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De VRIJBRIEF brengt u elke maand nieuws over levens- en maatschappijbeschouwingen als het
Objectivisme en het Libertarisme.

WETSVOORSTEL KRAAKBELEID ' i
De Partij van de Arbeid heeft in Nederland een wetsvoorstel ingediend "dat gemeentes het , ",
recht geeft om leegstaande huizen te vorderen en die rechtvaardig te iverdelen". We hoeven '
hier niet nog eens te benadrukken dat het een vreemde zaak is dat een regering Robin Hood
probeert te spelen, oftewel op onrechtmatige wijze "recht" probeert te doen. I '
Echter de hele situatie rond het kraken wordt nu pas echt interessant. ! 1

Blijkbaar gaat de PvdA van het standpunt uit dat, als er ergens behoefte is,(b.y. .aan wonin-'
gen) en er is ook ergens een "overschot"(leegstaande panden), een gemeente het recht moet , ,,
hebben om dat "overschot" onder de behoeftigen te verdelen. Waarom dat overschot er is doet , >
blijkbaar niet ter zake en eigendomsrecht was tenslotte al iets ouderwets, dat geen mode me^r
is of stemmen oplevert. , - - ;' i •
Als ik dat uitgangspunt goed begrepen heb, geeft dit allerlei aardige en interessante moge4'
lijkheden tot meer wetsvoorstellen. , ' ' , • ' ' [
Met het gevaar ongenuanceerd oveï te komen wil ik de volgende '"behoeften" en -"overschotten"
graag op de PvdA-manier oplossen. ï ' ' , ,

- "Overschot" aan leraren - behoefte aan scholing in derde wereld landen: ,
DUS verplichten we leraren om naar derde wereld landen te gaan. (Cuba 'doet dat al jaren.1) .

- Veel auto's worden maar enkele uren per week gebruikt: • ' ,: ' , ,
DUS gaan we auto's vorderen die bijvoorbeeld de plaats van het openbaar vervoer in kunnen
nemen; speciaal voor mensen dié even een auto nodig hebben. !' < ;

- Sommige mensen zijn seksueel niet zo aktieif, anderen hebben daarentegen een zeer grote
behoefte: DUS

- In zuidelijk Europa is vaak mooi weer, in Nederland vaak niet. In ,de EEG wordt dan ook
binnenkort een wetsvoorstel ingediend om dit recht te zetten.

- Er zijn grote overschotten en -beleggingen bij de Nederlandse vakbonden. We kennen allemaal
wel mensen die geld nodig hebben: DUS

- Veel leden van politieke partijen hebben blijkbaar zoveel tijd dat ze allerlei "interéssan-
te" ideeën kunnen uitwerken. Het Libertarisch Centrum heeft behoefte aan mensen die mee
willen helpen: DUS ., • , '

- De overheid heeft geld genoeg (ze drukt het naar behoefte):
DUS kan ze elke Belg en Nederlander rijk maken. , !

,U ziet het, voor elk probleem kan nu een oplossing gevonden worden. Waarom zijn we dan eigen-
lijk nog bezig met het Libertarisme en al die moeilijke ideeën?
Dat ligt aan u, blijkbaar is de maatschappij die o.a. de PvdA voorstaat, toch niet zoals u
die wenst. Als dat inderdaad zo is, DOE da» eens waar uw gedachten mee bezig zijn:

- Leg mensen uit dat voornoemde onzin werkelijkheid aan het worden is. ,

- Wees aktief, of zelfs: richt een Kring op, , >

-•En het minste: stel uzelf tot doel dit jaar 2 nieuwe abonnees op de,Vrijbrief te maken.
, | ; , ' 'L.J. ,'|

Nederland: Postbus 5747, 1007 AS Amsterdam, tel.' 020-442737; AMRO Bank rek.nf. 46io4.98.i053
' t . n .v . De Vrijbrief; Postrek.nr, 3980483; abonnementsprijs ƒ 40,- per jaar: '

