Harry Browne is vooral bekend om zijn zeer eigenwijze
en verstandige beleggings-adviezen waarover hij meer-
dere boeken geschreven heeft. Daarnaast zijn zijn eco-
nomisch-politieke voorspellingen doorgaans uitgeko-
men.

Harry Browne heeft ook geschreven over de aller-be-
langrijkste belegging die je kunt maken: je zelf.

In het zeer leesbare How l Found Freedom In An Un-
f ree World beschrijft hij in het eerste deel de belangrijk-
ste Valkuilen waar hij (en ik) en de meeste mensen
voortdurend in donderen, waarmee je je eigen vrijheid
beperkt. Dit zijn valkuilen zoals het verwarren van
van gevoelens met gedachten, geloven in overheid, je
laten yerknechten aan een groep, wanhoop of onbaat-
zuchtigheid.
De vele mogelijkheden waarom je niet vrij bent, wor-
den uitgebreid met voorbeelden beschreven.
Het tweede deel bevat (concrete) suggesties hoe vrij te
worden, o .a. door de valkuilen te vermijden. Bijvoor-
beeld: vrijheid van relatie-problemen, onzekerheid, uit-
buiting en het zich anders voor doen dan je zou willen.
Het laatste deel gaat dieper in op het maken van een
nieuw leven voor jezelf naar je eigen wensen en een
door jezelf te ontwerpen gedragscode (moraliteit), bin-
nen de Libertarische context van volledig respect voor
het individu (dus geen gewelds-initiëring).

How l Found Freedom:... is uiteraard geen boek van
het genre fictie. Maar: zolang je de essentie van Harry
Browne's ideeën (met of zonder lezing van zijn boek)
niet tot je hebt genomen, zolang zal vrijheid een fictie
voor je b lijven.

Dankzij dit boek hervond ik na zeven jaren het
Libertarisme op een duidelijker en consistenter wijze
dan ooit tevoren. Ondanks dat dit boek een bestseller
werd, zijn de meeste mensen (terecht) bang het te le-
zen.
Er zijn zelfs Libertariërs die dit boek verfoeien. Een
reden die wordt opgegeven is dat Browne's ideeën lei-
den tot individuele vrijheid en niet tot de wil de sa-
menleving te veranderen. Het boek had inderdaad tot
gevolg dat velen de Libertarische (politieke) beweging
in Amerika verlieten hetgeen als "browning-out"werd
geëtiketteerd.
Wie daarvoor bang is heeft m.i. weinig van het Liberta-
risme begrepen. En wie denkt alleen maar vrij(er) en
gelukkig te kunnen zijn in een Libertarische samenle-
ving zal de verspreiding van de filosofie slechts bena-
delen.

Een van de lessen van Harry Browne is dat je je alleen
moet inspannen voor zaken waar jij baat bij hebt, en
je goed bij voelt. Dat geldt evengoed voor Libertarische
activiteiten.

Hoewel ik niet weet welke invloed het (her)lezen van
dit boek op je zal hebben, misschien "browne" je "uit"
en zeg je je abonnement op de Vrijbrief op, toch be-
veel ik dit boek van harte aan! Het kost misschien wat
relaties maar je wint je zelf er mee!

Jan Smid

Noot redactie: een Nederlands-talige samenvatting is
in beperkte mate bij de redactie te bestellen.

adv. —i

Postbus 336 2100 AH Heemstede

Bezoeken? Informatie?

Bel 023 - 290941

„Specialist in vrijheid sinds 1975!



THE GIRL WHO OWNED A CITY

O.T. Nelson

Een viris doodt alle mensen op de aarde die ouder zijn
dan twaalf. Binnen uren verdwijnen de onderdrukkers
maar ook de volwassenen die zoveel te bieden en te le-
ren hebben aan jonge individuen. Chaos overheerst.
Bendes hongerige en angstige kinderen kiezen dwang
en geweld om een beetje van de verloren zekerheid te-
rug te krijgen.
Lis, een meisje van tien, weet dat je belangrijke dingen
niet krijgt maar moet verwerven door inspanning, crea-
tiviteit en rationaliteit. Toevallig waren haar ouders bij
uitzondering, geen collectivisten. Snel wordt Lisa als
leider erkent door de andere kinderen in de straat
wanneer zij door moedig en eerlijk optreden er voor
weet te zorgen dat de onmiddellijke hongersnood ver-
dwijnt.

Samen met de anderen wordt bescherming bedacht
tegen de plunderende bendes, althans voor korte ter-
mijn. Hoewel de problemen onoplosbaar lijken lukt
het deze jonge individualisten een samenleving te ont-
wikkelen waar Libertariërs blij mee zouden zijn.

Het boek is, in eerste instantie, geschreven voor jonge-
ren maar is boeiend en leerzaam voor een ieder. Het
inspireert mensen van iedere leeftijd, m.n. jongeren,
vertrouwen in zichzelf te krijgen en te houden door
zeer duidelijk aan te geven wat de basis is voor dit ver-
trouwen: zelfstandigheid, individualiteit, en zelfwaar-
dering.

Het verhaal maakt duidelijk dat het Libertarische ver-
bod op gewelds-initiëring de enige waarborg kan zijn
voor echt vrij samen leven. En dan nog geschreven op
een voor kinderen bekende en begrijpelijke wijze is
een prestatie. Voor zover mij bekend is het boek nog
niet vertaald, jammer genoeg.

Jan Smid

P.S.: Frances Kendall's Super Parent Super Children
geeft uitstekende adviezen om kinderen te helpen zich
te ontwikkelen tot individuen die terecht blij met
zichzelf zijn, en beseffen vrijheid nodig te hebben om
zichzelf te realiseren en om met anderen samen te le-
ven. De "opvoeding" waar Lisa van genoten heeft zou
op basis van Kendall's richtlijnen bereikt kunnen wor-
den.

