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NJJ U W A K T I E
Het gaat goed met het Libertarisme. Het gaat alleen ta langzaam.

Daarom nu, nog voor uw zomervakantie, een nieuwe aktie om ervoor te zorgen i . i

dat we na de vakanties op grotere schaal verder kunnen.

' ' l i i !

ledere DONATEUR krijgt vanaf nu het recht' om gtatis 3 '(drie) geschenkabonne- '

menten te geven. - , • , . , , • ;<

ledere ABONNEE krijgt vanaf nu het recht om geschenkabonnementen te geven ,

voor f 25,-/BF 375,- per stuk, dus met ƒ 15,-/BF 225,- korting. > '' ',,!.' ! |! |c

Geschenkabonnementen zullen een jaar gelden. , {' ' ' ' !

U geeft ons op aan wie u (een) geschenkabonnement(en) wilt geven, en wij

zorgen voor de uitvoering. Als u wilt dat wij uw naam als gever bekendmaken,,

dan doen we dat. Als u anoniem wilt blijven, dan kan dat ook natuurlijk(. M1 ' > ' >' ' i l ; ,

U" kunt iedereen opgeven: personen uit uw familie-, vriehden*- of zakenkring;1 v

maar ook universiteiten, bibliotheken, clubs, kamerleden, politieke personen; ,
1 ' ' '' '

studenten, enz. ' ' , ' ,

U kunt ook uw recht aan ons overdragen. Wij bepalen dan aan wie we de ' ' !

Vrijbrief een jaar lang zullen toesturen,, en desgevraagd zullen wij aan u ' '

meedelen wie wij daarvoor hebben uitgekozen.
l '

Handel NU! U hebt nu één van die weinige kleine kansjes dat u zelf |iets kunt
doen om uw eigen vrijheid te beschermen. U hebt nu een van die weinige kans-
jes dat u zelf iets kunt doen om de vrijheid in de maatschappij iets te ver-
beteren, om ook uw bijdrage aan een menswaardig leven te leveren.
Meer willen wij hier nu niet over zeggen.

DE AKTIE IS AAN U !

DOE HET NU. !

Nederland: Postbus 5747, 1007 AS Amsterdam, tel, 020-442737; AMRO Bank rek.nr, 46.04.98.0&3
t . n . v . De Vrijbrief; Postrek.nr. 3980483; abonnementsprijs ƒ 40 f - per jaar.

België : Herentalsebaan 109, 2100-B Deurne; Bank'J .V.Breda rek.nr. 645-'10076831-82 j "
t . n . v . De Vrijbrief; abonnementsprijs BF 600,- per jaat.
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K R I N G E N
KRING AMSTERDAM/HEEMSTEDE: Eerste maandag van de maand (volgende 4 augustus).

Op 12 mei j.l. hield de Kring Amsterdam/Heemstede een Open Avond. Een redelijke opkomst
zorgde ervoor dat de diskussie- en filmavond een sukses werd.
Op maandag 2 juni zagen wij de film 'The Hayek Equation'.Hierin vertelt professor Hayek aan
een groepje studenten zijn libertarische gedachten over allerlei onderwerpen.
Vooraf werd er door ons gezellig gediskussieerd. •
In verband met de vakanties gaat de bijeenkomst op 'de eerste maandag van juli niet door,
zodat wij pas weer op 4 augustus bij elkaar komen. Aangezien wij niet werkeloos willen zijn
in die tussentijd, is afgesproken dat:
aan iedereen die zich opgegeven heeft voor de Kring Amsterdam/Heemstede (of alsnog opgeeft)
een aantal 'Position Papers' van de Society for Individual Liberty gestuuid zullen worden
(op een pagina wordt één onderwerp behandeld met daarbij de libertarische oplossing).
Bedoeling is dat elk lid één of meer van deze 'position papers' bewerkt voor de Nederlandse
situatie en die bewerking terugstuurt, zodat er op 4 augustus over gepraat kan worden. Een
van ons zal de zaak dan nog eens redigeren, waarna de verschillende 'papers' in veelvoud ge-
drukt en uitgedeeld kunnen worden.