België : Herentalsebaan 109, 2100-B Deurnej Bank J.v.Breda rek,nr. 645-1007683-82 ,
t .n .v . De Vrijbrief; abonnementsprijs BF 600,- per jaar.
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HET LlBERTARISME IN DE BENELUX
i

Het Libertarisme groeit in de Benelux, ook al is het (te) langzaam. Er zijn steeds meer men-
sen die inzien dat het fout gaat in onze maatschappij. Steeds meer mensen zoeken een alter-
natief, zelfs al zijn er ook steeds meer mensen die het moede hoofd in de schoot leggen.
Steeds meer mensen begrijpen dat een oplossing op fundamentele principes zal moeten berusten,
De Libertarische Kringen draaien redelijk, Vooral de kursus Libertarisme in Rotterdam/VIaar-
dingen is een sukses.
Het aantal abonnees groeit. Te langzaam naar onze zin, want wij menen dat de Vrijbrief het
bindmiddel is dat ons informeert over wat er gebeurt, en waarin wij onze inbreng kunnen leve-
ren. Diverse Libertariërs hebben de afgelopen tijd al een artikel gepubliceerd. Gaarne meer.
Ook positief is dat meerdere personen hun mening aan ons kenbaar maken door telefonisch of
schriftelijk te reageren op bepaalde gebeurtenissen of op artikels. Wij stellen uw reakties
en uw kritiek en uw suggesties zeer op prijs, en wij zullen er ook zoveel mogelijk rekening
mee 'houden; Het liefst hebben we uw reakties schriftelijk, zodat we er beter op kunnen rea-
geren.
Hier volgen enkele reakties. We kunnen niet alles opnemen en ook niet de volledige brieven:

- F.L. te K.: De maandelijkse verschijning van De Vrijbrief vind ik een grote vooruitgang.
Ook het nieuws over de gebeurtenissen in het Libertarisme geven mij een steun en groter
vertrouwen. Je weet nu dat er nog meer mensen voor de vrijheid bezig zijn. Het ver-

' breiden Van deze gedachten in mijn kennissenkring, blijkt echter moeilijk te zijn.
, 'Red: Dank u.\Als we helpen kunnen met artikels over bepaalde onderwerpenf doen wij dat

'>',gr'dag',> Laat maar horen welke. Geef uw kennissen De Vrijbrief, U kunt ook geschenk-
: abonnementen geven'

r O.N. ie B.: Het niveau van De Vrijbrief daalt verontrustwekkend, U moet ons niet bewijzen
dat het Russisch model verwerpelijk is, wel dat het Libertarisme ook in het voordeel
van de gewone arbeider werkt. Het wordt tijd dat "links" het monopolie van de "ver-

' • dediging van de arbeider*' ontnomen wordt. De arbeider moet inzicht krijgen in de voor-
delen van de marktekonomie, zoals dat in de U.S.A. meestal het geval is.

<[Red: Natuurlijk zijn wij ervan overtuigd dat het Libertarisme ook in het voordeel van de
' 'gewone arbeider werkt. Zoals met alles moeten we ook hier inhaken op de werkelijkheid,

, én die leert ons dat hep collectivisme zeker in het nadeel van die gewone arbeider
werkt. Dat proberen We aan te tonen met de positieve richting erbij, n.l, dat het
individualisme het enige juiste alternatief is. Hebt u ideeën1waarover u meer gepubli-
ceerd wilt zien? • •

,- IÏ.B. te B.: ïk wil gaarne aandringen op een strenge selektie van ingezonden materiaal, op-
dat de toch al schaarse ruimte in De Vrijbrief niet nog eens verspild wordt aan arti-
kelen zoals dat van Guy de Maertelaere in het maart-nummer; niet eens omdat het zoveel
onzin bevat ("you.'ye never had any feelings"), maar vooral omdat die onzin door geen

1 enkel argument wordt ondersteund. Niemand heeft iets aan een dergelijk artikel, er
wordt niets in verklaard of uitgelegd - we weten nu allemaal de persoonlijke mening
van een "ECHTE individualist", maar wat valt er verder mee te doen?