HARRY BROWNE

In zijn "Special Reports" schrijft Harry Browne, de
schrijver van het bekende boek H OW l FOUND
FREEDOM IN AN UNFREE WORLD, (te bestellen
bij de redactie) het volgende:
"Afgunst is geen specifieke karakteristiek van de mo-
derne tijd. Afgunst is altijd geweest. Zelfs al is het een
van de "zeven hoofdzonden", het hoeft niet persé ne-
gatief uit te komen; het kan net zo goed tot ambitie
en hard werken leiden als tot diefstal.
Wat in onze tijd verschillend is, is dat afgunst een over-
heidssubsidie krijgt doordat politici beloven om dief-
stal en geweld te gebruiken om de afgunst van een aan-
tal kiezers te bevredigen.
Misschien zou ons tijdperk genoemd moeten worden
"de eeuw van de diefstal en manipulatie".

- 5



WAT IS LIBERTARISME? 5

Libertarianism has only a tiny ideology:
„Thou shalt not agress"

H.J. Jongen sr.

DRUGS.

In deze serie over het LIBERTARISME komen we nu
aan een onderwerp dat voor velen zeer moeilijk te be-
grijpen is.
Tenminste dat is mijn ervaring als ik de libertarische
positie betreffende drugs aan iemand probeer uit te
leggen.
Maar ik heb ook ervaren dat dat komt omdat veel
mensen niet luisteren naar wat je wilt vertellen. Je hebt
dan nauwelijks een begin gemaakt aan je verklaringen,
of ze zitten al hun eigen antwoord voor te bereiden
en horen daardoor niet eens meer goed watje precies
wilt zeggen.

Laat ik voorop stellen, om niet te veel lezers direct aan
het begin te "verliezen", dat ik TEGEN het gebruik
van een aantal drugs ben.
Ik ben op zichzelf niet tegen het gebruik (in beperkte
mate) van drugs zoals koffie, thee, alcohol, tabak en
nog een paar. Maar ik ben wel tegen die stoffen waar-
van bekend is dat ze niet alleen verslavend maar ook
schadelijk zijn voor je lichaam of je geest.

Ik vind dat IK die stoffen niet moet gebruiken en doe
het daarom ook niet.

Op de libertarische opvatting over het gebruik van
deze drugs door ANDEREN, kom ik zo meteen terug.

Eerst wil ik pok nog voorop stellen dat de gehele ver-
dere redenering alleen betrekking heeft op volwassen
personen. Net als trouwens de hele libertarische filo-
sofie in eerste instantie betrekking heeft op "consen-
ting adults", op volwassen personen die vrij met elkaar
omgaan.
Voor en ten opzichte van kinderen, die nog geen ken-
nis en/of ervaring hebben, gelden, net als in de huidi-
ge maatschappij, speciale regels. Ook nu laten we bij
voorbeeld een kind van zes jaar niet in een auto rijden.
Op de verhouding met kinderen kom ik later nog eens
terug.
Het belangrijkste punt waar het om gaat is het volgen-
de.
Stel dat u (volwassen persoon) een bepaalde drug wil
proberen of gebruiken,

Welk RECHT heb ik om u dat te verbieden,

u in de gevangenis te laten gooien of boetes te laten
betalen?

De libertarische opvatting is dat u vrij bent om te doen
en te laten wat u wil, zolang u geen agressie pleegt.
Door het gebruiken van drugs op zich pleegt u geen
agressie, dus is het uw eigen beslissing en vrijheid of u
dat spul gebruikt of niet.

Dat ik het u wel zal afraden, en dat ik zal proberen u
te overtuigen om het niet te doen, is een heel andere
zaak.

Door de hoge prijs wordt er regelmatig met de samen-
stelling van drugs geknoeid en kan eerder voorkomen
dat iemand door het gebruik agressief wordt. Uiteraard
blijft hij dan verantwoordelijk voor die af te keuren,
immorele handelingen.
Net als de dronkaard ook verantwoordelijk blijft voor
zijn gedrag.

En als ik als persoon niet het RECHT heb om u met
geweld te dwingen geen drugs te gebruiken, op welke
gronden zou dan een andere groep personen of een
overheid dat wel hebben?

Nogmaals, het doet er niet toe of iets verstandig is of
niet. Het gaat om het RECHT en de rechtvaardigheid.

Doordat overheden dat recht wel claimen, kunnen ze
op dezelfde gronden, namelijk dat het goed of slecht
voor u is, ook het recht claimen om allerlei stoffen in
het drinkwater te stoppen. Bij voorbeeld fluor of een
kalmeringsmiddel als zij dat nuttig achten.
Op zuiver morele gronden zouden wetten die het ge-
bruik van bepaalde middelen verbieden, onmiddellijk
moeten worden afgeschaft. En dat geldt eveneens voor
een aantal andere "slachtofferloze misdaden" waarop
we in een volgend artikel zullen terugkomen.

Vaak hoor je de opmerking dat "door" het gebruik
van drugs er zoveel misdaad is. Dit is onjuist: niet door
het gebruik ontstaat die misdaad, maar door het ver-
langen van verslaafden om die drugs te kopen. Ze heb-



ben daarvoor veel geld nodig, en dat kunnen ze vaak
alleen maar via misdadige (gewelds) handelingen ver-
krijgen.
Ik hoef uiteraard nu niet meer te vertellen dat het li-
bertarisme daar zeer fel tegen is.

