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De VRIJBRIEF brengt u elke maand nieuws over levens- en maatschappijbeschouwingen als
het objectivisme en het libertarisme. _

N I E U W E V R I J B R I E F
Pe VRIJBRIEF gaat maandelijks verschijnen. Daardoor kunnen we de kontakten mét de lezers
intensiever en regelmatiger onderhouden. We kunnen u daardoor tijdiger informeren over
libertarische gebeurtenissen. De investeringsadviezen kunnen aktueler zijn, én u kunt er
dus veel beter gebruik van maken. Het is belangrijk dat u eryoor zorgt uw verdiende geld
zo goed mogelijk te behouden of., zelf s te laten vermeerderen. Immers dan kunt u een stuk
vrijheid voor uzelf bewaren of vergroten.

We stellen ons voor pra zoveel mogelijk bij de aktualiteit aan te knopen en de libertari-
sche positie te verklaren. Da'arvoor willen v/e ook graag vragen Van lezers, beantwoorden.
Stuur ons uw vragen en wij zullen die in een van de volgende nummers behandelen. >
Persoonlijke vragen zullen we aan u persoonlijk beantwoordenk ,

Het is onze bedoeling dat de VRIJBRIEF een kommünikatiemiddel wordt voor alle' libér-
tariërs in België en Nederland. Daarvoor is zeer belangrijk dat u ons uw kritiek niet
spaart. Alleen dan kan het een blad van en'voor, u word'en. Ook kunt u de VRIJBRIEF gebrui-
ken om uw mening te uiten of voor te leggen aan andere libertariërs. Stuur ons Daarom uw
bijdragen en. wij zullen, eventueel in overleg met u, voor publikatie zorgen.

Om de kosten te dekken moeten we van u een bijdrage vragen van f 40,- pei4 jaar, U kunt
ook één of meer ndeelnemersbewijzen" kopen è, ƒ 100,- per stuk. Deze' geven u het recht op
een abonnement voor een jaar, plus de kans dat er nog eens ooit een'winstuitkering op
komt, Dit zou leuk zijn, maar u mag er nog niet te vast op rekenen. Maar u koopt deze be-
wijzen uiteraard in eerste instantie om er voor te zorgen dat de VRIJBRIEF tot een grote-
re verspreiding komt. Daardoor wordt dan het lifoertarisme verder verbreid en kunt u een
betere basis leggen voor een toekomst met een grotere vrijheid.

Gelukkig groeit het libertarisme op het internationale vlak zeer goed. Overal ter wereld
ontstaan er libertarische clubs, cursussen, partijen, literatuur, congressen,'etc.
We zullen u daarvan in de komende maanden de nodige voorbeelden laten zien.

Ons hoofdartikel in de VRIJBRIEF van december 1979 heeft zeer veel positieve reakties
opgeleverd. Het was getiteld; "Nog 1000 dagen vrijheid". Door dit artikel zijn zeer velen
nog eens hard met de feiten gekonfronteerds Hoe absurd is eea bewapeningswedloop, ®n hoe
dom is het dan nog bovendien als Üe strategie die Amerika en het westen voeren nog on-
doeltreffend is ook.'
In het genoemde artikel werd toch nog hoop gegeven als het westen maar snel KOU handelen
op de juiste wijze. De genoemde oplossingen lagen op het militaire vlak, en dat is ge-
aien de spoed die vereist is, ook juist.
Toch moeten wij als libertariërs ook de oplossing van deze dreiging vooral ook op een
jneer fundamenteel vlak aanpakken. De oorzaak van al deze ellende is immers dat er in de
wereld een fundamenteel onjuiste mentaliteit heerst. En het ombuigen daarvan is misschien
wel onze grootste, moeilijkste, langdurigste, maar ook mooiste taak.

H,.J.J.

Nederland: Postbus 5747, 1.007 AS Amsterdam, tel. 020-442737; AMRO Bank rek.nr.46.04,98.053
,t<n.v. De Vrijbrief; Postrek.nr. 3980483; abonnementsprijs ƒ 40,- per jaar.