._._. L.J.

KRING DEM HAAG: Laatste maandag van de maand (volgende 30 juni en 7 juli).

De Kring Den Haag hield op'2 juni een bijeenkomst waarop gediskussieerd werd over de inlei-
ding van de. heer H. Jelgerhuis: 'De overheid in de libertarische praktijk'.

KRING ROTTERDAM/VLAARDINGEN;,Eerste donderdag van de maand (volgende 3 juli en 7 augustus).

De, Kring deed aktief mee met een Stand.op de Welzijnsmarkt in Schiedam. Een kleine duizend
pamfletten werden uitgedeeld en er werden enkele boeken Verkocht. Een volgende keer meer
over, deze happening. ''

i

'',; '' '• ;" i ' ; BIG BROTHER is WATCHING YOU
i' Een ieder die zich tot de geletterden rekent zal wel bekend zijn met de roman "1984" van
; George Orwell.. De zin "Big Brother is watching YOU" is zelfs een staande uitdrukking gewor-

i den. In de roman beschikt Big Brother, teneinde het volk tegen zichzelf te beschermen, over
'een-Uitgebreid, televisienet, waarmee hij in elke huiskamer kan kijken door middel van een
in een van de wanden geplaatste tv-camera. Zal het in werkelijkheid ooit zover komen?

' ; 1984 is nog maar 'vier,'jaar van ons verwijderd. Zal het ooit mogelijk zijn een dergelijk net-
werk aan te leggen, huiskamer in, huiskamer uit, zonder dat het in de pers bekend wordt,
zonder dat het .tot' verwoede strijd in het parlement komt en zonder dat het tot een algehele
volksopstand komt? De meeste lezers zullen geneigd zijn deze vragen ontkennend te beantwoor-
den. Helaas, ze hebben het mis. Een dergelijk net wordt momenteel met bekwame spoed in grote
de.len van het land aangelegd zonder dat er een haan naar kraait. Alleen is het wat moeilijk

, om te bewijzen dat het de bedoeling is van het kabeltelevisienet om te zijner tijd, behalve
voor het toevoeren van beelden ndar de huiskamer ook te dienen om er beelden vandaan te" ha-
len.- Maar op het moment dat, het definitief bewezen kan worden dat dit de bedoeling is, is
het te laat. In ieder geval mag als vaststaand worden aangenomen dat het kabeltelevisienet
zonder meer geschikt is om er in elke huiskamer een tv-camera op aan te sluiten. De vraag is
alleen of het toeval is dat dit mogelijk is, of dat de hele aanleg van kabel-tv de vooropge-
zette bedoeling heeft de werkzaamheden ten behoeve van Big Brother te maskeren.
Een paar vragen dringen zich intussen met betrekking tot de kabel-tv toch wel op. Waarom is
de overheid zo geporteerd voor de aanleg van dit kabelnet? Waarom verschuilen ze zich vaak
achter schijnbaar partikuliere stichtingen? Waar komt het geld vandaan voor deze gigantische
investeringen? Waarom ziet men kans in een paar jaar tijds heel Nederland van een kabelnet
te voorzien, terwijl jnen al vijfendertig jaar geen kans ziet om het telefoon- en telexnet
aan de vraag naar aansluitingen te laten voldoen? Waarom al deze inspanningen voor een
kabelnet dat, door nieuwe technieken, als de satelliettelevisie en de glasvezelkabel over een
paar j aar'Waarschijnlijk al weer verouderd is?'Waarom moeten de kabels in de huizen per se
door de huiskamer lopen, ook als de bewoners ze liever ergens anders hebben?

Wie het wéét magi het zeggen. Nog wel.