Het klopt dat het overgrote deel van de misdaad ver-
band houdt met drugs. Door de overheidsverboden
wordt de aanschaffingsprijs van een zeer goedkoop
product enorm hoog. Een gebruiker heeft al vlug 250
gulden of 5000 franks nodig voor zijn dagelijkse be-
hoefte. (Voor hetzelfde spul dat voor een paar kwart-
jes geproduceerd kan worden). En de enige weg om
dat geld te krijgen is via misdaad.

In een contact wat we gehad hebben met de Rotter-
damse JunkieBond leerden we bijvoorbeeld dat AKZO
een kilo heroihe kan produceren voor minder dan tien
gulden.

"Hij die alles via de wet probeert te regelen, veroor-
zaakt meer ondeugden dan hij wegneemt".

En William von Humboldt zei in 1792:

"Als het mogelijk zou zijn om een goede berekening
te maken over het kwaad dat door politie-regulaties
wordt veroorzaakt, en van dat wat er door wordt voor-
komen, dan zou het eerste aantal in alle gevallen gro-
ter zijn dan het laatste".

Maar er is nog een zeer belangrijke factor.
Doordat de prijs in drugs zo enorm zou dalen, is het
voor de handelaren en vooral voor de "pushers" niet
meer interessant om anderen (bvb kinderen) aan drugs
te verslaven.
Er is niets meer aan te verdienen.
Daardoor zal dan ook minstens het aantal nieuwe ver-
slaafden weer dalen.

Laten we hier in het midden of deze drugswetten ge-
maakt zijn met goede bedoelingen voor de zorg voor
de verslaafde, of dat ze gemaakt zijn voor het verkrij-
gen van nog meer macht door allerlei ambtenaren. Een
feit is dat door al die verboden de prijs enorm hoog
geworden is.
En hoe strengerdewetten,hoeduurderhetspulwordt, .
en hoe meer misdaad er komen zal.
Uit de jarenlange "drugsbestrijding" blijkt bovendien WIST U?
dat het niet werkt.

Al deze voordelen zijn een gevolg van een morele aan-
pak van het probleem.

We tonen daarmee dan ook weer aan dat het "morele"
en het "practische" hand in hand gaan.

Ook de Nederlandse Wetenschappelijke Raad voor het
Regeringsbeleid heeft onlangs aanduidingen gegeven
die stellen dat het beter zou zijn om de drugs maar vrij
te maken. Een probleem daarbij is dat je iets dergelijks
niet in één land kunt doen terwijl de buurlanden hun
oude beleid blijven handhaven.

Stel eens dat het zou lukken om drugsvrij te maken.
De prijs zou onmiddellijk naar een fractie dalen.

Meer dan de helft van het totale aantal misdaden zou
dan niet meer "nodig" zijn en verdwijnen.
Al de ermee betrokken ambtenaren en politie kunnen
zich dan bezig gaan houden met de andere misdaden
die daardoor ook nog eens enorm zullen verminde-
ren. De totale misdaad zou teruggebracht kunnen
worden tot een kwart van het huidige niveau.

Is dat niet belangrijk genoeg om er serieus aan te wer-
ken?

En dit alles wordt nog versterkt doordat drugs niet
meer in het "misdaadcircuit" zitten en daardoor veel
beter gesignaleerd worden.

Spinoza heeft in 1677 reeds gezegd:

Is Uw eten ooit aangebrand?
Wist U dat U daarvoor
SUBSIDIE kunt krijgen?

Wo



JASON ALEXANDER EN DE VIJFDE REVOLUTIE

RED: Twee meningen over een belangrijk boek.
Een bijdrage van Fred Dekkers en Jan Smid.

J. Smid
De Eerste Revolutie van de mensheid voltrok zich zo'n
25.000 jaar geleden. Sinds die eerste revolutie zijn er
nog drie revoluties geweest. U en ik staan aan de voor-
avond van de vijfde revolutie.
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 bekend-
heid begint te krijgen bij de Libertariërs. Hij wil beslist
geen filosoof genoemd worden 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
("philoscience" is filmwetenschap). En het gaat juist
om verstandelijk (rationeel) verkregen kennis en de
toepassing daarvan. Hij maakt het onderscheid tussen
"understanding" (begrijpen) tegenover "overstanding"
("superstition"), waarbij als uitgangspunt geldt dat al-
le goeds van boven komt, zoals van overheden, goden,
kerkvaders, en allen die graag hun wil aan anderen op-
leggen.

Alexander heeft zeven kleine boeken geschreven, waar-
van Vince Miller in zijn voorwoord bij het zevende
zegt, dat ze uitzonderlijk heldere en briljante gedach-
ten weergegeven.
Op de Conventie van de Libertarische (politieke) par-
tij van 1987 in Mort h 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 inge-
luid werd), het menselijke vraagstuk (in filo-weten-
schappelijke zin) en de kenmerken waarin onze (pro-
leven, pro-mens) revolutie degenereerde tot hun (an-
ti-individualistische, anti-leven, collectivistisch) tijd-
perk. Zie de tabel voor een ordening van deze aspec-
ten.

Onze eerste drie revoluties.

kennen aan alles wat zij in hun wereld tegenkwamen.
Een foutieve identiteitstoekenning (bijvoorbeeld: dit
is een steen/boom/beer) kon hun dood betekenen.
Onjuiste identiteitstoekenning kon leiden tot opgege-
ten te worden door een beer. In de eerste revolutie
werden de grondslagen voor KENNIS gelegd.

De individuen van de tweede revolutie legden de grond-
slagen voor de REDE (denk aan Aristoteles). Er werd
onderscheid gemaakt tussen begrijpen (understanding)
en (bij-)geloof ("overstanding" is superstition). Met
identificatie (A is A) konden sprongen in wetenschap-
pelijke kennis en in sociale ordening worden 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. Het vraag-
stuk "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 con-
ceptueel te realiseren en om te zetten in een existen-
tiële realisatie. De keuzen die wij maken, maken ons".