- A.Z. te E.: Het artikel van De Martelaere heb ik met genoegen gelezen. Het geeft goed weer
dat er meer in het Libertarisme zit. Het artikel heeft me gestimuleerd om nog wat an-

' dere literatuur op dit gebied te bestuderen. Door deze verschillende soorten artikels
komt De Vrijbrief goed objektief over.

1 , K R I N G E N
Rotterdam/Vlaardingen : Eerste donderdag van de maand. Zie onder "Kursus Libertarisme".

Den Haag - : Laatste maandag van de maand (volgende 26 mei en 30 juni).

Amsterdam/Heemstede : Kennismakingsavond op 12 mei, waarbij o.a. een film van Hayek ver-
,, , , toond zal worden. ' >

! ' Eerste maandag in de maand (volgende 2 juni en 7 juli).
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THE OBJECTIVIST FORUM
"The Objectivist Forum" is een nieuw Amerikaans tweemaandelijks blad dat de ideeën van het
Objectivisme verder wil uitdragen. Het blad heeft nu al bijna 3000 abonnees. Uitgever is
Harry Binswanger en adviseur is Lepnard Peikoff. Ay'n Rand is zelf filosofisch adviseur voor
dit blad. In het eerste nummer schrijft zij een inleiding. Daarin beveelt zij het blad
warm aan, en zegt dat het bedoeld is als een forum voor "students of objectivism" om hun
ideeën te bespreken, waarbij dan ieder voor zichzelf spreekt.
Ayn Rand is zelf geen redakteur, maar zegt dat ze misschien toch af en toe ,een ingezonden
brief zal sturen. Mocht in de toekomst het blad meningen gaan brengen die echt .afwijken
van het Objectivisme, en als die meningsverschillen niet zijn op te lossen, dan zal
Ayn Rand haar samenwerking verbreken. Dit zal dan ook bekend gemaakt worden.
De reden waarom zij dat zo duidelijk stelt, is dat zij niet wil dat de naam van haar filo-
sofie "Het Objectivisme" misbruikt zal worden. , •,"••>

In het eerste nummer beschrijft Harry Binswanger de ommezwaai naar "Rechts" die opgetreden
is. In het tweede nummer staan artikelen van Leonard Peikoff en Michael, Si'Be,rliner, Deze
laatste maakt een vergelijking van het Objectivisme met het Marxisme, ,, , . [
Verder staan in beide nummers boekbesprekingen en aankondigingen van gebeurtenissen.
Dit blad is beslist aan te bevelen.

Te bestellen bij: "The Objectivist Forum", P.O. Box 5311, FDR Station, 'New\Yoikf ,NY ' 10022,US.
Bijvoegen een cheque van 15 dollar. , , ' , . , ' ' '

E.N E R 6 I E C R IS ,1 S ' , M '„ " "• . ' '
De realiteit: De wereld heeft géén tekort aan energie.' " : ' • < '
De energievoorraden van de wereld zijn enorm en zeker als we rekenen' met kostprijzen'die
niet hoger zijn dan het dubbele van de huidige prijzen. Het gebruik van deze energievoor-
raden kan beperkt worden door politieke of milieufaktoren, maar de wereldeiiergievoorraad
raakt niet op4 Met een juist beleid, planning en bereidheid de kosten te betalen, kan ener-
gie geproduceerd worden in hoeveelheden die iedere redelijke vraag dekt, zonder dat er onder-
brekingen of tekorten ontstaan. ' , '

Dit is''het resultaat van een gedegen studie, gesponsord door de Ford Foundation. Een "bewe-
ring" die wij wel eens vaker gedaan hebben, heeft daarmee een wetenschappelijke ondergrond
gekregen. Dit neemt natuurlijk niet weg dat wij wél in een toestand terecht aan het,komen
zijn, waarin er tekorten aan energie zijn. Dit wordt echter niet veroorzaakt doordat t de
energie niet op de aarde aanwezig is. Het wordt veroorzaakt door allerlei politieke maatre- '
gelen die de exploitatie en ontwikkeling van energie zodanig hinderen, dat het voor onder-j
nemers niet'interessant is om risico te lopen, Alleen al door overheidseisen, -bemoeienis,
is de exploitatie van olie en gas op de Noordzee minstens acht jaar. achterop geraakt.
Laat de ondernemer met rust, en de energiecrisis wordt opgelost.