. ' ' ' , " ' ; ' ' , • , , . • • ' ' , © R,F.A. Vogel.
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LIBERTARISME: ZIJN EN HEBBEN
Auteur van een artikel in het meinummer van de Vrijbrief, Guy de Maertelare, stelt dat, wil
het libèrtarisme kans op succes hebben, het zijn 'materialistisch imago' overboord moet
gooien. Wat verkeerd is, zo stelt hij, is "....het benadrukken van het HEBBEN ten koste van
het ZIJN".
Stellen dat er een bepaalde tegenstrijd bestaat tussen het HEBBEN en het ZIJN is een cpurant
kollektivistisch argument. Een val, waarin zelfs ervaren libertaren gevaar lopen gevat te
worden. Wat m.i. hier het geval is. ,,
Het kollektivisme wil, vooral, de produkten van anderen inpalmen zpnder tegenprestatie.
Wat kun je dan doen? Bijvoorbeeld het 'hebben' verdacht maken en stellen dat er een ,tegen-
strijd bestaat met het 'zijn'. Dat 'hebben' iets heel anders is dan het 'zijn'. Terwijl na-
tuurlijk het 'hebben' het niet-goede, en het 'zijn' hét goede is.
Van het ogenblik af dat'die theorie min of meer aanvaard wordt, dan is de volgende stap de
oplossing geven: 'niet-hebben', d.w.z. afgeven. Aan wie? Dat zal de kollektivist u wel1 precies
vertellen. En dan heeft hij zijn doel 'bereikt: hij beschikt over uw produktie. Zonder tegen-
prestatie! ' '
Maar of men dat nu graag hoort of niet: zonder 'hebben' is er weinig 'zijn' mogelijk. Wie de
hele dag moet wroeten om het hoogstnodige te produceren voor het louter fysisch voortbestaan,
heeft geen tijd om artikels te schrijven in Vrijbrieven, die niemand zich kan veroorloven te
kreëren, te produceren, op drukmachienen die niemand heeft kunnen uitvinden of die nooit kon-
den worden gefabriceerd. Holbewoners hebben daar noch interesse1 noch tijd voor. , •

Geld, zo zegt de kollektivist, is>de oorzaak van alle kwaad. Geef het dus maar aan mij, zo
zegt hij niet, of laat mij er minstens over beschikken. '• , ' '"'
Maar wij, libertaren, weten dat niet geld goed of slecht kan zijh, maar dai: het alleen menseü
zijn, die goed of slecht kunnen handelen, b.v. om geld te bekomen. En naargelang de manier
waarop zij het bekomen,'n.1. ofwel door middel van dwang,'fraude, e.a., ofwel door middel van
vrije overeenkomst, vrije uitwisseling van waarden, e.a., zeggen wij dat hun nastreven van l
bezit, van het HEBBEN, goed of af te keuren is. Het libèrtarisme is een theorie die het
middel beoordeelt van wat men HEEFT of wat men IS, niet het loutere feit;van 'hebben' of' '
'zijn'. En het is hier de plaats om aan te stippen dat argumenten gebaseerd op wat IN DE ' !|

PRAKTIJK sommigen doen, die zich al dan niet libertarisch noemen, hieraan niets kunnen vér-
anderen. '

De opmerking van de auteur dat niet geld, maar vrijheid het alternatief is voor dwan'g, is
natuurlijk juist, en ook op zijn etymologische uiteenzetting valt niets aan,te merken. Maar \
toch kan men geld in de huidige staat van zaken als alternatief voor dwang stellen. Voor-,
eerst is er het feit dat, zoals het middel voor dwang het pistool is, het middel voor vrij-!,
heid het geld is. Dwang is het 'uitwisselen' van waarden zonder toestemming van de partijen,
en vrijheid is het uitwisselen van waarden mét hun toestemming, hetzij door middel van geld,
hetzij door direkte ruil of wederzijdse prestatie. , ,
De overheid kan haar dwangpositie slechts handhaven in de mate zij onze produktiemiddelen en (
onze broodwinningen haar greep heeft. In de mate zij vat heeft op ons HEBBEN,
Degene, op wiens broodwinning de overheid geen vat heeft, kan zich veroorloven er een lange •
neus naar te maken. De HEBBER, en hij alleen, kan het regiem ontvluchten, zich in een ander1

land vestigen, of nog zulk een ingewikkeld internationale situatie opbouwen dat hij in feite
nergens woont en onder niemands officiële dwang valt,1 of nog gaan rondzwerven of gaan leven
op een boot, of door middel van geld, zich een deel vrijheid van de overheid afkopen
('korruptie' noemen de kollektivisten dat).