België : Herentalsebaan 109, 2100-B Deurne; Bank J.V.Breda rek.nr. 645-1007683-82
t.n.v. De Vrijbrief; abonnementsprijs BF 6QO,- per



—4—

Met dit aardige voorbeeld is toch wel aangetoond, welk één grote DWAASHEID het is te
moeten meebetalen in een andermans plezier, behoefte en of voorzieningen.
Wist u overigens dat de Volvo fabrieken ongeveer ƒ 30,- van iedere Nederlandse belasting-
betaler krijgt? De overheidssteun van ƒ 150 miljoen is rond en er zijn ongeveer 5 mil-
joen Nederlanders die aan het arbeidsproces deelnemen.

U begrijpt, beste lezer, dat er nog pagina's vol van dit soort voorbeelden te schrijven
zijn, helaas.
Zou George Orwell dan toch gelijk krijgen met zijn legendarische jaartal 1984? In pro-
centen gemeten zitten we er nog 20 vanaf en in jaren nog 4, en als ik in het gigantische
winkelcentrum Hoog Catharijne te Utrecht loop, heb ik het idee dat we al in Orwell's
1984 beland zijn, vanwege alle camera's die het publiek in de gaten houden. Ik heb me
overigens laten vertellen, dat aan de andere kant van die draad nette bewakers zitten
om de baldadige jeugd in de gaten te houden, alhoewel, de installatie hangt er al vast...
Om even in Utrecht te blijven, wil ik u enkele Stichtse aktualiteiten niet onthouden.
Utrechts eerste burgervader liet onlangs op een spreekbeurt horen, dat in de nabije toe-
komst een samenwerking van VVD en PvdA niet uitgesloten is, gezien de partijprogramma's
steeds meer overeenkomsten gaan krijgen. U vraagt zich misschien al af, wie naar wie toe
neigt? Helaas komt het neigen maar van één kant; '
Ü ziet ook hier weer, waarde lezer of misschien wel VVD-stemmer, was de titel van dit
schrijven maar van kracht. U had dhr. Vonhoff eerst retour kunnen sturen en dan op
dhr. Vonhoff van de PvdA kunnen stemmen,.....
Enkele maanden geleden liet een VVD kamerlid zich in Utrecht horen op een spreekbeurt
welke specifiek over ontwikkelingshulp ging. Een aardige climax van; tegenstrijdigheden
blijkt uit het volgende:

In een gesprek in de pauze onder vier ogenj verklaarde de spï-eker dat het tegen alle
liberale grondbeginselen in druist om de Nederlandse burger via het belastingstelsel
dwangmatig te laten betalen voor ontwikkelingshulp. Na de pauze, in een redelijk volle
zaal, verklaarde dezelfde spreker dat "het toch slechts maar'1 een paar procent is van
het nationale; inkomen, dat opgaat aan ontwikkelingshulp en dat we die arme stakkers niet
mogen laten verhongeren. i ' i ' > '
Een week later lees ik in de krant, dat deze spreker in 'de Tweede Kamer pleit voor een
forse verhoging van de ontwikkelingshulp. En om de climax i dan maar af te maken, zien we
nog steeds die zelfde man op de televisie enkele miljoenen weggeven aan de hoge commis-
saris te Genève. Ziehier de inkonsekwentie van diverse volksvertegenwoordigers.
Hoe lang zou het nu nog duren voordat de nuchtere Nederlander ziet en of merkt dat hij
bedonderd wordt? '
Zou het inderdaad pas in 1984 zijn? Waarschijnlijk is de socialistische en kollektivis-
tische tang dan al gesloten en is er geen v/eg terug meer! ,
Denkt u daar wel eens over na..4.... en doet u er ook iets

Pred. H. Mèijroos.