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

Het tijdperk van keuze verviel tot het (collectivistische)
tijdperk van ethiek waarin juist de dienstbaarheids-
stelling aan de kerk en de staat gepropageerd werden.

De vierde revolutie.

De eerste revolutionairen waren goed, zij het op een De revolutie van de verlichting (ook de industriële re-
naieve wijze; zij hadden dan ook weinig keuze. Deze volutie genoemd) vond zo'n 250 jaar geleden plaats;
vroege mensen moesten op juiste wijze identiteit toe- onder andere met de Amerikaanse onafhankelijkheids-



verklaring en de relatief grote mate van vrijheid van ledere voorstander van Ander-isme (is Altruïsme) ver-
handel en productie. Deze vierde revolutie leidde het telt ons herhaaldelijk dat de tegenpool, ZELF (is
tijdperk van de beschaving in en waséén revolutie voor Selfishness), slecht is. Alexander spreekt ook over hen
en van de gewone man en de gewone vrouw. als "LOWers": Lovers of wisdom".

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 tijdperk staat ook in het te-
ken van mobiliteit van mensen en goederen en heeft
als leidraad het vraagstuk "WAAR?"
Dit tijdperk is echter vervallen tot het collectivistisch e
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 intellectue-
le (?) 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 exponenten).

Als we naar de tijdstippen kijken waarop de eerste vier
revoluties ongeveer plaatsvonden, krijgen we de reeks
256, 16, 4 en ca. 2 eeuwen geleden. Alexander ziet
dit als een soort omgekeerde 2e machts reeks in de
tijd, hetgeen ons in de huidige tijd brengt.

De vooravond van de vijfde revolutie

Volgens Alexander staan wij aan de vooravond van de
vijfde revolutie. Deze revolutie zal een tijdperk inlei-
den waarin het vraagstuk "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 productieve
en markteconomische mogelijkheden dit om te zetten
in ontelbaar veel producten en mogelijkheden. On-
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danks pogingen van collectivisten en hun overheden is
de wereld één grote markt aan het worden. (Zelfs de
vlammende werking van een dreigende nucleaire holo-
caust komen de mensen te boven).

Vaak haalt Alexander Ayn Rand aan in zijn toespraak.
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 belangrijkste begippen is tegenwoordig
Creativiteit. Dit wordt in de meest actuele literatuur
over ondernemingen en bedrijfsleven, waarin vastge-
steld wordt dat een onderneming "innovatief" moet
zijn om te overleven, bevestigd. Er wordt dan ook
steeds meer van de werknemers gevraagd om vinding-
rijk te zijn, en de arbeidsomstandigheden worden (zij
het nog veel te) langzaam daartoe ingericht.

Wie de lezingen van Bert Fitiè 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 (product), So what?
nl.: informatie. Fitié heeft ook overtuigend aange-
toond dat mensen die leven en werken in het Informa-
tie Tijdperk meer dan ooit tevoren gestimuleerd wor-
den tot "libertarisch-vriendelijke" opvattingen en ge-
drag.

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

Elders vat hij een en ander samen dat hier van toepas-
sing is:

"Om het goede leven tot stand te brengen (in orde te
krijgen) moet er eerst ordening in de wereld worden
aangebracht: Identiteit.
Daarop volgt, ten tweede, Identificering van Identi-
teit (het onderscheiden van onderscheidingen).
Ten derde: Evaluatie samenhangend met kiezen.
Dit leidt, ten vierde tot waarden (values, waaronder
goederen) hetgeen ten vijfde leidt tot waarde (value).

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"

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-stu-
die, dat ondernemingen alleen dan het arbeidsverzuim
omlaag kunnen brengen, en 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.

De 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 waneer: NU!
Op een individueel niveau is wanneer: wanneer U er-
voor kiest.

Een deel van wat ik in Jason Alexander's Missive to
the Libertarians las, met name het voorgaande (Wan-
neer is Wanneer?), vind ik mystiek. Een mooie aanslui-
ting van begrippen waarbij de werkelijkheids-waarde
voor mij alsnog ontbreekt.
Ik zeg bewust alsnog, want zijn analyse van de resolu-
ties en de ordening van dimensies (tijdperken) die Ja-
son 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 indi-
viduen.
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-gegeven van
onvergelijkbare waarde voor individuen, individuele
vrijheid en voor libertarische denkers en doeners.

Jan Smid

Te bestellen bij de redactie: Jason Alexander: Ayn
Rand Libertarians and the Fifth Revolution
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Ayn Rand,
Libeitarians and

TheFifthRevolution

Jason
Alexindec

P.Cr*t|Spilng«

F. DEKKERS

Vincent H. Mlller

Van mijn vrienden Vince Miller en Jim Elwood, res-
pectievelijk voorzitter en ondervoorzitter van de orga-
nisatie LIBERTARIAN INTERNATIONAL, Rich-
mond VA, USA kwam het verzoek het boek, vermeld
in de titel, te bespreken (Sitnalta Press, San Francisco
1988,96 blz.$ 9.95).

Ze wilden mijn opinie kennen omdat, zo schreven ze,
ze me beschouwen als een 'Prominent Libertarian'!
Bovendien kreeg ik het boek gratis. Dat kon ik niet
weigeren!

Het boek kreeg een voorwoord van F. Graig Springer,
voorzitter van de 'Libertarian Party North Division'
en behelst eveneens een interview van de auteur door
Vince Miller.

