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Öë VRIJBRIEF brengt u elke maand nieuws over levens- en maatschappijbeschouwingen als het
Objectivisme en het Libertarisme. Omdat de VRIJBRIEF ook een forum voor deze beschouwingen is,
zijn de artikelen voor verantwoording van de schrijvers. Uw kritisch_kommentaar_is_welkom::

IDEAAL - IDEALISTISCH i :
"Het heeft geen zin om je tijd te geven aan een ideaal, dat zeer waarschijnlijk in je korte
leven niet verwezenlijkt wordt."

Dergelijke opmerkingen hoort ieder van ons wel eens als we proberen om ons vrijheidsideaal
verder uit te dragen. En dan heel vaak van mensen die het" in de grond van hun hart helemaal ,,
met ons eens zijn, maar die toch denkfouten maken. , V

Toen op de Kringavond in Rotterdam/Vlaardingen dit onderwerp ter sprake'kwam, werd onmiddel-
lijk een uitspraak van Willem' de Zwijger aangehaald: "Men hoeft niet te slagen om standvastig '
door te gaan." En dat is juist. Het werken aan een goed ideaal is op zichzelf al een bevredi- ,'
gende bezigheid. Zoals ook uitgedrukt door: "The joy is in the making'.", ' ! '

Maar wat is het alternatief? Het kollektivisme tracht ons steeds meer 'te, knechteii on te onder-
drukken. Dit geldt zowel voor het kollektivisme van onze eigen overheid, als voort het kommu-
nistische kollektivisme uit het Oosten. We kunnen ons als makke lammeren naar de slachtbank
laten voeren en als struisvogels de kop in het zand steken, maar we kunnen obk met opgeheven 'i
hoofd als vrije mensen alles doen om onze vrijheid te behouden. Overgeven of strijden? En als
u doordenkt, ault u beslist tot de konklusie komen dat ef £n de overgave geen geluk mogelijk
is. Iemand die zijn ogen sluit voor de werkelijkheid kan nooit echt gelukkig zijn, of, zoals
Ayn Rand stelt: "There is no value in the unreal." ' . '' ' ,

Bovendien blijkt uit de afgelopen paar jaar dat we wél resultaten boeken. Onze ideeën worden
steeds meer verbreid. Steeds meer mensen worden overtuigd van het goede in qns vrijheids-
ideaal. Het gaat alleen te langzaam naar onze zin. Het zou sneller kunnen als allen die nu nog'
twijfelen of tegen de strijd opzien, ervan overtuigd raken dat het goed is om mee te doen.
Goed en in hun eigen belang'.

Er waren eens twee kikkers die speelden met elkaar. Plotseling vielen ze beide in een pot met
room. De eerste kikker begon te jammeren dat hij nu verloren was, dat hij giüg verdrinken en ,
sterven. Hij liet de moed zakken, zakte weg in de room en verdronk. De tweede kikker echter
spartelde en spartelde door. Hij wilde zich niet overgeven en bleef vechten. Dit deed hij zo
lang dat hij echt moe werd en werkelijk niet meer kon. Tot zijn verwondering zakte hij toen
niet weg in de room, want die was boter geworden. Hij kon uitrusten,, kwam op krachten én vanaf
zijn vaste ondergrqnd kon hij toen naar de vrijheid springen.

" Als u niet deelneemt aan het ontwerpen van uu toekomst^
dan zal ze dóór andeven voor u ontworpen worden. ''

Edward de Bono
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Antwoordnummer 17002 - 1000 SL Amsterdam); AMRO Bank rek.nr. 46.04.98.053

• t. n. v. 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. Vrijbrief; abonnementsprijs BF 600,- per jaar. ,



- 2 -

F O R U M
Wij zijn erg blij dat wij regelmatig reakties van lezers krijgen. We kunnen door ruimtegebrek
niet alles publiceren, maar zullen toch af en toe enkele fragmenten in de Vrijbrief opnemen.
Mogelijk geeft dat ook u aanleiding om eens ,te reageren. Dit kan een bijdrage zijn tot het
verder ontdekken van de Objektieve Waarheid.