U kunt het uitgebreide rapport: "Energy, The next twenty years'1, (628 blz.) bestellen bij:
Harper & Row, 2350 Virginia Ave, Hagerstown, Maryland 21740, U.S.A.
voor een prijs van $ 17.06 (inclusief verzendkosten).

KlIRSUS LlBERTARISME
De eerste komplete, Nederlandse kursus is van start. De eerste twee lessen waren een sukses.
De deelnemers zijn enthousiast. De heer Bert Fitié die de kursus geeft (en heeft s(amenge-
steld) heeft eer van zijn werk. Nieuwelingen leren op één avond meer vsïn de grondbeginselen
dan anders in maanden. Oudere Libertariërs kunnen de theorie ophalen en krijgen alles weer
eens o p e e n rijtje gezet. , , • , , ' ' ,
De presentatie, met overhead-projekties., is klasse. De deelnemers krijgen kopieën van de ge-
projekteerde beelden. Dit maakt een latere studie gemakkelijker,en interessanter. De laatste
les voor de vakanties zal zijn op de Kringavond van 5 juni in Vlaardingeri. Daarna zal de
(vierde) les gegeven worden op de Kringavond van 4 september. De Kringavonden van 3 juli en
7 augustus gaan gewoon door. Er zal dan over de voorgaande lessen ge'diökussiéerd worden,, en '
er zullen zakelijke punten worden behandeld.
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LIBÈRTARISME: WAT 'HEBBEN W'ERAAN EN WAT ZIJN WE D'R MEE?
Een boek dat ik" voor het ogenblik aan het lezen ben heet "Le règne de 'la quantité et les
signes des tefflps"'.' De auteur stelt daarin dat de moderne tijd gekenmerkt wordt door het
steeds grotere belang dat gehecht wordt aan kwantiteit ten nadele van kwaliteit. Unieke er-
varingen worden geminlmalizeerd. Het meetbare primeert. Men zou ook kunnen spreken van een
benadrukken Van.h^-t HEBBEN ten koste van het ZIJN, een onderscheid dat, als ik me goed her-
inner, van de existentialistische filozofen afkomstig is. Het duidelijkste voorbeeld van al
deze, symptomen is i.wellicht de potsierlijke gewoonte van de Amerikanen om zichzelf te meten
aan wat ze verdienen?1 "In de tijd toen ik daar werkte was ik x dollars per week waard".

Nu zou dit op zichzelf weinig reden zijn om zich (althans in deze Vrijbrief) druk te maken
ware het niet dat,,het libertarisme IN PRAKTIJK heel wat van deze m.i. betreurenswaardige men-
.taliteit heef t'-overgenomen. Geld, zo schrijft mijn vriend Fred Dekkers in het aprilnummer,
is het enige alternatief voor dwang. Vreemd, ik dacht altijd dat het .alternatief voor dwang
VRIJHEID was en. <|s(„t,het precies dit woord "vrijheid" is dat trouwens aan het libertarisme
gijn naam lieert gegeven (Latijn; libertas; 'Engeis: liberty). De mogelijkheid.dat mensen (even-
tueel de overgrote'ïiieerderheid in een bepaalde maatschappij) zouden kiezen hun vrijheid an-
ders dan 'financieel, te realizeren, schijnt hier dus niet in aanmerking te worden genomen.'