Misschien ben ik bevooroordeeld omdat ik Vince Miller
al heel lang ken en Jason Alexander nog nooit heb
ontmoet, maar wat me meest beviel was het interview,
en van het interview de vragen. Gelukkig -voor mij
althans-- is het interview wel twee keer zo lang als de
verhandeling zelf!

Maar alle gekheid op een stokje, uit het inerview blijkt
dat een mogelijk vooroordeel zonder twijfel gecom-
penseerd wordt door een ander feit namelijk, dat
Alexander indertijd, net zoals ikzelf, uit de Objec-
tivistische beweging van Ayn Rand werd gezet, werd
'geëxcommuniseerd'. In dat opzicht zijn we dus col-
lega's. Hij weidt niet uit over de aanleiding ervan maar
het had te maken met de cursussen op magneetband,
van, destijds, het Nathaniel Branden Institute. Mijn
'excommuniecatie' had ook daarmee te maken. Het

moet dus in dezelfde periode zijn geweest, in de jaren
'60.

Laat me dit incident even vertellen. Het is trouwens een
gelegenheid om een ander interessant probleem aan te
snijden, een vraag die me nog tot op dit ogenblik be-
zig houdt.

Ayn Rand verwerpt categoriek zoals haar lezers weten,
het principe, niet van de zelfverdediging op zich, maar
van de individuele zelfverdediging (met één enkele
uitzondering: directe criminele fysieke agressie).

Zij vindt dat de zelfverdediging, of hier beter gezegd
de bescherming, moet overgelaten worden aan de
staat. Tezamen met de rechtspraak is dit zijn voor-
naamste, en zelfs enige functie, zijn exclusieve reden
van bestaan. Dit betekent dat Rand over de gehele lijn
het principe verdedigt van de exclusieve vrijwillige sa-
menwerking tussen de mensen behalve in één enkel ge-
val, één enkele uitzondering waar volgens haar on-
vrijwillige betrekkingen toegelaten zijn, of zelfs on-
ontbeerlijk: via de 'staat', met zijn monopolie van
gebruik van fysiek geweld.

Ze realiseert zich dat natuurlijk maar verwijst slechts
zelden naar dit afwijken van de algemene regel. De
meest gedetailleerde toelichting vinden we in haar
artikel 'De Aard van de Regering' (Kapitalisme, Het
onbegrepen Ideaal, A. Rand, Novapres Laren, ISBN 90
245 0251 9): "... Als een maatschappij het vergeldings-
gebruik van geweld zou overlaten aan haar individuele
burgers, dan zou dit ontaarden in de heerschappij van
het gepeupel, lynchpartijen en een eindeloze reeks
bloederige privé-vetes of vendetta's Een regering
is het middel om het vergeldingsgebruik van fysiek ge-
weld onder een objectief toezicht te plaatsen -dat wil
zeggen, onder objectief bepaalde wetten ... een rege-
ring (bezit) een monopolie ... op het wettig gebruik
van fysiek geweld".

Het lijkt een heel overtuigend argement, maar het is
zuiver pragmatisch en neemt geen andere mogelijkhe-
den in overweging, alteratieven die toch bestaan (cfr.
de overvloedige Libertarische literatuur dienaan-
gaande). Op te merken ook dat, gezien het argument
pragmatisch is, een niet aanvaarden van deze stelling
geenszins een verwerpen inhoudt van haar andere, fi-
losifisch en logisch goed onderbouwde theorieën.

Thans is mijn reactie: " Hoe, in hemelsnaam, kan ie-
mand verwachten dat mensen of groepen van mensen
ideaal objectieve wetten kunnen of zullen formuleren
en hoe kan men er bovendien op vertrouwen dat ze
objectief worden toegepast (door weer andere
mensen. Om dan nog niet te spreken van het gevaar
zo'n almachtige organisatie te creëren als een staat
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terwijl er aan alle kanten steeds would-be tirannen en
dictators op de loer liggen om bij de eerste gelegen-
heid de teugels te grijpen om er, voor eigen gebruik
een reusachtige, monsterachtige, verpletterende en
dodelijke pietwals van te maken waartegen geen
individu zich in welke mate ook kan verdedigen".

Dat is thans, maar indertijd zette ik mijn eerste stap-
pen in 'Vrijheidsland'. Ik zag toen slechts een 'kleine'
contradictie in Rand's theorieën namelijk, dat ze het
principe verdedigde van een overheid, weliswaar met
heel beperkte macht, maar die toch moest bestaan
zonder en waarschijnlijk tegen toestemming van veel
burgers, terwijl ze anderzijds stelt dat diezelfde over-
heid uitsluitend dient te worden gefinancierd met vrij-
willig verworven middelen. Als, zo redeneerde ik, nu
eens niemand wil betalen, hoe kan dan die overheid
blijven bestaan? Op dat ogenblik -ja, ik schaam me
diep-- dacht ik als oplossing aan een -kleine,maar dat
is geen exuus- inkomstenbelasting!

Ik ontmoette Barbara Branden in Parijs, in de zomer
van 1966. We zouden onderhandelen over het organi-
seren in België van vermelde N BI magneetband-cur-
sussen, waarvoor ik mijn candidatuur had gesteld. Ik
had het ongeluk haar voornoemd probleem voor te
leggen. Dat was het einde van de onderhandeling. De
'excommunicatie' volgde later.

Ik mag echter het doel van dit artikel, een bespreking
van Alexander's boek, niet uit het oog verliezen. Eerst
toch nog een andere opmerking, en wel betreffende
het voorwoord.