J.M, te B : Religieus, Libertarisme?
In Vrijbrief mei 80 komt de vraag naar voren t.a,v. Christelijk Libertarisme.
Men verbrede deze term tot religieus Libertarisme. Immers Joden, Christenen,
Islamieten, religieuze Humanisten zouden religieus libertarisah kunnen zijn.
Maar men zij wel op z'n hoede! Ekonomie en Religie zijn twee verschillende dimen-

1 si-es. Vrije Markt enerzijds en Vrije Kerk 'anderzijds verschillen van elkaar.

•X te I : Laat u de Christenen, die zich tot de levenswijze welke Ayn Rand voorschrijft
aangetrokken voelen, eens haar opvatting 'over de erfzonde uit John Galt 's rede

< lezen, of legt u ze eens de zeven punten voor welke nodig zijn op aarde gelukkig
'•te kunnen leven, nl: rationaliteit, onafhankelijkheid, integriteit, eerlijkheid,

'' , rechtvaardigheid, produktiviteit ,èn trots. Een ware Christen zal u onmiddellijk
, '' vragen waarom daar het begrip "naastenliefde" niet is opgenomen. Wanneer u hun

\ dit dan uitlegt volgens Ayn Rand's opvattingen, zal hij toch een keuze moeten maken
tussen zijn Christengeloof en het Objectivisme. Een samengaan van beide is onmoge-

, '• p lijk. Verder kunnen de Christenen hun ^geschiedenis niet verloochenen. In naam van
\ • '' Christus zijn miljoenen mensen ter dood gebracht. De Objectivisten hebben deze ge-
, ' • ; schiedertis niet. U kunt me geen enkel slachtoffer noemen die in naam van Ayn tiand
: ', enig letsel is toegebracht.

Rédaktie : Dat religieus© zien wij ook nog niet zittenj Belangrijk is natuurlijk om je termen
l ' te definiëren, opdat we allemaal over hetzelfde praten. Bovenstaande uittreksels
, /' ", geven weer hoe ver reaktiei? van lezers uit elka'ar kunnen liggen. Enkele andere
, • ' ' lezers .kwamen ook met uiteenlopende meningen over het Christelijk Libertarisme.
; ' Misschien is een deel van de meningsverschillen op te lossen door-duidelijkheid te,

, ' scheppen in hét verschil tussen Libertarisme en Óbjactivisme*, In een van de volgen-
de nummers zullen we daarover een uitgebreider artikel plaatsen. Belangrijk blijft

, , uiteraard dat wij.in het Libertarisme er voor zorgen dat onze principes niet ver-
wateren. Op het gebied van de vrijheid zijn compromissen ontoelaatbaar. Sik COBS-

1 i promis zal weer tot volgende compromissen, en uiteindelijke tot volledige onvrijheid
leiden. , , i

K R I N G E N '
AiBsterdam/Heeiastede (Eerste maandag van de maand)
De Kring gaat de toepassing van Libertarische ideeën op zeer konkrete problemen en vragen be-
studeren. De oplossingen zullen waarschijnlijk in handzame vorm beschikbaar komen. Iets in de
•geest als de "Position Papers*' van S.I.L. (Society for Individual,Liberty). Een belangrijk
initiatief waarvan we veel verwachten.
Volgende bijeenkomst is op 4 augustus. ,

Rotterdam/Vlaardingen (Eerste donderdag van de maand)
, Op de bijeenkomst van juni werd een programma van een zogenaamd "rechtse" politieke partij be-
sprokeq. Bijna alle aanwezigen waren verwonderd over de grote hoeveelheid kollektivistische
tendensen' in dit programma. Volgende keren kan hier nader op worden ingegaan. In september
wordt doorgegaan met de kursus Libertarisme - les 3 - door Bert Fitié,

Den Haag (Laatste maandag van de maand)
Ook de Kring Den Haag gaat de kursus Libertarisme vatt Bert Fitié volgen. De eerste les zal
daar gegeven worden op de Kringavpnd van september.