Op dag van heden is vrijheid mogelijk. Perfekte vrijheid te ZIJN. Maar alleen voor degenen
die HEBBEN.

Fred Dekkers.

"ÜE VRIJHEID GLOORDE" '. i .
Dit is een van de eerste romans van Ayn Rand. Het is een Nederlandse vertaling van , !

"We the living" en zeer aan te bevelen voor diegenen die op vakantie eens rustig en op'een-
voudige wijze kennis willen maken met de ideeën van Ayn Rand. ' ' ' , ' ' ' ' '
Het boek is op dit ogenblik uitverkocht. Het is het L-ibertatfi-sch BoekcéntVianj Postbus 336,;'
2100 AH Heems'tede, Holland nog gelukt om een partij 'van deze boeken te verderven en ttegeü , >• <
gereduceerde prijs aa n d e Vrijbrief-lezers aa n t e bieden'. ' , > ', • ' • > ' , : ' ' • '
ƒ 25,- is voor een vakantieroman of cadeau bijna alsof het een gesubsidieerd projekt kéngaait.i
Dus pak uw kans. ' ' ' • ,' > •

'L.j'.
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DE STAAT, DE MORAAL, ÉN DE JUNGLE
Het libertarisme, de leer.van de vrije maatschappij, heeft vier basisargumenten tegen dwang-
matig optreden van de overheid:

- het is onrechtmatig omdat agressie wordt gebruikt om niet-agressieve handelingen van mensen
aan banden te leggen;

-i het is schadelijk: de kosten van zulk overheidsingrijpen, met name de secundaire, wegen
nooit op tegen de als negatief beoordeelde gevolgen van de omstreden handelingen;

- het is ondoelmatig: de resultaten zijn altijd tegengesteld aan het beoogde doel;
- het is onnodig: er is altijd een vrijemarkt-alternatief zonder overheidsinmenging, en dus
zonder ingebouwde onrechtmatigheid, algemene verarming en ondoeltreffendheid.

Het meest dankbare terrein voor deze analyse is de sociale zekerheid:
(1) de mensen morden gedwongen te betalen voor iets dat ze elders goedkoper kunnen krijgen,
(2) de inflatoire financiering en de bijna frauduleuze wanverhouding tussen 'premie' en
'uitkering' leiden tot verstoring van het marktmechanisme en tot algemene verarming, (3) het«q
systeem werkt averechts gezien het Mattheus-effekt: bedoeld om sociaal zwakkeren te helpen,
zijn deze er ,- rekening houdend met de secundaire effekten - uiteindelijk,het slachtoffer
van, en (4) het hele gedoe ,is volmaakt overbodig.