Nochtans - en hier ga ik bewust de strategische toer op - lijkt het'mij dringend noodzakelijk
dat het libertarisme, 'wil het een kans op sukses hebben, zijn materialistisch imago overboord
gooit. Er is in onze maatschappij een hele evolutie op gang w'èg van het kwantitatieve, het
berekenende, het bezittende, kortom: een r.eaktie tegen "Ie regne de la quantité". Vele liber-
tairiërs'schijnen daarvan geen weet te hebben of trekken er zich rustig niets van aan. Zij
goochelen maar rustig verder met woordjes als "schadevergoeding" en zo meer, Zo heb ik nog
op vergaderingen horen beweren dat ieder ,letsel dat je een ander toebrengt O.K. is als je je
maar bereid ,verklaart( op,te draaien voor de kosten van dokters, medicijnen, hospitalisatie
en eventueel begrafenis! .Als reductio ad absurdum van de heerschappij van de kwantiteit is
di't zeker geslaagd., ' '

iL'aten we ,heel expliciet zijn: het enige ECHTE argument voor een vrije maatschappij is dat de
mensen j er gelukkiger zijn. Nu is het zo dat geluk nog steeds niet meetbaar is. Het liberta-
|risme kan dus n'ieït•BEWEZEN worden. Libertariër zijn is dan ook geen kwestie van bepaalde me-
tingen 'verrichteni of bewijzen leveren, het is een kwestie'van WAARDEN en de-'belangrijkste ,
waarden in het leven doorbreken elk kwantitatief keurslijf.

ilk durf dan ook stellen dat vele libertariërs er goed zouden aan doen wat minder ekonomie en
b.v.i wat meer psychologie te,lezen. Een Nathaniel Branden (in zijn post-Randiaanse faze), een
Wilhelm .Reich,',ë,ê n Carl Hogers, een Fritz Perls lijken hier in aanmerking te komen: En eens
Niet^ssche of Stirner herlezen zou ook geen kwaad kunnen. Wellicht zal dan de diskussie rond
het 'libertarisme niet steeds meer gevoerd worden in termen van "wat zullen we er meer door
hebben" maar "wat zullen we er meer door zijn",

1 Guy de Maertelaere. .

. NOU HOOR JE HET OOK EENS VAN EEN ANDER ,,,,',,
Er zullen ongetwijfeld slechts weinig lezers zijn voor wie Radio Tirana het favoriete radio-
programma is. Toch kan het soms wel eens een leerzaam programma zijn. Zo hoorde ik midden
april een uitzending waarin omstandig werd uitgelegd hoe de westerse overheden door het steeds
maar vergroten van de geldhoeveelheid, verwoede pogingen doen om de koers van de dollar niet
al te veel bij hun«eigen valuta te laten afsteken. Op zich is het natuurlijk niet verwonder-
jlijk dat in Albanië het kapitalisme in het algemeen en het Amerikaans kapitalisme in het bie-
:zonder van alles de, 'schuld krijgt. Wat interessant is, is dat het hier gaat om een puur mone-
;taris;tische beschouwingswijze. Blijkbaar wordt Milton Friedman in Albanië beter gelezen dan
in menig Vesters land,
Uiteraard heeft Friedman 'nooit gezegd dat de Europese inflatie een spelletje is dat gespeeld '
rword]t op bevel ,van het corrupte Amerika, maar het verband dat gelegd wordt tussen geldjioeveel-
heïd erii'tyisseljcoers is ̂ ónetarisme ,an optima'forma. .

1 : , ' ' ' • . © , R.F.A. Vogel.
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CHRISTELIJKE LIBERTARIERS
Veel Libertariërs zal het vreemd in de oren klinken dat er ook Christelijke Libertariërs
zijn. Veel Christenen zal het eveneens vreemd ,klinken. Immers zij zien vaak het Libertarisme
als een puur rationele, materialistische stroming.
In Amerika is echter een groeiende beweging: "GALATEN ZEVEN". Dit zijn libertarische chris-
tenen of christelijke libertariërs. Zij stellen dat het echte christendom moet culmineren
in het libertarisme. Ook de echte christen is een voorstander van de vrijheid. Ook hij is er
tegen dat de ene mens geweld, dwang of fraude tegen de andere mens pleegt. Zowel christenen
als libertariërs zijn tegen geweld, maar voor zelfverdediging. Op basis van deze vrijheid
(= het ontbreken van dwang/geweld) kunnen christenen en libertariërs minstens'goed samen-
werken. Dit is echter voor de groep GALATEN ZEVEN niet.voldoende. Zij vinden dat de beide
groepen zich moeten samenvoegen. Zij vinden dat iedere libertariër natuurlijk vrij moet zijn
om wel of niet christen te zijn, maar zij gaan het christen zijn en het libertariër zijn
bewust samen beleven.

