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De Vrijbrief brengt u elke twee maanden nieuws over levens- en maatschappijbeschouwingen als het objecti-
visme en het libertarisme.

GEVANGENE GEEFT SCHOKKEND RELAAS OVER RUSSISCH GEVANGEN KAMP

Andrei Sakharov heeft in Moscow een brief van 27 kantjes aan de pers geopenbaard. Deze brief is door een
gevangene in een sovjet kamp geschreven en daar deze gevangene nog een lange tijd moet zitten, wordt
zijn naam niet genoemd. Hierbij een samenvatting van de brief.

De buitenkant van het kamp is alleen te zien vanuit een wachtpost. Je ziet dan een grote slagboom, het hek,
prikkeldraad versperringen en de kennels van de honden. Het kamp ziet er aan de binnenkant al even somber
uit - de duisternis, de vochtigheid en de schimmelende stank van cement en urine verpletteren je. Als je
het gebouw waarin wij verblijven binnengaat, wordt je overweldigd door de ellende en je hebt net zo lang
pijn tot je dan de vochtige muren en de eeuwige drukkende pijn in je borstkast gewend bent.

Wij wonen nu al zes jaar in dit gebouw en zes jaar lang worden wij algekwelddoor vocht, de koolmonoxyde
dampen, die ontsnappen uit de pijp van de kachel, het vocht dat langs de muren druipt en het water, dat
door het plafond sijpelt als het regelt of als de sneeuw smelt (doordat er gaten in het dak zitten). Het gebouw
staat in een moeras, de fundering is verzakt en er verschijnen steeds meer barsten in de muren, 's Winters
is het gebouw slecht verwarmd, de kolen zijn slecht (en soms krijgen wij helemaal geen kolen). Wij mogen
de ramen niet open zetten om energie te besparen en wij zitten de hele dag in de stank va n de zogenaamde
toiletten. Deze toiletten worden nooit schoongemaakt of gedesinfecteerd. Zelf hebben wij een wasbak ge-
maakt van een oude stortbak, die al aan de binnenzijde roestte, 's Nachts verzamelt zich er wat water in,
dat er 's ochtends door een klein pijpje met wat gaatjes erin uitloopt. In deze bak zit een laag van vuil,
roest, wurmen en dode muizen, enz.

Wij worden gedwongen gevaarlijk werk te doen, zoals het malen van gebroken glas op maalstenen en draai-
banken met behulp van schuurpapïer. Wij moeten dit werk doen en er staat geen enkele beloning tegenover.
Wij krijgen geen melk of extra voedsel, al moeten wij een hele dag hard rken. Het is moeilijk werk en
gevaarlijk voor de gezondheid, daar er geen enkele bescherming is en er helemaal geen ventilatie is in de
werkplaats. Deze wordt 's winters verwarmd door een kachel en er zijn dan vaak koolmonoxyde gassen.....
Verwondingen zijn ook aan de orde van de dag, glas op de grond en rondvliegende glassplinters brengen
verwondingen aan het lichaam en vooral het gezicht. Een gevangene met sneden in zijn vingers mag
soms een of twee weken ophouden"met werken.

Het voedsel,dat ons voorgezet wordt, is afgrijselijk en je krijgt erg weinig. Het hele kamp lijdt aan pijn
aan de ingewanden en de buik, daar er geen regelmatige medische hulp beschikbaar is. U weet hoe dissi-
dent Yuri Galanskov gestorven is - na een operatie aan een maagzweer. Hij was al een paar jaar hiervoor
onder behandeling. Zo kan ik nog een tijdje doorgaan - allemaal jonge mensen,dïe in de bloei van hun
leven stierven. Maar dan zijn er ook nog die van 50-60 jaar, deze sterven bij bosjes. Zij zouden in het
ziekenhuis moeten liggen, maar het ziekenhuis laat hen niet toe.

Volgens de regels mogen wij vijf boeken of kranten hebben in het gebouw. Bijna elke dag worden de cellen
nagekeken op verboden artikelen. Boeken zijn een echte traktatie. Aan de ene kant is het verboden boeken
naar huis te sturen, maar aan de andere kant mogen wij maar 50 kilo aan persoonlijke eigendommen hebben.
Door d e lange perioden van gevangenschap wordt dit natuurlijk veel meer.