De ekonomisten die Keynes voor gezien houden, bekijken vooral de kosten en dé doelmatigheid
van het overheidsoptreden, en beperken' zich daarbij tot de reglementering van handelingen
waaryan nagenoeg iedereen vindt dat het op zich geen.moTeel 'dubieuze handelingen zijn. i
Maar de basisargumentatie gaat ook op voor aktiviteiten die door (grote) groepen in onze
samenleving als moreel onaanvaardbaar worden beschouwd, .hoewel zulke aktiviteiten niet on- ,
rechtmatig zijn. Te denken valt hier aan drughandel, pornografie, abortus, • omkoping, afper-
sing'en dergelijke. Konservatieven van links en rechts, zij die ten koste van,alles de
'gemeenschappelijke waarden' willen verdedigen én opleggen, (hoewel deze waarden,, > zo ze. ,al ,
fbrmuleerbaar zijn, opmerkelijk genoeg, steeds niet-gemeenschappelijk blijken te zijn), eisen ,
dan een,verbod. Aan zo'n verbod kleven evenwel nogal wat bezwaren. Het verbod op afpersing
is,hierbij een mooi voorbeeld» .
•Afpersing is dreigen met een niet-onrechtmatige daad als de.ander niet op zijn beurt een
rechtmatige handeling verricht, Afpersing is een aanbod om een kontrakt aan te gaan, om iets
te verhandelen, meestal zwijgen. Als het aanbod aanvaard wordt, dan zwijgt de afperser. Als
het aanbod verworpen wordt, dan kan de afperser gebruik maken van zijn recht op vrije menihgs-
uitingi ,Zpals u ziet is er niets onrechtmatigs aan de hand* Sterker nog; een roddelaar is
|eigenlijk veel erger' dan een afperser, omdat je een roddelaar niet kunt tegenhouden, en om-
dat een roddelaar niet eerst een seintje geeft dat hij dingen openbaar gaat maken.
Als !de afperssom, lager is dan de waarde van het geheim, dan is het verschil winst vopr degene
die afgeperst wordt. Een verbod op afpersing leidt dus tot mogelijk verlies voor de afperser
én tot verlies voor ide afgeperste,
Het hoeft, dunkt me, niet gezegd te worden 4at een afpersingsverbod nog ineffëktief is. Het
effekt van het verbod is, dat alleen de erg dure geheimen nog interessant genoeg zijn om
voor afpersing in aanmerking te komen. De gewone man is overgeleverd aan 'de roddelaar.
Afpersing kan erg nuttig zijn, omdat het dé kosten van morele hypocrisie zichtbaar maakt.
Iedereen die een wijde kloof laat ontstaan tussen zijn daden en de aard van de opgebouwde
reputatie, zal voor die luxe moeten betalen als het (zo) uitkomt. Afpersing wordt de bevrij-
ding voor de vreemdganger en de homo. Aanvaarding van afpersing leidt daardoor tot een ver-
mindering van al te veel eisende morele opvattingen.
Bovendien werkt afpersing als een afschrikking voor de misdaad, omdat de kosten voor de mis-
dadiger hoger komen te liggen. Daarom alleen'al zou afpersing legaal dienen te zijn.
Het verbod op afpersing is derhalve volkpmen onterecht: het is onrechtmatig, het is schade-
lijk, het is ineffëktief, en het is nergens voor nodig. De politie heeft wel wat beters te
doen.

Nu ,kan men zich afvragen of het vrijemarktsysteem dan niet leidt tot 'de wet van de jungle'
of 'het pecht van de sterkste', een verwijt dat steeds tegen het kapitalisme(i en met name
tegen de vrije markt, wordt aangevoerd. De vrije, markt is echter precies het tegenoverge-

1 stelde van de jungle. In de jungle heerst de oorlog van allen tegen allen, in de jungle wint
iemand slechts ten koste van een ander, door 'heffl diens eigendommeh af te nemen of door hem
Uit te schakelen., d.wpz, door, agressie. Bovendien heerst in de jungle ,de absolute armoede:
elke handeling is daadwerkelijk'een'strijd om hét bestaan. In de vrije markt daarentegen
wint iemand slechts door ,aan andermans wensen tegemoet te, komen, tenzij hij het', heel primi-, |
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tief op eigen houtje probeert te rooien. Van de vreedzame samenwerking van de vrije markt
wordt iedereen beter, omdat elk van de twee partijen alleen dan vrijwillig een transaktie
aangaat als hij er beter van wordt. En juist op de vrije markt zijn arbeidsverdeling en
kapitaalinvestering ontwikkeld.
'Het recht van de sterkste' is als argument interessant als we nagaan waarin we het sterkst
of waarvoor we het meest geschikt zijn. Het meest geschikt in de jungle is hij die uitmunt
in de uitoefening van bruut geweld, het meest geschikt in de vrije markt is hij die uitmunt
in het een dienst bewijzen aan andere mensen.
Een dwangmatig staatsverband brengt ons de wet van de jungle terug: het introduceert kón-
flikten, disharmonie, groepstegenstellingen, en strijd om politieke gunsten; de een wint
weer ten koste van de ander; armoede is het onvermijdelijke resultaat; en de zwakke is uit-
eindelijk de klos. Schematisch:

staat
(voorzover geen vrije markt)