KURSUS LIBERTARISME
;De, kursü's Libertarisme ,van Bert Fitié blijkt reeds zo gewaardeerd te worden, dat er aanvragen
binnenkomen;om deze kursus ook op andere plaatsen te geven,

, ,In; Rotterdam/Vla^rdingen wordt les 3,gegeven'op donderdag 4 september.
,In Den,Haa'g1 word^ les i gegeven op maandag 29 september.
.Aanmeldingen viaihet sekre'tariaat', dat u verder naar de betreffende Kring kan verwijzen.

ij
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VRIJBRIEF - KONKURRENT
Wij hebben een "konkurrent"!
In Amsterdam is op het adres van de "Hervormde Stichting Jeugd en Jongerenwerk" een redaktie-
kollektief gevormd dat een krant uitgeeft die VRIJBRIEF genoemd wordt.
Wij juichen .het toe dat meer mensen voor de vrijheid werken, maar we betreuren het als dat
gaat op een wijze die met vrijheid niets meer te maken heeft. Misschien begrijpt het redak-
tie-kollektief niet goed wat vrijheid echt betekent.
Vrijheid is volgens ons het ontbreken van dwang, geweld of fraude, maar het lijkt erop
alsof die nieuwe krant alleen maar geweld propageert. Het lijkt erop alsof zij vinden dat
vrijheid is doen waar je zin in hebt, en als dat met geweld moet, dan doe je dat gewoon.

Een paar kreten uit krant nr. l en nr. 2:
- "Kommersie vinden we allemaal een 'vies woord. "
- "We willen een "krant die bijdraagt aan de totstandkoming van een maatschappij zonder

winst j zonder geld, waarin de mensen zelf beslissen wat ze maken, hóe ze dat maken,
waarom ze iets maken, en voor wie ze iets maken." (Red* : Back to the cave?)

- "Kraak het kapitaal, niet alleen haar huizen." ' ,
- "KapitalisM.E. weg ermee!" ' ' ',
- "Kraken is leren uit de praktijk. " . ' ' , • "

En zo gaat dat door. Kennelijk weten ze niet waar ae over praten, want,het geheel is. vol
tegenstrijdigheden. Maar het. blad wordt dan ook gefinancierd door de Nederlandse Commissie
van Ontwikkelingssamenwerking. U kunt weer zien waar w geld blijft.

Wij hebben een aangetekende brief aan het Redaktie Kollek'tief gestuurd met het verzoek !om
de naam van hun krant te veranderen, omdat wij al sinds maart 1978 de naam VRIJBRIEF gebrui-
ken . ' , i i i , ,
Er mocht eens very/arring ontstaanl ' , ' ' ' '

W E L Z ' I J N S M A R K T ' , , , , ' ,
" i , Schiedam - 31 mei • - , ',; (

 l

Op 31 mei j.l. was er in Schiedam een zogenaamde Welzijnsmarkt! Allerlei verenigingen en in-
stellingen namen er aan deel. De Libertarische Kring Rotterdam besloot om er ook aan mee te ,
doen. Wij kregen stand nr. 59 ^oegewezen. Het bleek niet de meest ideale plaats voor een
stand te* zijn, maar we waren bok erg laat met de aanvraag, , '
Het was ondanks het slechte1 weer een gezellige drukte. Met een.vijftal Libertariërs probeer-
den we om,het Libertarisme meer bekendheid te geven. Voor ons was dat in het begin nogal wat1

improviseren. V/e hadden geen echt stand-materiaal, maar met wat touwtjes en plakband konden >
we toch onze papieren tegen de wind beschermen. Als anderen ooit iets dergelijks willen doen,
kunnen ze van onze ervaring alvast profiteren.
Het kontakt met de bezoekers was het belangrijkste, en dat liep dan ook erg vlot-en interes-
sant. Sommige bezoekers wilden maar aan het diskussiëren blijven. Het was dan een probleem
om ze duidelijk te maken dat ze naar een Kringavond konden komen.
Er zijn een kleine 1000 folders uitgereikt en ook nog enkele boeken verkocht.