Tot zo ver een greep uit de ellende van sovjet gevangen kampen. Toch houden de z.g. ijveraars voor de
mensheid hier in Nederland en Belgi'é het op aktie voeren tegen Zuïd-Afrika, Chili en Argentinië. Nog
steeds is er geen objective pers en nog steeds laten de Nederlanders en Belgen zich voor linkse radicale
karretjes spannen. Wanneer gebeurd er wat aan de sovjet schijnheiligheid?
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OORSPRONG VAN HET EIGEN-
DOMSRECHT VOLGENS DE
ECONOMISTEN: DE NATUUR
VAN DE MENS

(vervolg van Vrijbrief no. 20)

De economen geloven, dat het eigendom een
even natuurlijk feit is als de persoon. Het
bestaan van de een noch van de ander hangt
af van de bepalingen van het Wetboek. Het
eigendom is een onvermijdelijk gevolg van
de menselijke natuur.

De mens wordt als e i g e n a a r gebo-
ren. Hij wordt immers geboren met zijn be-
hoeften, waarvan de bevrediging levensnood-
zakelijk is; met zijn organen en fysieke en
mentale vermogens, de beschikking die
onmisbaar is voor de bevrediging van die
behoeften. Zoals deze vermogens slechts
uitbreidingen zijn van de menselijke per-
soon, zo is het eigendom slechts het ver-
lengstuk van de vermogens. De mens schei-
den van zijn fysieke en mentale vermogens
is hem doen sterven; de mens scheiden van
wat hij met inzet van die vermogens heeft
voortgebracht leidt tot hetzelfde resul-
taat.

Er zijn schrijvers, die zich vooral toeleg-
gen op de vraag hoe de mens geschapen had
moeten worden s wij bestuderen de mens zoals
hij is; wij stellen vast, dat hij niet kan
leven zonder in zijn behoeften te voorzien;
dat hij niet in zijn behoeften kan voorzien
zonder te handelen, te arbeiden en te on-•
dernemen; en dat hij niet zal arbeiden of
ondernemen indien hij er niet zeker van is
de vruchten van zijn optreden te kunnen
aanwenden voor de bevrediging van zijn be-
hoeften.

Daarom gelov.en wij, dat het eigendom een
natuurlijke instelling is, en dat het de
taak is van de wet de z e k e r h e i d
en de v e i l i g h e i d van het ei-
gendom te garanderen.

Het is waar dat het eigendom vóór de wet
komt dat het zelfs erkend wordt bij de pri-
mitieve volkeren, die geen wetgevende in-
stantie kennen. Zij zullen niet betwisten,
dat iemand die voor zichzelf of zijn fa-
milie een hut gebouwd heeft er ook de eige-
naarvan is. Ongetwijfeld kan een ander hem
met man en macht uit zijn woning verjagen
- maar niet zonder de verontwaardiging van
de gehele stam op te wekken. Dergelijk
machtsmisbruik mag zelfs beschouwd worden
als de aanleiding voor de inzet van de open-
bare macht voor de bescherming van het eigen-
dom. Deze vereniging van de macht van allen,
deze conventie of wet, vindt zijn bestaans-
reden in het eigendom; het omgekeerde is
niet waar.
Is het anders in de dierenwereld? De•zwaluw
verzorgt in alle rust zijn jongen in het
nests dat hij door eigen inspanning gebouwd
heeft.

-Zelfs de plant leeft door assimilatie, door
t o e ë i g e n i n g . Zij eigent zich
stoffen, gassen en zouten toe, die zij in
haar omgeving aantreft. Het volstaat dit
toeëigeningsproces te onderbreken om haar
te doen uitdrogen en afsterven.

Zo is ook voor de mens de toeëigening de
sleutel tot leven en ontwikkeling.

Deze toeëigening is een natuurlijk
fenomeen, essentieel voor het bestaan: het
eigendom is niets anders dan de omvorming
van dit natuurlijk fenomeen tot een recht
gebaseerd op arbeid en initiatief. Pro-
duktieve handelingen transformeren ruwe
grondstoffen in consumptiegoederen? zij
maken assimileerbaar, vatbaar voor toeëi-
gening wat dit voordien niet was o Ik zie
werkelijk niet in hoe men zou kunnen vol- •
houden,dat het verschijnsel van de toeëi-
gening met. recht, tot voordeel van een ander
individu zou moeten strekken dan diegene,
die de produktieve handeling gesteld heeft.