- agressie '
- de een wint ten koste
van de ander

- verarming ' \ '

- zwakke de klos

vrije markt

- vreedzaam
- alle partijen winnen

- rijkdom, en dus kuituur
moge lijk

- zwakke beter af

yimgle

- agressie
- de een wint ten koste
. van de ander
- armoede

- zwakke de klos

Veel wetten zijn tegenwoordig de belichaming van een onrechtmatige daad, van agressie tegen-
over burgers die een door sommigen ongewenste maar niettemin'volstrekt rechtmatige handeling
willen verrichten. Dat de staat zich dan ook nog de rol van zedemeester meent te mogen aanr
matigen door voor sommigen als immoreel geldende handelingen te verbieden, is niet alleen
onrechtmatig, schadelijk, ondoeltreffend en onnodig, het is vooral schrijnend. ,

n.w.m.a.

Dit.: Murray Rothbard, "Power and Market"
Halter Block, "Defending the imdefendable"

VIERDE INTERNATIONALE "FREEDOM CONFERENCE" ' j ;
Van 2 tot 5 oktober zal in Lausanne de vierde Freedom Conference gehouden worden. Deze1 kon- '
ferentie wordt georganiseerd door Libertas (Zwitserse libertariërs). - , > ',
Gedurende 3 dagen Wordt over verschillende onderwerpen gesproken en kan aan verschillende', > i '
panels deelgenomen worden, zodat er voor iedereen steeds interessante onderwerpen behandeld i
worden. Op basis van de enthousiaste verhalen over de vorige konferentie in Oslo'kunnen wij
deze konferentie ten zeerste aanbevelen. Een uitgebreid verhaal met programma kunt u op het
Libertarisch Centrum in Amsterdam aanvragen. > • ,
Deelnamekosten Sfr. 450,- (inclusief maaltijden, recepten, diners). Dit is exclusief de. hote J.-
kosten. Wij onderzoeken nog de mogelijkheid om de verblijfkosten laag te houden.

Diegenen die met iemand willen meerijden of vervoer beschikbaar hebben, verzoeken wij kontakt
op te nemen met het Libertarisch Centrum, zodat misschien de reiskosten wat gedrukt kunnen
worden en tevens de reistijd wat minder saai is. Opgave na 30 juni kost Sfr. 30,- extra.

Tot in Lausanne,:

EUROPESE MONETAIRE UNIE
Een belangrijk seminar over europese monetaire stabiliteit zal worden gehouden op l en 2
december 1980 in hotel Brussel-Hilton.

Onderwerpen ter bespreking omvatten o.a. het Europees Monetair Systeem (E1HS), de verwachtingen
betreffende inflatie gedurende het volgende decennium, nieuwe valuta's en dé noodzaak voor
meer: valuta-konkurrentie.

Van de reeds bekende top-sprekers uit een twaalftal landen noemen we slechts
Prof. Friedrich Hayek,.Nobelprijswinnaar. Dit is alleen al een aanbeveling tot deelname,

1 1
De konferentie wordt georganiseerd door het ' '

!, '
Institutum Europewn ' • '
l, Avenue de la Joyeuse Entree3 Bus ,20 , ! • •,
1040 Brussel (tel, 02/736.40,36) ., ' < "'
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DE VRIJE MARKT IN EEN ONVRIJE EKONOMIE
Goud weer op 38,7 I I '

Met bovenstaande kop bedoel ik dat er weer wat goudkports is opgetreden. U heeft toch zeker
wel gekocht na ons artikel in het meinummer?
Was op 30 mei het gerucht van gedode gijzelaars nodig om de goudprijs wat te laten stijgen,;
de daaropvolgende dagen bewezen dat er ook andere redenen, met meer realiteitsgehalte aan-
wezig waren. Laat ik u hier wat van die faktoren noemen:

- Het _Internationale Monetair Fonds verkoopt geen goud meer/ Dat betekent een flinke hoeveel-
heid minder goud op de markt en dus kan de prijs omhoog.