Leerzaam waren de reakties:

"Och mijnheer, wij zijn toch vrij genoeg. "
"Bent u tegen de sociale wetten? Dan wil ik niets met u te maken hebben. "
"Voor die vrijheid heb je toch geen Stichting nodig!"
"Fantastisch dat jullie dit, zo enthousiast doen, maar in deze verrotte wereld zul je
toch niets bereiken. " ,

"U kunt wel tegen de overheid zijn, maar ik geniet wel fijn van mijn AOW. " !
"Nooit van Libertarisme gehoord, lijkt me toch interessant. "
'.'Hooit, van Ayn Rand gehoord. Ik wil er wel eens iets van lezen." ,'
"Ik ben al lid van zoveel dingen, maar ik hoop dat u sukses hebt."

Alles bijelkaar een interessante, leerzame dag voor, ons, en misschien heeft het nog redui- ' '
taten ook. , , l <
""*,*"•*"•""• ""**"""•"""• • « •*""*» • t • * * É • * • • •"""• •"*• • • i « • • • f *"* (i *""* 4 •"""• •""*•"""*"""*,• k « *"" • **" • '*"

"Al het heil moet van de overheid komen. Geef haar meer macht en het geluk van de burgers is[

zo goed als verzekerd." < ' • , ! ' ' ' ! ' '
,' ' < , 'f

Dit is de rode draad die door het PvdA-verkiezingsprogramma loopt,, schrijft Kees Lunshof in'
De Telegraaf. , ' . •
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INSTITUTUM EUROPAEUM
Het Europees Instituut is verhuisd. Het adres is nu: Avenue Louise 319,, 1050 Brussel, België.;
tel. België: 02-3583914,
Indien u geïnteresseerd bent in de tekst van de speech van Mr, Antony Fisher over het ontstaan
en het sukses van het Instituut, wordt die u op uw verzoek aan het Europees Instituut gratis
toegestuurd. ,

DE REDAKTIE is blij dat door dit gekombineerde juli/augustus-nummer ruimte ontstond om het
onderstaande, gedegen artikel van Karel Beekman in zijn geheel in één keer te publiceren.

DE W O R T E L S V A N O E V R I J H E I D

Politiek is een uitvloeisel van filosofie, van een aantal ideeën over het leven. Een politiek-
ekonomische stroming, zoals het Libertarismé, heeft een filosofische ondergrond nodig om een
geïntegreerd, niet-tegenstrijdig geheel te kunnen vormen. Daarin ligt de grote kracht van het
Socialisme; een socialist benadert de politiek vanuit z'n beginselen (hoe onrechtvaardig die
ook mogen zijn) en is daarom altijd een slag voor op de liberaal. De huidige liberaal is een
pragmatist met nauwelijks enige filosofische achtergrond, en tengevolge daarvan zonder een
duidelijk omschreven doel. Om die reden is het van groot belang de filosofische achtergrond,
de principes achter het Libertarismé, duidelijk te formuleren, d.w.z, duidelijk aan te geven
wat de Libertarischè ,principes, inhouden, en waarop ze gebaseerd zijn. Helaas zijn er nog
teveel Libertarischè advokaten die de zaak van de vrijheid bepleiten zonder te weten waarop
die nu werkelijk berust.
In dit essay wil ik proberen duidelijk te maken wat naar mijn mening de wortels van de vrij-
heid zijn, en -wel aan de hand van twee voorbeelden, twee "strpmingen" binnen het Libertarismé:
!het religieuze en het objektivistische Libertarismé. In beide "stromingen" is vrijheid een
centraal begrip binnen hun filosofie. De vraag is echter, waar is hun filosofie op gebaseerd,
en wat is de inhoud die ze er aan geven.
Het religieuze standpunt wordt onder meer beschreven door Norman S. Ream in het Amerikaanse
Libertar'ische tijdschrift ,"The Freeman": ,