De bestaansreden van de wet ligt in deze
primaire feiten, die noodzakelijk volgen
uit de menselijke natuur. Het is redelijk
overeen te komen dat de eendrachtige macht
van allen erop gericht zal zijn het geweld
te voorkomen en te onderdrukken: de levens-
drang en de zucht naar persoonlijke lots-
verbetering kunnen de sterkere ertoe drij-
ven de zwakkere te beroven, zijn recht als
handelend wezen te schenden. Niet het ei-
gendom is het resultaat van een conventie,
maar de wet.

DE OORSPRONG VAN HET EIGENDOMSRECHT VOLGENS
DE JURISTEN: DE WIL VAN DE WETGEVER.

We zullen nu de oorsprong van het tegen-
overgestelde systeem eens nader bekijken.
Al onze grondwetten uit het verleden ver-
kondigen de onaantastbaarheid van het eigen-
dom. Het ziet er dus naar uit, dat zij de
zin van de samenleving der mensen zien in
de vrije ontwikkeling, door arbeid en on-
derneming, van de personen en hun ver-
enigingen. Het eigendomsrecht is immers
niet anders dan het recht van de mens
zelfstandig te beschikken over de waarde,
die hij door zijn handelingen heeft ge-
schapen. Het schijnt dus zo te zijn, dat
onze grondwetten het eigendom voor de wet
stellen, mits de wet geen ander doel
heeft dan het vrijwaren van het eigendom.

Men kan zich echter afvragen of deze ver-
klaring niet op nogal onnadenkende wijze
in onze grondwet is ingelast, als een
holle frase, een dode letter; en vooral,
of zij werkelijk de basis vormt voor onze
sociale overtuigingen.

Men heeft gezegd, dat de literatuur een
uitdrukking- is van het maatschappelijk
gebeuren. Welnu, indien dit waar is, dan
mag men hier wel enige twijfels koesteren:
meer dan ooit is het de gewoonte, dat de
auteurs, nadat zij enige lippendienst
nebben bewezen aan het principe van het
exgendom, de tussenkomst van de wet in-
roepen, niet om het eigendom te eerbie-
digen, maar om het eigendom, het krediet
en de arbeid te regelen en te veranderen,
gelijk te schakelen en te verdelen.
Dit veronderstelt, dat men aan de wet en
dus tevens aan de wetgever een absolute
macht toekent over de personen en hun ei-
gendommen, wij kunnen dit betreuren, maar
we moeten niet doen alsof wij verrast zijn
hierover.

-/wordt vervolgd
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Kortgeleden nog heerste in Iran de Sjah.
Deze heeft geprobeerd in korte tijd van
het land een soort westerse maatschappij
te maken, met moderne industrie en moder-
ne westerse omstandigheden. Veel Perzen
konden of wilden dat niet zo snel ver-
werken. Hun oude (geloofs-) tradities
zaten er zo vast in, dat zij dat ervaar-
den als werk van de duivel. De hervor-
mings pogingen van de Sjah werden niet
aanvaard en zelfs tegengewerkt. De Sjah
kon dat weer niet hebben^ en trachtte zijn
plannen met geweld/dictatuur door te
drijven.

Logisch gevolg: een steeds grotere onte-
vredenheid van weerskanten, die culmi-
neerde in een opstand aan het begin van
dit jaar. De Sjah moest zijn land verla-
ten en men dacht nu in een democratische
vrijheid (wat dat dan ook is) terecht te
komen.

Echter de hogepriester Khomeiny werd de
baas en die zou van Iran wel eens een '
echte Mohammedaanse republiek maken. Ge-
baseerd op irrationeel geloof! I

Het gevolg lezen wij dagelijks in de
krant. Nieuwe executies in naam van God
of de Koran. Nu zelfs een volkerenmoord
op de Koerden.

Eerder in de geschiedenis hebben wij in
1917 in Rusland hetzelfde zien gebeuren.
De dictatuur van de Tsaar werd daar ver-
vangen door de dictatuur van het commu-
nisme. Miljoenen mensen werden vermoord
en de. vraag blijft of de dictatuur van
de Tsaar niet milder was.

Mensen in beide voorbeelden vechten om de
vrijheid. In beide voorbeelden hadden zij
een irrationele conceptie van die vrij-
heid. De gevolgen zijn duidelijk zicht-
baar voor iedereen.