De groep geeft nu een nieuwsbrief uit (in het Engels), Deze is nog gratis en kan worden be-
steld bij: Lee Sohubevt, 10 Harwiah Road, Morristewn, M 079603 U.S.A. s \

Wij vragen ons af hoe men hierover in Nederland denkt. Als u hierover een mening hebt, i
schrijf dat dan eens aan de redaktie. Mogelijk kunnen we een diskussie hierover aan de gang'
brengen. > '
Misschien ook is het mogelijk dat er zich een dergelijke Nederlands/Belgische groep, vormt.

Is er iemand onder de lezers die daar een begin mee wil maken? '•
Laat ons dat horen. Wij zeggen u reeds toe dat wij u alle mogelijke hulp zullen géveinJ ;
Wij zullen u-over de verdere ontwikkelingen van deze groep op de hoogte houden. • ! |

• PROTECTION RACKET , , , , ' !
Iedereen zal er zolangzamerhand wel van gehoord hebben, zo hij het niet al aan den lijve
heeft ondervonden: men parkeert zijn wagen ergens in de stad en bij terugkomst wordt men'
opgewacht door een onguur individu, dat beweert op de wagen "gepast" te hebben en daarvoor
een bedrag verlangt dat afhankelijk van het lef van de betrokkene en de schijn van gegoed-
heid van het slachtoffer kan variëren tussen een tientje en honderd gulden (in,België schijnt
men wat bescheidener, daar schijnt het tarief tussen honderd en duizend Frank te liggen).

Genoemde praktijken blijken zich echter niet meer tot het "bewaken" van automobielen te be-
perken. Onlangs hebben zich enige lieden opgeworpen als "bewakers" van de radiogolven rond
de 27 Mhz. Deze bewakers hebben het echter slimmer bekeken. Terwijl de bewaker van automo-
bielen nog de kans loopt zich te verkijken en een geoefend karateka als zijn slachtoffer uit
te kiezen, blijven de bewakers van de radiogolven op veilige afstand en laten zich via'de
postkantoren ƒ 35,- toesturen voor een "vergunning" om iets te doen, dat nooit verboden had
mogen worden. De tegenprestatie die de bewakers daarvoor verlenen is met "nihil" geëerd en
geprezen. U ziet het, de Maffia kan van de Overheid nog heel wat leren.

© R.F.A. Vogel,

10 REDENEN OM NIETS TE DOEN/ OF ,,,,,
1. Ik ben te oud om me nog druk te maken over de maatschappij.
2. Ik lees al zoveel; de Vrijbrief kan er echt niet meer bij.
3. Het heeft geen zin; we bereiken toch niets.
4. Ik doe al zoveel'. (Wat?)
5. De trend is in de richting van het Collectivisme, en trends kun je toch niet keren.
6. Ik ben bang dat ze me pakken; ik wil niet op een lijst staan, '
7. Met een paar mensen kun je toch niets uitrichten, i
8. Ik heb er echt geen tijd voor.
9. Als de Russen komen, pakken ze ons het eerst. '

10. Mijn vrienden denken er allemaal anders over. ' ,

Of zouden het allemaal smoesjes zijn? ' !,
Streept u voor uzelf een van bovenstaande redenen aan, of liever punt 11: , , <