"....deze regels, maatstaven en principes (die de mens nodig heeft in zijn leven) moeten een
bron hebberi3] en alleen, wanneer wordt aangenomen dat die bron buiten de nietige geest van de
mens, ligt, heeft hij enige objektieve waarde. De religieuze traditie bevestigt dat de bron
van alle Morele waarde God is..,," (Febr.1980, pp 69-70, mijn vertaling)1 i ,
Religie legt de ,bron, de basis van de moraliteit buiten de "nietige geest van de mens"; dit
is inherent aan iedere religie. Het is God, of een ander buitenaards, niet door de geest van
de mens waar ,te nemen wezen, die bepaalt wat moreel en immoreel, wat goed en slecht is.
De heer Ream v/il ons doen geloven dat dit de enige manier is om een objektieve basis te geven
aan de moraliteit, terwijl het bestaan van God én geloof iets is'dat niet te bewijzen valt en
daarom uitermate subjektief is. Over het bestaan van God valt niet te praten, de éé.n gelooft
dat hij wel bestaat, de ander niet. Er is geen objektieve realiteit die dit probleem op kan
lossen, Je gelooft het of je gelooft het niet. Op deze basis wil de gelovige, godsdienstige
Libertariër de .morele wetten samenstellen die tot de vrijheid moeten leiden. Dit is een
uiterst wankele basis, want iemand die het bestaan van God ontkent, heeft op deze manier geen,
enkele reden om aan te nemen dat; vrijheid wenselijk is. De gelovige zegt: "De vrijheid is
goed, omdat God dat zegt." Dé socialist antwoordt: "Ik geloof niet in God, dus waarom zou ik
in de vrijheid geloven.'1 De religieuze Libertariër heeft geen enkele objektieve basis om z'n
vrijheidsideaal te verdedigen. Dit blijkt ook overduidelijk uit het feit dat zeer veel gelo-
vigen tot geheel andere konklusies komen over "wat God gezegd heeft" - uiteraard om de dood-r
eenvoudige reden dat God nog nooit, gesproken heeft; het zijn steeds bepaalde mensen die be-
weren té weten wat Gods woord is. Dat een dergelijke filosofische basis tot desastreuze ge-
volgen kan leiden, wordt op overtuigende wijze geïllustreerd door Norman S.. Ream als hij het
over dei inhoud van zijn morele wetten gaat hebben:

"Hiet> in het Nieuwe Testament zijn twee Geboden om ge de weg te wijzen: Heb God lief met
heel je wezen en heb. j e naaste 'lief als jezelf. Hoe je dat moet doen? Lees de Bergrede -
vergeef eindeloos, 'keer de andere wang toe gehoorzaam zonder gedachte aan beloning,
doe goed aan hen' die jou verachten en vervolgen," -(y. 7 O,'mijn vertdlinq)
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Hier ziet u een Libertariër die op één en dezelfde bladzijde van een "objektieve basis voor
de vrijheid" weet om te schakelen naar een serie subjektieve, diktatoriale bevelen - en wat
voor bevelen! Stelt u zich voor, iemand die, bitter teleurgesteld door alle schreeuwende on;-
rechtvaardigheden van de huidige "sociale" maatschappij, zich aan z'n laatste str'ohalm '- het
Libertarisme - vastgrijpt, en dan van een (zogenaamde) Libertariër te horen krijgt:
"Vergeef je naaste die op jouw centen parasiteert; heb de regering lief die jou berooft; keer
de massamoordenaars achter het IJzeren Gordijn je andere wang toe; werk, zonder gedachte aan
beloning; doe goed aan hen die jou het leven onmogelijk-maken; doe goed aan hen die jou van
je vrijheid beroven."
Toegegeven, niet iedere gelovige denkt er zo over, maar het probleem is dat er binnen de
religie ~ binnen iedere religie - niets is om dergelijke ideeën tegen te houden. Geloof is
niet gebaseerd op bewijzen; het ligt buiten "de nietige geest van de mens", en met geloof als
basis is dan ook nooit te bewijzen dat vrijheid goed is.
Een vrijheidsideaal gebaseerd op geloof kan alleen maar leiden tot onverzoenlijke en onoplos-
bare twisten tussen mensen die dat ideaal aanhangen en mensen die het verwerpen, tot ruzies
over wat vrijheid nu eigenlijk is en hoe zij staat in relatie tot gehoorzaamheid aan '.'een
hogere macht". Bewijzen hiervoor zijn te vinden in ieder geschiedenisboek. Samenvattend ziet
de religieuze positie er zo uit: , . '

Een alternatief voor de religieuze positie is het Objektivisme van Ayn Rand. In Ayn Randfs
filosofie wordt de vrijheid beschermd door de individuele rechten van de mens, die de scha-11

kei vormen tussen filosofie en politiek, en daarom van essentieel belang zijn. Het zal ieder-
een duidelijk zijn dat de mensenrechten niet overal in de wereld erkend worden. De oorzaak,
hiervan is niet primair de politieke situatie, maar de geaccepteerde filosofische systemen |
van tegenwoordig (bijv. Hegel -»Marx -s» Communisme). Daarom moet de Libertariër objektief kua-
nen aantonen wat de basis is van zijn filosofie, wat deze inhoudt, en waarom 'dit de beste i
filosofie is; om op die manier te bewijzen dat de mensenrechten - en dus de vrijheid - on-
vervreemdbaar zijn en niet geschonden mogen worden. En dat is wat'het Objektivisms doet.

De basis van het Objektivisme is niet God, maar de realiteit, d.?/.z, het feit dat de mens is
zoals hij is. Het fundamentele kenmerk dat de mens van alle andere wezens onderscheidt is aijn
verstand. Het verstand is zijn fundamentele bestaansvoorwaarde. (Het is belangrijk om hierbij
in te zien dat het gebruik van het verstand vrijv/illig is; veel mensen gebruiken hun verstand
weliswaar niet om in leven te blijven, maar hun enige alternatief is dan te parasiteren op
mensen die dit wel doen. Ga maar na wat u zou moeten doen als u op een onbewoond eiland aan-i
spoelde: nadenken, om zo de kennis te verwerven om in leven te blijven. In die'zin is dus het
verstand de fundamentele bestaansvoorwaarde.) ' l
"Rechten", zo zegt het Objektivisme, "zijn de bestaansvoorwaarden die de menselijke aard ver-
eist voor een juist voortbestaan." (Ayn Rand: "Kapitalisme, het Onbegrepen Ideaal" - Novapres
Laren - p,370; dit geldt ook voor de hieropvolgende aanhalingen.) Het voortbestaan, het leveri
van de mens op deze aarde is de maatstaf waar vanuit het Objektivisme redeneert: "Als het '
leven op aarde zijn doel is, dan heeft de 'mens het recht om te leven als een verstandelijk ,
wezen: de natuur verbiedt hem om irrationeel te zijn." Me.t ahdere woorden: Rechten zijn de
bestaansvoorwaarden van de mens; de fundamentele bestaansvoorwaarde is, het gebruiken van het-1,'
verstand, dus: "....de mens heeft het recht zijn verstand te gebruiken." Uit het gebruiken , '
van het verstand volgt he,t na>r eigen vrije keus en inzicht handelen,1 dus: ",:..de mens heeft .,',
het recht naar eigen vrije keus en inzicht te handelen'." Handelen voor de mens betekent het ',"'
werken voor zijn waarden, duo: "....de^mens heeft het recht te werken voor zijn waarden en'
het produkt van zijn arbeid te behouden." i