Ook in Nederland en België (en andere
westerse landen) ontbreekt het aan een
duidelijke rationele visie van de vrij-
heid. Daarom komen wij automatisch te-
recht in een steeds grotere onvrijheid
van de staatsdictatuur. De enige oplos-
sing hiervoor is een andere, betere, ra-
tionele filosofie van de Vrijheid.

Wij moeten leren wat de echte vrijheid
betekent.Niet het doen waarin men 'zin'
heeft, maar het niet plegen van geweld
bedrogy bedreiging en fraude.

Het libertarisme heeft deze rationele
filosofie. Het is thans belangrijker
dan ooit wegen te zoeken om deze gedach-
ten aan de mensheid duidelijk te maken.
Het is op zich niet moeilijk, maar voor-
geprogrammeerde personen te overtuigen
kost veel energie. Wij zijn bereid deze
energie in te zetten, omdat wij weten,

dat mislukken van deze overtuiging ons
allen naar een steeds grotere onvrijheid
brengt.

Libertariërs, zorg daarom op de eerste
plaats ervoor, dat u zelf goed begrijpt
wat er in onze maatschappij gebeurt. Pas
daarna heeft u een kleine kans om dat aan
anderen duidelijk te maken. Studeer, lees,
discussieer in uw libertarische kring,
stuur ons ideeën op.

Samen zullen wij onze vrijheid behouden
en uitbreiden.

H.D.

Op basis van James C. Patrick uit
Freeman - April 1979.

EEN BETERE WERELD

Mensen denken vaak, dat zij de wereld
kunnen verbeteren door ideeën aan an-
deren op te dringen. Den Haag zit vol
met dit.soort mensen - mensen, die
anderen willen dwingen op hun manier
te leven, te werken, etc.

Steeds als iemand zegt: "Er zou een wet
moeten zijn", zegt hij in feite "De
mensen zouden gedwongen moeten worden
het op mijn manier te doen". Uiteinde-
lijk bestaat politiek daaruit. Het is
een methode om te beslissen wie macht
gaat uitoefenen over anderen, om te
beslissen wiens ideeën voorrang krijgen.

Het is ongetwijfeld waar, dat sommige
mensen betere ideeën hebben dan anderen,
maar soms hebben die 'anderen' de. be-
tere ideeën. Eén probleem is, dat
bij het opdringen van onze ideeën aan
anderen, zij zelf ook ideeën
hebben over hetgeen te doen. Dit
is één reden waarom conflicten ontstaan.

Als je je concentreert op het verbeteren
van jezelf, is er weinig kans op con-
flict. Daarbij zou je wel eens die posi-
tie kunnen bereiken, waar anderen je
voorbeeld vrijwillig volgen.
Het is natuurlijk aan jezelf om jezelf
verbeteren. De een zal misschien een be-
paalde studie beginnen, de een of an-
dere taak volbrengen, bepaalde boeken
lezen of proberen consequent te leven.
Hoe dan ook, je wordt er op deze manier
niet slechter van en zeker is
het efficiënter iemand via het goede
voorbeeld te overtuigen, dan een wet of
ellenlange discussie aan te gaan.

Door zelfverbetering vermindert niet
alleen de kans op conflict, 2elf wordt
3e ook nog "beter", zodat het voor jou
en betere wereld wordt.



ADVERTENTIES
THE WORLD GOLD ASSOCIATION

Wat doet de World Gold Association?

- zij steunt en vergroot de rol van goud als een zekere
en veilige vorm van geld.

- zij beschikt over een onafhankelijk dokumentatie
centrum over goud en aanverwante zaken.

- bij speciale gelegenheden en minstens elk kwartaal
wordt een bulletin uitgegeven, dat onder meer inves-
teringsmogelijkheden in goud aangeeft.

- zij brengt kopers en verkopers bij elkaar door ge-
bruik te maken van een grote relatiekring en een
specifiek adressenbestand.

Wat betekent dat voor u?

- wij kunnen u helpen aan alle informatie m.b.t. goud.
- wij ondersteunen u door het promoten van gezond en

waarde vast geld.
- u kunt abonnee worden en regelmatig ons bulletin

ontvangen. U leest dan het laatste nieuws over goud
en daarmee samenhangende investeringen.