- De V.S. verkopen voorlopig ook geen goud meer.
- De dollarrente is fiks omlaag en dus vinden veel mensen het risico om dollars te houden te
hoog gezien de (rente)beloning die daartegenover staat. '

- Rusland en Zuid-Afrika verkopen al maanden minder goud dan normaal; waarbij het zo schijnt ' -
te sijn dat Rusland enorme kredieten in Zwitserland heeft kunnen krijgen, zodat voor toe-
komstige graanaankopen weinig goud verkocht hoeft te worden. ','

- De geldkraan in de V.S. wordt weer helemaal opengezet; de inflatie is al stijgend. Het is
nog niet geheel duidelijk of dit eerst tot hogere rente en dus hogere dollarprijs leidt,
of dat er meteen een goede stijging in de goudprijs komt,

i
Samengevat; er zijn genoeg radenen om, zeker als u nog geen goud heeft, alsnog stap vqor stap
te kopen. Doet u dit wel in gedeeltes, zodat uw gemiddelde aankoopprijs gunstig is.1 (Op1 4'juni
toen dit artikel geschreven werd, bereikte goud $ 580 per ounce, een stijging van 10%' in'1 een l
week. De kans dat u nog op $ 560 of $ 540 kunt kopen is zeer reëel,' maar weegt u dit zelf af, !•
met het risico dat u niet meedoet aan dé rit naar $730-.) '

Het wordt weer herhalen van voorgaande artikelen: The Wa^ Street Journal
Als goud goed is, zijn goudmijnen ook goed. In ons
"Total Investment Services" bulletin beargumenteerde
ik dat eind april, en inderdaad, alleen gisteren al
stegen ze meer dan 10% in waarde.
Dit bulletin kunt u gratis ontvangen door even een
kaartje naar het Belgische redaktieadres te sturen.

Zilver is1 nu een apart verhaal. De onrust hier na
het Hunt-debScle begint iets te verstommen. Het
klinkt boud, maar ik geloof dat, nu iedereen af-
wacht en voorzichtig is met kopen, het nu een goede
gelegenheid'is om weer zilver aan te schaffen,
Alleen moet u zilver niet zien als een metaal waar u
aktief mee kunt handelen. Dat bestraffen de banken
onmiddellijk door b.v. in Nederland f 100,- per kg.
tussen de aan- en verkoopprijs te zetten. Voeg daar j'
in België 18% en in Nederland 4% BTW bij en dan Weet u het wel. |
'Wat dat laatste betreft is het de moeite waard om met vakantie Luxemburg aan te doen, daar iis
men nog niet zo 'ontwikkeld' om BTW op edele metalen te heffen. ' !

(Het bedrag dat u met deze tip uitspaart is, dacht ik, meer dan voldoende om twee geschenk-*
abonnementen te geven!) , ,

ir. L.H.M. Jongen.

Nou en? Dan leg ik af en toe
eens een gouden ei. Is dat nou
zo biezonder?

EUROPESE VALUTA PRIJS
Een prijs van £ 1000,- wordt uitgeloofd door het Europees Instituut voor een essay van
20 bladzijden over het onderwerp "Naar een Monetaire Stabiliteit". De prijs wordt uitgereikt;
door de Nobelprijswinnaar Prof. Friedrich Hayek op 2 december 1980 in Brussel-Hiïton. ''

Nadere informatie is te verkrijgen bij

( ïnstitutum Europeum , .
1 , 2j Avenue de la Joyeuse Entree, Bus 20

1G40 Brussel (tel. 02/736. 40. 36)