i ' ' ' ' i .
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Door terug te redeneren.zal het bovenstaande misschien nog wat duidelijker worden: als een
mens geen recht heeft op het produkt van zijn werk (zoals in het socialisme), dan heeft hij
ook geen recht om te werken voor zijn waarden, dus dan heeft hij ook geen recht naar eigen
vrije keus en inzicht te handelen, dus dan heeft hij geen recht om zijn verstand te gebruiken,
dus dan heeft hij geen recht om voort te' bestaan, d.w.z. geen recht om te leven.
In schema ziet de Qbjek.tivistischë basis van de vrijheid er als volgt uit:

basis: Realiteit: menselijke aard is verstandelijk
::. : . ••'. ,, ' ; . . • • • : • . - -^ ;; ; . • - : ; . ; : • '. . , : ' . • • ; • . : . . .

Moraliteit

Boe valt dit alles te relateren aan de praktijk? Stel, iemand beweert dat ieder mens recht
heeft op een minimuminkomen. De juiste vraag om dan te stellen is, waar komt dat recht van-
daan? Uit de realiteit blijkt dat de mens een verstandelijk wezen is, maar dat het gebruik
van zijn verstand vrijwillig is. De realiteit geeft hem het recht zijn verstand te gebruiken
om zodoende een inkomen te verwerven, maar het geeft hem geen inkomen als hij weigert na te
denken en te handelen vanuit zijn gedachten. Een recht is een bestaansvoorwaarde, die de mens
de, kans geeft,zelf zijn leven te bepalen, het ,is geen automatische verzekering dat dit ook
lukt. Het recht van de één kan,nooit een plicht inhouden voor de ander. Niemand kan "het recht
pp een minimuminkomen" objektief rechtvaardigen, men kan hoogstens zeggen: het is "de wil van
God", of het is niet de wil van God; het is "de wens van het volki', of het is niet de wens
van het volk; met andere woorden: het is zo omdat ik dat zeg. Iedereen die beweert dat de
mens het recht heeft op een minimuminkomen baseert dat uiteindelijk op zijn persoonlijke wil
en ',de eventuele macht anderen te dwingen zijn wil op te volgen.
Ua'a'r dit geldt helaas ook Voor'de Libertariër die zijn vrijheidsideaal baseert op, "de wet van
God", of, zoals de als Libertariër vermomde socialist John Stuart Mill, op de "wil van de
meerderheid"; zijn uiteindelijke argument is: de mens moet,vrij zijn omdat ik dat wil, en niet
omdat zijn natuur dat vereist.

Op basis,'van het voorgaande ben ik van mening dat het Libertsrisme absoluut vrij ,moet blijvea
Van iedere vorm van religie of'andere mystieke levensbeschouwingen die niet van objektieve
maatstaven uitgaan (d.w.z. (het Libertarisme als filosofie, wat dus niet wil zeggea dat er voor
bepaalde ad-hoc doeleinden, zoals de strijd tegen de Salt-2 geen tijdelijke samenwerking zou'
kunnen plaatsvinden). Om niet samen met het verwaterde, machteloze Liberalisme aan lager wal
te raken, zal het Libertarisme filosofisch kousekwent moeten zijn, net zo konsekwent als het
Socialisme. ["(Anders zitten ,we over een poosje nog met het Libertalarisme >te kijken, en dat zou
.toch wel teveel van het goede zijn.)