- industrie en beleggers kunnen bij elkaar gebracht wor-
den.

LIDMAATSCHAP

Er zijn verschillende klasses van leden om diegenen, die
een groter belang hebben in goud de mogelijkheid te
bieden de W. G. A. en dus haar doelstellingen meer te
steunen.

Sponsors
Ondersteunende leden
Gewone leden

$500.— per jaar
$250.— per jaar
$100.— per jaar

Alle leden ontvangen onze plaquette met onze gouden
regel; He who has the gold makes the ryl.es.

World Gold Association
P.O.Box 4129
Lausanne
Zwitserland

STEUN DE VRIJHEID

- Wordt donateur van het Libertarisch Centrum;

- Werf nieuwe abonnee's voor De Vrijbrief;

- Werf nieuwe donateurs voor het Libertarisch Centrum;

- Door uw medewerking kan de Vrijbrief snel een
maandelijkse uitgave worden;

- Bezoek de kring-bijeenkomsten.

INTERNATIONAL

Panamex now has available Bullion
coins in a range of metric
weights in both Gold & Silver.
Eight different coins are avail-
able at premiums as low as 3%%
over spot. Two, five, ten and
twenty-five gram Gold, and two,
five, ten and twenty-five gram
Silver. Write for free informa-
tion and $20 sample offer.

Europe : PANAMEX INTERNATIONAL LTD.
Box 70
Route de Lavaux 103
1095 Lutry/VD
Switzerland

Canada : PANAMEX INTERNATIONAL LTD.
4040 St. Catherine St. W.
Montreal, Quebec
Canada H3Z 1P2

Far Bast! PANAMEX INTERNATIONAL LTD.
1801 Aurora House
56-59 Connaught Rd.
Hong Kong

WERK MEE AAN DE VRIJHEID

Wordt aktief lid van een locale kring, die eens per
maand bijeen komt en discussieert over mogelijkhe-
den om tot VRIJHEID te komen.

Er zijn kringen gevormd in Amsterdam, Rotterdam,
Den Haag en Utrecht. Binnenkort zullen ook de
kringen Heerlen en Haarlem bijeenkomen.

Geef u op bij:
Het Libertarisch Centrum
Postbus 5747
Amsterdam 1007 AS
Tel.: 020-442737

INDIEN U BELANGSTELLING HEEFT OM EEN ADVERTENTIE TE PLAATSEN IN ONZE VRIJBRIEF, NEEMT U DAN
CONTACT OP MET DE REDAKTIE VOOR PRIJZEN EN NADERE INLICHTINGEN.
WIJ HEBBEN OOK BELANGSTELLING VOOR DIEGENEN, DIE EEN Z.G. RUIL-ARTIKEL WILLEN PLAATSEN IN
DE VRIJBRIEF.
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DE VALUTAMARKT

"De Europese Monetaire Slang" "EMS"
"Devaluatie" "Revaluatie" "Inflatie"
"Een mandje valutas"
"Interveniëren"
"Dé dollar is zwak vandaag en morgen"

Allemaal kreten, die de laatste tijd veel
vaker gehoord worden. Dit hangt samen met
de onrust die nu al enige tijd op de valuta
markt heerst. Hoe zit dat nu?

Laat ons eerst eens nagaan wat "geld"
eigenlijk is. Mijn ervaring is nl. dat
99% van de mensen dat niet weet. Om uit
te leggen wat "geld" is, zouden wij een
paar artikelen nodig hebben en die ruimte
is er niet. Ik zal echter regelmatig op
dit onderwerp terugkomen, zodat onze le-
zers toch deze kennis kunnen opdoen. Laten
wij er in dit artikel eens van uit gaan
dat: dollars, ponden of gulden etc. be-
schouwd kunnen worden als aandeeltjes in
een land.

Als een onderneming goed draait, zullen de
aandelen van die onderneming in waarde stij-
gen. Gaat het goed met een land, dan stijgt
het geld van dat land in waarde.

Uiteraard is het voorgaande en simplifi-
cering, want:
- o.a. wordt een valuta ook gemeten t.o.v.
andere valutas

- verwachtingen van mensen spelen eveneens
een rol.