DON ERNSBERGER IN NEDERLAND
Op 9 januari hadden wij het genoegen OBJ Don Ernsbergeï'als spreker in Vlaardingen te
hebben. Don hield eett zeer interessant verhaal over de ontwikkeling van het libertarisme.
Hijzelf was er al mee bezig Vanaf 1964, Het duurde echter tot 1969 eer de verschillende
individuele groepjes 'tot samenwerking kwamen in de Society för Individual Liberty (SIL).
Ook in Amerika bleek dat zeer veel mensen het idee hadden dat zij de enigen v/aren met
deze vrijheidsideeën.! SIL kón deèe mensen inet elkaar 'in kö:htakt brengen én de beweging
ontstond. ' ' , ' ' ' ' ' ' , '
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In 1972 is de Libertarische Politieke Partij (LP) ontstaan, maar Don vond veel belang-
rijker dat nu aan veel universiteiten professoren zijn die libertarische ideeën ver-
breiden. Daardoor kunnen veel jonge mensen kennis nemen van het Objectivisme en Liber-
tarisme. Eén van de grote vpord[elen van de LP is echter dat daardoor zoveel publiciteit,
en daardoor bekendheid met het libertarisme ontstaat.
Fondswerving was ook in het begin een probleem, maar dat gaat ook hoe langer hoe ge-
makkelijker.
De diskussie was zeer levendig en na afloop van de vergadering bleven nog veel liber-
tariërs tot in de kleine uurtjes met Don diskussiëren.
We blijven met Don en SIL kontakt houden, waardoor ook u regelmatig over hen zult horen.

I N S T I T U T U M E U R O P A E 'U M
In Brussel is op 21 november ,1979 het' "Europees Instituut" geopend.
Dit instituut heeft tot doel de openbare mening vertrouwd te maken met de argumenten
voor een sociaal-ekonomisch beleid, dat gericht is óp een "v.rije markt". Het zal streven
naar behoud en uitbreiding van de sociale en èkonomische vrijheid. De oplossingen zullen
gezocht worden in vermindering van de overheidsinvloed en van de belastingen.
De voorzitter is Antqny Fisher, die ook president is•,van het bekende Engelse "Institutë
of Economie Affairs". Dit bekende I.E.A. heeft reeds veel gepubliceerd en grote invloed
op het beleid van Margareth Thatcher. ' , :

Door het Europees Instituut zijn reeds'enkele boeken uitgegeven: , . ' '
- l'Unité Monetaire Européenne: au profit de'qui", geschreven door P,rof,, Pascal Salin»
- "Economie Freedora and Representative Government",geschreven door Prof. F.A. Hayek. ' '
Ook zijn er reeds enkele seminars geweest. Voor 1980 wordt> een belangr.ijki seminar ge-1

organiseerd, waarop Professor Hayek.persoonlijk komt spreken. . ' ,

Meer inlichtingen zijn te krijgen bij het Europees Instituut, Avenue de' ia<Jóyeuse
Entree 1-5 (b?0), Brussel B-1040, België- , ' , ' ' i

B O E K , i , . . , ' , ' ' '
"Mens, Economie en Staat - De oorzaken van economische chaos" door Edgard, E, Geyskens ''
(Lic. ec. wet). M ,
Dit boek bespreekt op een zeer goede manier de problemen van onze maatschappij.
Inflatie, werkloosheid, waarom zijn zulke misstappen realiseerbaar? Om inzich£,te verj

krijgen in deze chaos moeten we terug naar de fundamentele principes van 'de menselijke
natuur. Politici, bureaucraten en belangengroepen vormen een triumviraatt Door hun be-
langenconvergentie vormen ze in het politiek bureaucratisch systeem een zelfbestendigend
mechanisme; oorzaak van falingen, bron voor de politieke conjunctuurcyclus.

Het boek kan besteld worden bij de schrijver:
Edgard Geyskens, P. Dergèntstraat 105, 3222 Gelrode, België - tegen betaling van BF 440,-

"ÜE VRIJE MARKT IN EEN ONVRIJE EKONOMIE
Nu deze rubriek al weer zo'n jaartje in de VRIJBRIEF verschijnt, is het wellicht ver-
standig om voor onze nieuwe abonnees nog eens aan te stippen waarom we hier over be-
leggen en dergelijke zaken schrijven.

Een van de voornaamste doelstellingen van het libertarisme (en ook van het objectivisme
en de vrije markt ekonomie) is "de vergroting van de vrijheid van het individu".
Die vergroting van de individuele vrijheid kan o. a. SOVJET-VETO IN VEILIGHEIDSRAAD
bevorderd worden door:
- mensen bewust,te maken wat hun rechten zijn,
-•ervaringen uit te wisselen,
- én door te zorgen dat de gevolgen van iemands
akties volledig voor zijn of haar verantwoorde-
lijkheid vallen.