Ik kan me niet ontdoen van de indruk, dat een aantal
mensen, waaronder de auteur van het voorwoord,
Alexander tracht naar voren te schuiven als een soort
„opvolger van Ayn Rand", of zelfs een "Ayn Rand
Maar Beter".
Alexander zelf trouwens ook. Hij zegt in het interview:
" niet dat Ayn Rand ergens zich vergiste. Ze had
het over de hele lijn aan het juiste eind, maar --niet
genoeg!"
Een vriend van me noemde hem ,De Nieuwe Ayn Rand'
waarop ik hem vroeg: Heeft hij dan ook meer dan
vijftien miljoen boeken verkocht?" Deze, hoe zal ik
het noemen, promotieslogans maken een onprettige
indruk. Niet alleen komen ze, bij mij althans, over
als pogingen om mij te vertellen wat ik van hem moet
denken en hoe ik hem moet beoordelen, of zijn boek-
(en), maar ik beschouw mensen als individuen, ieder
met hun eigen interesses, hun eigen specifieke kennis,
hun eigen waardeschaal. Dit betekent dat elke studie
uniek is. Ik weet natuurlijk dat mensen fouten kun-
nen maken in de logica van hun redeneringen --het
gebeurt trouwens heel dikwijls, om niet te zeggen
altijd!-- en dat andere mensen die ontdekken, de

theorie corrigeren en zo tot dikwijls heel andere be-
sluiten komen. Alleen dan kan men, eventueel, van
„betere" theorieën spreken. Maar dat is hier niet het
geval. Alexander stelt duidelijk -zie zijn eigen woor-
den hiervoor- dat Rand geen fouten tegen de logica
beging.

Wel, ik veronderstel dat ik nu eindelijk naar Alexan-
der's proza zelf moet komen. Ik heb getracht er aan
te ontsnappen, het te omzeilen, het uit te stellen, maar
-plicht is plicht en nu kan ik er niet meer onder uit.
De opdracht was Alexander te bespreken, niet het
interview en niet het voorwoord, en ook niet verhaal-
tjes vertellen over vroeger. Ik moet dus bekennen ...
dat ik er niets van snap. Ik volg zijn redeneringen niet,
ik begrijp zijn argumenten niet, ik zie niet in waar hij
naar toe wil of hoe de conclusies zijn.

Ik ben waarschijnlijk te veel verwend door Ayn Rand
en ben hopeloos verloren voor andere auteurs. Ik heb,
na mijn middelbare studies, geen verder onderwijs
ondernomen. Zo heb ik nooit een cursus filosofie ge-
volgd. Ik heb echter nooit moeite gehad met Rand,
nooit problemen gehad met gelijk welke zin die ze ooit
heeft geschreven, gelijk welk idee dat ze ontwikkeld
heeft of impliciet liet raden, gelijk welk argument
dat ze naar voor bracht in haar omvangrijk werk, in
haar romans, haar essays, haar voordrachten. Ik heb al-
les van haar gelezen, niet één keer, maar wel verschil-
lende keren en weer opnieuw, niet omdat ik iets niet
begreep, maar om steeds weer te genieten van haar
knap gevormde zinnen, de bevattelijkheid van haar
uitdrukkingen, de duidelijkheid van wat ze wou uit-
leggen, de rijke beknoptheid van haar taal, de delicate
logische opbouw van haar argumenten, haar
kenschetsende voorbeelden van ingewikkelde princi-
pes, in de vorm van de personages, de opwindende in-
triges en de spannende ontwikkeling der gebeurtenis-
sen in haar romans. Ik heb haar filosofische verhande-
lingen stuk voor stuk gelezen, misschien niet met stok-
kende adem maar toch met droge keel zoals de beste
thriller-verhalen, terwijl ik, in die zestiger jaren, onge-
duldig wachtte op het volgende nummer van haar
nieuwsbrief of magazine dat dikwijls maanden over tijd
was. Zoals zovelen voor mij, en naar ik hoop nog meer
na mij, heeft ze me een tot dan toe onbegrijpbare we-
reld laten begrijpen, een wereld van mensen verwikkeld
in een nooit afnemende strijd van macht, corruptie en
chantage, een politieke en soms relligieuze onderwe-
reld waarvan men het bestaan slechts kan vermoeden,
waarvan slechts nu en dan iets bekend raakt. Een on-
verkwikkelijke machtsstrijd om het over... mij te ver-
tellen te hebben.
Het spijt me heel erg, maar van dat alles vind ik niets
bij Alexander. Ik kan niet begrijpen waarom Kennis,
Wetenschap, Politiek, Filosofie, Wijsheid en nog vele
andere substantieven, geschreven midden in de zin
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met een hoofdletter, niet dezelfde betekenis hebben
als zonder de hoofdletter. Ik heb problemen met
'nieuwe' woorden als (per definitie onvertaalbaar):
"Overstandig, con-sciens, human....beings, Philo-
Sophy", zelfs de definities vat ik niet. Ik heb proble-
men met uitdrukkingen als "Knowledge of Wisdom,
Identifies, whole-sum creatures, Politics is Passé, the
State wil) wither away, more like evaporate ... into a
Civilization alive to Choice and choices". Ik heb pro-
blemen met het 'patroon' dat Alexander aangaande
deze laatste bewering zegt te ontdekken, een "inverse
square of distance or as concern the future, time",
waarop hij zich dan baseert om te voorspellen dat we
precies vandaag op de drempel staan van de 'vijfde
revolutie' en dat de staat eenvoudig zal wegkwijnen,
wat dan inhoudt dat alles vanzelf zal goedkomen, dat
we niets hoeven te doen, dat we rustig kunnen afwach-
ten. Ik ben vroeger op nogal wat financiële nieuws-
brieven geabonneerd geweest die alle ergens een 'pa-
troon' hadden ontdekt om de beurs te voorspellen. Ik
moet toegeven dat ik allergisch ben geworden aan 'pa-
troons' en 'Unieke gelegenheden'!