Een manier om te bepalen of een valuta min-
der waard zal worden t.o.v. een andere is
te kijken naar het inflatie percentage.
Wanneer nl. de inflatie toeneemt, neemt in
een land de waarde van het geld t.o.v. goe-
deren af (andersom: u zegt "bij toenemende
inflatie wordt alles duurder").

Men koopt voor geïnflateerde gulden/francs
minder goederen, maar ook minder buiten-
landse valuta. Behalve als die valuta een
hogere inflatie heeft dan de gulden/franc.
Ook op basis van verwachtingen zal er op de
valuta markt gekocht en verkocht worden.
Verwacht "de markt" een dalende dollar, dan
zullen veel dollars te verkoop aangeboden
worden om daarmee een andere valuta te ko-
pen. Men wil i.p.v. een "dalende" valuta,
een sterke "stijgende" valuta bezitten.
Een groot aanbod, of het nu dollars of aard-
beien zijn, betekent een daling in de prijs.
Men zegt, dat de dollar zwak is.

Zoals zo vaak, menen overheden de markt
beter te kunnen regelen dan de oorspronke-
lijke deelnemers. Overheden proberen dan
meestal hun eigen valuta sterk te houden.
Ze doen' dat door zelf op de markt hun valu-
ta te kopen. Door die kunstmatige vraag
blijft nu b.v. de dollar min of meer con-
stant in waarde. Zo is de amerikaanse re-
gering thans zeer gebaat bij een "sterke" $.

Als de $ nl. nog verder omlaag gaat dan
zullen de olie producerende landen waar-
schijnlijk betaling van hun olie niet in
$, doch in andere valutas (een groep of
mandje van andere valutas) eisen. Dat be-
tekent meer vraag naar alternatieve valu-
1 tas, die met $ gekocht moeten worden. Dan
gaat de $ omlaag t.o.v. de andere valutas,
oftewel er moeten meer $ betaald worden
voor die valutas en dus meer $ voor dezelf-
de hoeveelheid olie. Men kan het de olie-
producerende landen niet kwalijk nemen,
dat zij hun olie prijs in $ verhogen, wan-
neer de $. omlaag gaat. Immers hun olie
blijft evenveel waard. Olie blijft olie.

Datzelfde waarderingsprobleem tussen olie
en $ speelde een rol'bij de verschillende
europese valutas. België b.v. sjoemelde
meer met zijn currency dan Duitsland.
Gevolg: de mark stijgt t.o.v. de franc
e.q. de franc zakt t.o.v. de mark. Dat is
allemaal erg lastig en vooral voor mensen,
die zaken doen tussen België en Duitsland.
Omdat daarmee het internationaal zaken-
doen niet gediend is, is na veel onder-
handelen de "Europese slang" (=EMS) uit-
gedacht. Deze vergrote slang betekent, dat
voor het moment, er niet meer dan 2%% ver-
schil tussen de valutas van de deelnemende
landen mag ontstaan dan afgesproken. Dreigt
een groter verschil te onstaan, dan moeten
de betrokken overheden ingrijpen in de
markt (interveniëren) om te proberen dat
verschil op te heffen. Meestal lukt ze
dat voor een beperkte tijd. Daarna echter
komen de devaluaties (de waarde van een
munt wordt minder t.o.v. de anderen) of re-
valuaties (de waarde van een munt wordt of-
ficieel hoger).

Als libertariir weet u al dat het vaak be-
ter is om dingen tegengesteld aan die van
de overheid te doen. Dat wordt dan nog
interessanter als u er ook nog wat aan ver-
dient. Dus koop Duitse marken en verkoop
Belgische franken. Dat kopen van DM is
momenteel echt interessant, omdat er in
september-oktober sprake is van een aanpas-
sing van de Europese slang.

Goed, het voorgaande gaat over valutas on-
derling. Vergeet niet dat als er naar een
objectieve maatstaf gekeken wordt, goud,
nog altijd het beste medium is. Zelfs zo-
genaamde "sterke" valutas als Zwitserse
franc of Duitse mark hebben inflatie en
dalen dus t.o.v. goud (hetgeen niet bij
gedrukt kan worden, hoogstens tijdelijk
gemanipuleerd) wat voor ons extra aanlei-
ding moet zijn om een gedeelte van ons bezit
in goud te beleggen.