11. IK ZORG DEZE MAAND VOOR TWEE NIEUWE ABONNEES OP DE "VRIJBRIEF"'. < ,
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DE VRIJE MARKT'IN EEN ONVRIJE EKONOMIE
De afgelopen maand heeft weer het nodige gejpjo te. zien gegeven.
De rente ging in Amerika eindelijk wat omlaag en dus één dalende dollar op de internationale
valutamarkten. "Wat interesseert mij dat nou", zult u misschien zeggen.
In zoverre interesseert u dat minstens.als u (nog) Amerikaanse aandelen heeft, n.,1. zelfs al
blijft het aandeel in dollarwaarde hetzelfde, gerekend naar uw zuurverdiende guldens of fran-
ken daalt het betreffende aandeel als de dollar omlaag gaat. En natuurlijk komen de klappen
nog harder aan als het Amerikaanse aandeel ook nog eens in dollarwaarde daalt,
Zeker in deze tijd is het ondoenlijk om te zeggen DE Amerikaanse aandelen zullen dit of dat
doen. Toch wil ik me hier in zoverre bloot geven dat ik in het algemeen,weinig stijging, doch
eerder nog daling van de "Amerikaantjes" verwacht. Laten we het zo stellen: dat ik in de olie-
fondsen, de mijnen, sommige energiebedrijven minder risico tot verlies zie dan in de andere
aandelen.
Maar over risico geschreven, als u naar uw netto resultaat kijkt aan het eind van 198,0 bete-
kent dat dat u in dit geval eerst 10% moet verdienen in verband met uw risico t.o.v. de dollar
(een daling van 10% zit er "wel in) én daarbij nog eens 8% in verband met de'inflatie thuis L '
Samen is dat 18% alleen al om "quitte" te spelen. Zei er nog iemand iets over spekul'atief be- i
leggen? . r ' i , ' ':

Goed, dan 'gaan we het veiliger aanpakken. U koopt dollarobligaties die u élk jaar 13% op'uw ;,
investering geven. Van die rente wordt door de belasting zeg 6% afgehouden en met het'10% •, <
dollafrisico schiet u er dus 3% bij in. Dat verlies zou dan gekompenseerd kunnen worden1als ,|
de rente in Amerika daalt. Dit betekent namelijk dat de obligaties zelf meer waard wp'rden, " i
maar zelfs dat is niet helemaal waar. We hebben ook nog 8% inflatie, zodat de waardestijging 1
in dollarobligaties minstens 11% zal moeten zijn om quitte té spelen. , ''' • •' ' ' l

; ' ' l : ; • <
Hoe gaat dat dan met Nederlandse of Belgische obligaties? U krijgt thans een redelijke rente
op.de nieuwste Belgische obligaties of, als het grote bedragen zijn, op 'termijndeposito's in
Belgische franks. De Nederlandse aandelen staan laag en kunnen nog lager. Daarom zult u zich
over enige maanden waarschijnlijk kunnen oriënteren op Nederlandse fondsen. Op dit momep.t,
lijkt het daarvoor nog te vroeg.'

Goud, zilver en goudmijnen zijn zich na de ,
roerige afgelopen maanden wat aan het stabili-
seren. Goud "blijft zo rond de $ 500 hangen en
zilver rond dé $ 13 a 14.

' Vanzelfsprekend hebben goudmijnen hun deel- in
de daling ook gehad. Gunstig daarbij was ech-
ter dat de procentuele daling in de gemiddel-
de mijn veel minder was dan bij goud zelf.
Dus degenen die goudmijnen hebben, zitten re-
delijk goed, niet in het minst vanwege de
hoge dividenden. Voor de komende maand ver-
wacht ik weinig prijsveranderingen in goud, -
zilver en een lichte stijging voor de goud-
en zilvermijnen. Dit alles onder de aanname
van geen nieuwe Iran- of andere krisis.

Het devies blijft hetzelfde:
U kunt thans in kleine porties edele metalen
kopen. U houdt daarmee uw gemiddelde aankoop-
prijs redelijk laag. Zelfs al zou goud nog
even de $ 400-grens testen. Mocht dit laatste gebeuren, dan kunt u met beide handen kopen,
Nu kopen geldt zeker voor degenen die nog geen goud of 'Zilver in hun portefeuille hebben.

ir. L.H.AI. Jongen.
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" Eeuwige waakzaamheid is de pri^s VQOT Vrijheid."

Phillips >
,(1811-1884)