In zijn voorlaatse antwoord, in het 'Interview', zegt
Alexander: " ... Rand, like Smith, never saw that the
Adam could be split". Ik herken de woorden, stuk
voor stuk kan ik ze vertalen, maar ik kan er geen zin
aan geven (but please permit, herewith an wit, the aut-
hor proves as hè did, that Adam Smith, can be split).
This was a bit, would-be humour l admit... well, l'm
making a nuisance of myself (mijn beurt om onver-
taalbare dingen te schrijven).

Voor het eerst, in mijn zestig levensjaren, heeft iemand
me gratis een boek gegeven, enkel en alleen om het te
bespreken. Werkelijk, ik zou me moeten schamen, niet
alleen omdat ik het niet begrijp, maar ook omdat ik
niet meer moeite doe om het te begrijpen. Waarom kan
ik trouwens niet, voor één enkele keer, me gedragen
als een welwillende, altruïstische criticus? Of zijn dat
geen synoniemen?

Maar ik heb toch mijn best gedaan, of niet soms?

Met onze excuses aan diegenen, die ATLAS SHRUGGED (nog) niet gelezen hebben.
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ROBERT LEFEVRE

Truth is not a half-way Place

Carl Watner

TRUTH IS NOT A HALF-WAY PLACE is een biogra-
fie over Robert LeFevre geschreven door Carl Watner.

LeFevre, die in 1986 gestorven is, was één van de pio-
niers van de moderne libertarische beweging.

Carl Watner weet op een boeiende wijze te beschrijven
hoe deze bijzondere man tot het libertarisme gekomen
is. Hij was een idealist die via een soort religieuze sec-
te steeds meer overtuigd werd van het onnodige en
immorele van het gebruiken van geweld.
Hij dreef dat zo ver dat hij zelfs geweld voor zelfver-
dediging afwees. Volgens hem is "geweld", en zeker
niet "geld" de oorzaak van alle kwaad, (violence is
the root of allevil).

Zijn leven was veel kleurrijker dan het in een korte re-
censie is aan te geven. Achtereenvolgens was hij acteur,
radio omroeper, religieus cultist, kapitein in de twee-
de wereldoorlog in Europa, zakenman, politicus, vroe-
ge libertarische publicist, redacteur.

Het meest bekend is hij echter door het stichten van
FREEDOM SCHOOL. Met practisch geen geld en let-
terlijk met zijn eigen handen, werd de school gebouwd.
Hij bracht cursussen van een dergelijk hoge kwaliteit
dat hij uit heef Amerika en zelfs uit de hele wereld
studenten wist aan te trekken.

In 1978 heeft het Libertarisch Centrum geprobeerd
om hem naar de Benelux te krijgen om hier cursussen
te geven. Jammer genoeg is het niet gelukt om de fi-
nanciering van de hoge reiskosten daarvoor rond te
krijgen.

Hij onderwees in puur individualisme, zelf-regulatie,
eigendomsrechten, vrije markt, puur kapitalisme, zelf-
verantwoordelijkheid en een vreedzaam samenleven
van alle mensen.

In de biografie komt dat goed tot zijn recht.
Het is een prettig leesbaar boek dat een goede indruk
geeft over de tijd waarin het moderne libertarisme ont-
stan is, en hoe LeFevre stap voor stap verder komt.
Ook leert men al lezende de filosofie nog beter te be-
grijpen.

Robert LeFevre:
"Truth is Not a Half-way Place"

Forwwdby Kal Hess

Nadat FREEDOM SCHOOLeen tijd niet gewerkt heeft,
is die sinds een paar jaar weer actief onder leiding van
Kevin en Patricia Cullinane. Carl Watner is ook aan
deze school verbonden.

Kortom het is een boek dat van harte is aan te bevelen.
Het is verkrijgbaar bij
LAISSEZ-FA1RE BOOKS voor $ 14,95.

Ir. H.J. Jongen

LEONARD PEIKOFF

Leonard Peikoff, de "intellectuele erfgenaam van Ayn
Rand" heeft zich teruggetrokken als voorzitter van het
AYN RAND INSTITUTE. Hij blijft wel adviseur van
dit instituut.
De reden is dat hij zich in de toekomst veel meer wil
wijden aan het schrijven van boeken betreffende het
OBJECTIVISME.
Hij wil thans eerst een boek gereed maken waarin het
objectïvisme volledig wordt behandeld: OBJ ECTIVISM:
THE PHILOSOPHY OF AYN RAND.
We zien met belangstelling uit naar de verschijning er-
van.

- 14 -



JUDGEMEIMT DAY

My Years With Ayn Rand Nathaniel Branden

Dit lang verwachte boek is nu verschenen. De bestellingen stromen binnen.
Zeer velen, die door de filosofie van Ayn Rand hun leven hebben verrijkt,
willen graag meer weten over de gebeurtenissen die zich binnen de Objec-
tivistische kringen hebben afgespeeld.
Deze beslaan op zich zelf reeds een tragedie die moeilijk te begrijpen is,
De reactie van tegenstanders, collectivisten en mystici is onmiddellijk het
koppelen van "handelingen" van Rand aan haar "filosofie". Een ieder die
objectief wil oordelen weet echter dat dat zaken zijn die niets met elkaar
temaken hebben.
Een filosofie kan goed zijn onafhankelijk van wat personen die het ver-
kondigt, doet in zijn leven.
Iedereen die objectief wil en durft te oordelen, moet tot de conckusie
komen dat Ayn Rand een genie was. Zelfs Nathaniel Branden, die toch
grote moeilijkheden met Rand gehad heeft, stelt dit uitdrukkelijk zo.
Na het boek THE PASSION OF AYN RAND, geschreven door Barbara
Branden, is het boek van Nathaniel zeer verhelderend om een inzicht te
krijgen in wat er zich in de vroeqe Objectivistische periode heeft afgespeeld.
Wij zullen in de VRIJBRIEF zorgen voor een uitgebreide recensie. Ons
advies aan de lezer is echter nu al om daar niet op te wachten en het boek
zo snel mogelijk te bestellen.