Dat laatste is een hele mond vol, maar aegt eigen-
lijk: "Als je wat doet, heb je recht op de gevol-
gen". Die gevolgen kunnen positief of negatief zijn,
fa.V. een eerste prijs in een wedstrijd, een gebro-
ken ruit, een salaris> of winst op een transaktie.

-n' Dn is et;)} blrnKTtluncl.se i



Aangezien we het op deze pagina over beleggen willen hebben, wordt er hier alleen inge-
gaan op de financiële gevolgen van iemands akties.
Wat merk je dan als je tegenwoordig akties (werk of investering) onderneemt? V/el, het
recht op eigen leven of het recht op de gevolgen van akties (salaris of winst) wordt
maar voor een klein deel erkend. Of anders: aangezien maar een deel van salaris of winst
behouden mag worden, vanwege de belasting, heb je dus eigenlijk ook maar voor een deel
recht op eigen leven.

In het februarinummer zal ik op dit onderwerp doorgaan, maar nu moet ik natuurlijk eerst
reageren op het marktgebeuren en wel vooral op de ontwikkelingen met goud en zilver.

Vaste lezers van deze rubriek weten nu wel dat goud en zilver middelen zijn om iemands
financiële basis te versterken.
Goud is door de eeuwen als waarde erkend. Niet alléén in tijden van onrust (zoals nu in
de wereld), maar ook in tijden van hoge belasting en grote inflatie.
Zilver is daarbij dan helemaal biezonder, omdat het industriële verbruik nu groter is
dan wat er jaarlijks boven de grond gebracht wordt.
Bovenstaande wil echter niet zeggen dat u ongeacht de prijs moet kopen. Denkt u het goud
of zilver op korte termijn weer te verkopen, dan zou ik aanraden op een eventuele reaktie
in de prijzen te wachten. Bent u van plan het spul als zekerheid tegen van alles te be-
waren, dan heb ik er geen probleem mee zelfs op deze prijzen nog te kopen. En dan iets
meer zilver dan goud.
O ja, en als u het metaal afgeleverd wilt krijgen, koop het dan in België (scheelt u BTW).
Vanaf januari wordt in Zwitserland op afgehaald goud en zilver 5,6% geheven, wat natuur-
lijk zonde is om te betalen. Wel bestaat nog steeds de interessante mogelijkheid om via
een bank metaal in Zwitserland te kopen, zonder BTW of:5,6%. Dit is zeker te overwegen
a l s u geen aflevering wenst', • . . . • . ' : : , , ! • • . . : . : ': , , ; ,
Een klein beetje rustiger dan goud zelf zijn de goudmijnaandelen. Deze zijn procentueel
minder gestegen dan het goud. Denkt u eens in, U heeft een mijn dié goud voor*_ $ 280
per öunce uit de grond haalt. U verkoopt datzelfde goud voor$ SÖÓ. Wat voor dividend
kunt u dan wel niet uitkeren? Dat is de reden dat ik u goudmi jnsaïldelen aanraad. In ver-
moedelijk 2̂ -3 jaar heeft u d.m.v. het dividend de aankoop er al uit. (Tja, dat gaat
natuurlijk wel onder de veronderstelling dat dat dividend niet bij uw belastbare inkomen
komt.') • ' ' • ' . ' : ' . • • ' • : • • . ' . . •
Over welke goudmijnen en de uitvoering van uw aankopen wil ik liever uw vragen persoon-
lijk beantwoorden, Aarzel niet deze te stellen, ; '':.

i ' • ir. L,H.M. Jongen.

OBJECT iVISMË HERLEEFT
Dr. Harry Binswanger geeft een nieuw
tweemaandelijks tijdschrift uit:
The Objectivist Forum, dat over objecti-
vistische filosofie zal publiceren.
De eerste uitgave zal een gastartikel be-
vatten, dat Ayn Rand geschreven heeft.
Leonard Peikoff is adviseur-redakteur.
Stuur $ 15 voor een jaarabonnement naar:

P.O.Box 5311, FDR Station, NYC, NY 10021,
U.S.A.

Iedereen heeft het Recht Goed te doen,
maar dan alleen op zijn eigen kosten, "

' Milton Friedman

PiSr Vergeet ü niet uw abonnement te vernieuwen ?.|