Veel uit - muntende - groeten.

ir, L.H.M. Jongen

De Verenigde Staten zijn de leider van
het wereldterrorisme.
(President Khadafi)
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U BENT EIGENDOM VAN DE
STAAT

In België loopt thans een wetsontwerp,
dat de gemeenschap het recht geeft op uw
lichaam na uw dood. In overeenstemming
met een resolutie van de Raad van Europa
wordt bepaald, dat van uw lichaam stukken
afgesneden kunnen worden als iemand be-
paalt, dat hij dat gewenst acht voor een
transplantatie.

Op zichzelf sta ik helemaal niet negatief
tegenover orgaantransplantaties, integen-
deel. Maar wat hier gebeurt Is weer een
stap verder in de richting van het collec-
tivisme. De mens is geen individu meer,
maar is een deel van de 'gemeenschap'. En
die gemeenschap heeft alle recht op dat
'onderdeel'. Het is een teken van de heer-
sende filosofie in onze maatschappij.

Natuurlijk is deze wet niet meer schokkend,
immers wij zijn al tijdens ons leven het
eigendom van die gemeenschap. Als die ge-
meenschap besluit, dat wij ergens in een
vreemd land moeten gaan vechten, oorlog
voeren voor een of ander vaag doel, dan
worden wij gedwongen om dat te gaan doen.
En als die gemeenschap vindt dat wij twee-
derde van onze produktie in een grote pot
moeten gooien, dan worden wij gewoon ge-
dwongen om dat te doen.

Het gekke in het hele geval is, dat wij
dat allemaal maar nemen. Wij zijn al zo
geconditioneerd, dat wij ons als gewilli-
ge lammeren steeds verder naar de slacht-
bank laten leiden. Stapje voor stapje,
schijfje na schijfje.

Er is maar één weg terug. En die is via
een bewustwordings proces, waarin de mens
duidelijk wordt, dat hij wel een eigen
persoonlijkheid is. Dat hij wel degelijk
recht heeft op zijn eigen leven.

Het libertarisme staat nog in zijn kin-
derschoenen, maar het is de enige konse-
kwente leer die een complete dictatuur en
chaos kan voorkomen.

Aan ons om te zorgen, dat deze leer ver-
der verbreid wordt om zo op te trekken
naar een betere wereld voor iedereen.

H.D.

Beleggertjes:

- leest u,w.b. valutas het beleggertje
in het afgelopen februari nummer nog
maar eens.

- goud bereikte wederom record hoogten.
Laat u daardoor niet afschrikken. Ten-
minste, voor geld dat u nu wilt beleg-
gen en wat u voor een aantal jaren
kunt missen, is er geen bezwaar nu
goud en zilver te kopen. Een van de
mogelijkheden daarvoor is Panamex,
waar wij veel vë'ftrouwen in hebben.

de niet zo bekende verzamel onderwer-
pen zouden wel eens veel meer in
waarde kunnen stijgen dan de traditio-
nele.
Dat wil dan nog niet zeggen, dat u daar
hals over kop in moet duiken, maar ik
raad u aan die dingen minstens te be-
waren :

- antieke boeken
- oude stripverhalen, zelfs
die u vroeger uit de krant
knipte

- oude bankbiljetten
- oude aandelen/obligaties

(al eerder vermeld)
- antieke kaartspelen (hier
ben ik persoonlijk in ge-
ïnteresseerd, dus )

ir. L.H.M. Jongen

GET OFF YOUR STOOLS, LAY DOWN YOUR TOOLS

YOU MONEY-MANAGERS AND FOOLS

YOUR TIME IS UP, THERE IS NO DOUBT

DO PACK' YOUR BAGS , AND PLEASE GET OUT

WE HAVE THE LATEST SUPER NORM

W H I C H NO ONE ELSE CAN OUT-PERFORM

"AN INDEX FUND", WE SHALL IT CALL

A BUIL.T-rN PANACEA FOR ALL.

WITH DOW AND JONES WE STAY ON TOP

WE R I S E WITH THEM, WITH THEM WE DROP.

WHAT. NO ONE SEÉ1"|S TO WANT TO SEE

ALL SHA.R'ES ARE N OW A FALLACY

THE POINT- IS NOT WHO G A I N S , G A I N S MORE

BUT " LO S I N G LESS" W I L L SET THE SCORE

THE QUE-STION, WHICH l CAN' T FORESTALL

IS "WHY, THE HELL, INVEST AT ALL?"