(Bij LIFHAS, of rechtstreeks bij LAISSEZ-FAIRE voor $17,95).

/NIEUW/

Nathaniel Branden

AYN RAND'S

WE THE LIVING

We zijn van plan om in het volgende nummer een uit-
gebreide recensie over deze film te publiceren.
Enkele personen hebben al het voorrecht gehad om
hem te bekijken en allemaal zijn ze zeer enthousiast.
We hopen dan ook dat we spoedig bijeenkomsten
kunnen organiseren waarop ook U deze film kunt
bewonderen.

Nogmaals, als U adressen weet waar het boek DE
VRIJHEID GLOORDE nog te koop is, laat ons dat
dan weten.

In ons vorige nummer vermeldden wij dat LI FH AS de
video van de film WE THE LIVING besteld had. Deze
video is thans gearriveerd.
In deze uit 1942 daterende zwart/wit) film zijn de
hoofdrolspelers: Alida Valli als Kira; Rossano Brazzi
als Leo; Fosco Giachetti als Andrei.

De totale speelduur is drie uur, en die „vliegen om".
Opmerkingen als „Deze film is veel en veel beter dan
de film van de FOUNTAINHEAD", hoor je dan ook
regelmatig.
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DE VRIJE MARKT
IN EEN ONVRIJE ECONOMIE

Ir. L.H.M. Jongen

Twee vrijbrieven geleden raadde ik U al aan om maar
eens winst te nemen op aandelen.
Sindsdien hebben de meeste aandelen niet veel gedaan
of zijn gedaald. De meeste beurzen kwakkelen een
beetje en dat wordt als stilte voor de storm gezien.
Die storm kan een flinke stijging betekenen, maar ik
houd het op dalen.
Zou U mij vragen, het in cijfers uit te drukken, dan
zou ik 70% kans op recessie, 30% kans op stijging
van de aandelen geven. Kortom, de meeste aandelen
zijn wat mij betreft verkoopwaardig.

Een alternatief is obligaties, voor Nederlandse/Bel-
gische/Duitse vind ik het nog te vroeg om te kopen.
Immers, stijgt de rente nog wat, dan dalen obligaties.
Voor de VS $ obligaties begint het nu aankooptijd
te worden. Maar zo gemakkellijk is het nu ook weer
niet, want ik denk dat de dollar nog lager kan. Wat U
aan obligaties zou verdienen, kunt u dan weer aan de
dollar verliezen. Dus het schiet niet op.
Blijft voorlopig over om geld (guldens/franken) liquide
te houden met af en toe kleine uitstapjes. Zie s.v.p.
verderop onder tips.

Het loont in dit soort liquide situaties best om, als u
gelden op deposito wilt zetten (niet langer dan een
maand) bij meer dan een bank het tarief op te vragen.
Wilt u nog eenvoudiger en in het algemeen wat meer
rente, dan kunt U naar Roparco.
Gezien mijn regelmatige uitstapjes in allerlei aandelen,
neem ik genoegen met wat lagere deposito-renten,
maar met het gemak dat de „effectenclausule" geeft.
Dat betekent, dat ik het deposito altijd tussentijds
mag afbreken, wanneer er effecten gekocht worden.

Nu kunnen we wel veel persen en duwen om 0,5 of
0,75% rente meer te krijgen, maar veel belangrijker is,
om niet boven uw rentevrijstelling (in Nederland
f 1000,-- per persoon of f 2000,-- per echtpaar plus
f 500,-- per kind) uit te komen.

Daarom zijn er enkele nieuwe rente/obligatie fondsen
opgericht. Komt U boven die rente vrijstelling, dan
kunt u de rest als dividend krijgen . (Ook weer een
stukje vrijstelling). Daarna valt u weer in de belasting-
prijzen, maar dan is Rorento weer zo aardig.
Zo schuift u maar door.

Heeft u dan nog een te hoog belastbaar inkomen en
genoeg gereserveerd voor uw aftrekbare koopsompolis,
denkt u dan eens mee over de aankoop met geleend
geld van f 100.000,-- Nederlandse Kanker Instituut
obligaties.
Door een kombinatie van deze obligaties en een
Pierson valuta fonds, schat Pierson, dat u over een
periode van 9 jaar per saldo enigszins positief uitkomt.
Met een jaarlijkse aftrekpost van 8% is f 8000,-- en bij
50% of meer belastingvoet). Met als EXTRA elke
maand 100 keer kans op 1 miljoen.
Details etc heb ik voor u beschikbaar als u mij even
een kaartje stuurt.

TIPS:

- Philips zal ongetwijfeld zijn uiterste best doen om
in juli/augustus met goede kwartaalcijfers te komen.
Daarom nu wellicht wat calls oktober kopen, om
die na de cijfers onmiddellijk te verkopen.
Struktueel vertrouw ik ze totaal niet.

• AMEV versprak? zich i.v.m. gesprekken met de
Verenigde Spaarbank. Toch maar wat goedkope/
laaggeprijsde calls kopen?

Een gokje op buitenlandse valuta als de Nieuw Zee-
landse $ en de Zuidafrikaanse Rand is voor de hele
sterken onder ons. Maar als dat vermogenswinst i.p.v.
rente oplevert?
Toch eens overwegen!