We weten allemaal dat de t£jd dringt en dat de vrijheid op het punt staat geheel te verdwijnen.
Dat is een trieste zaak natuurlijk, maar er zit één lichtpuntje aan vast: in tijden van crisis
is de mens veel eerder geneigd de doodlopende middenweg te verlaten en in plaats daarvan voor
een radikale weg te kiezen, ten goede of ten kwade. Als dat moment aanbreekt zal het Liberta-
risme klaar moeten staan als een inspirerend, konsekwent en dus radikaal ideaal, en niet de
zoveelste vergeefse poging om de zaken waar het werkelijk om gaat te vermijden.
U vraagt zich misschien af wat u daar als individu aan kan doen. Welnu, er zijn op z'n minst
twee alternatieven. U zou de raad op kunnen volgen van de al eerder aangehaalde Libertariër
Norman S. Ream: '"We.kunnen bidden dat God de waarheid over de moraliteit aan genoeg mannen en
vrouwen z;al openbaren, zodat onze beschaving gered zal worden voor hij de weg gaat die al zo-
vele zijn yóórgegaan." U kunt echter ook Ayn Rand's woorden ter harte nemen:

' ''Eet Kapitalisme was het enige, stelsel in de geschiedenis waarbij rijkdom niet werd, verkregen
door plundering, maar door 'produktie, niet door geweld, maar door handel; het enige stelsel
dat opkwam -voor het recht van de mens op' zijn eigen geest, op, zijn werk, op zijn leven, op
zijn geluk, op zichzelf.' Als dit volgens de huidige normen...slecht is, als dit de reden is
'om ons te'Veroordelen, dan ' aanvaarden wig dit en geven wij - wij, de voorvechters van de mens -
ter de voorkeur aan om door die wereld te worden veroordeeld. Wij verkiezen de naam Kapitalisme
trots \op ons voorhoofd' te dragen, als een teken van' adel.

•\Dit-is wat! de strijd vereist. Met minder kan men niet volstaan." (Kapitalisme, p. 220)

' * Karel Beekman.
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P R O N K
Pegenen onder u die nog twijfelen of hun belastingcenten goed gebruikt worden, kunnen wij
thans geruststellen,.
Onz© oudrminister drs. J.P. Pronk, Kamerlid voor de PvdA, is benoemd tot adjunkt-sekretaris-
generaal van de UNCTAD. Dit is de handelsorganisatie van de UNO, waarin de kontakten gelegd,
worden tussen de ontwikkelingslanden en de industriële wereld.
Ia deze funktie ontvangt de heer Pronk een salaris van. ƒ 140.000 netto, belastingvrij. Een
gewon© burger moet ongeveer ƒ 400.000 verdienen om dat over te houden, want hij zou daarvan
ƒ 260.000 belasting moeten betalen.
U kunt zelf proberen uit te rekenen ho® lang u moet werken OB uw deel bij te dragen aan het
inkomen van d© heer Pronk persoonlijk. Zijn daden zorgen er echter voor dat u nog een veel-
voud daarvan,mag werken.
Uw twijfel aal nu wel opgeheven sijn. Mocht u toch nog twijfelen, dan zal een brief, van de
minister van CM, mevr. Gardenlars, ia antwoord op vragen van de Tweede Kamer-leden Voogd
(PvdA) en v,d. Spek (PSP) u helemaal uit de droom helpen:
Ds Stichting-Eooie Flikkers krijgt alsnog esn subsidie van f 35.000 voor ©en festival in
Amsterdam. Het geld komt van de posten kunsten en emancipatie. • i
Als u ook eens een feestje wil-t houden, weet u au waar u< terecht kunt voor de kosten»

BOEKJ TREE ra CHOOSE" ' • . i ,' ' • ' '
door Milton en Rose Friedman ,

Uilton Friedmaa is een bie^onder-overtuigende schrijver over de yrije samenleving; aiju, ' . !'
nieuwe boek' "MEE TO CHOOSE" is daar weer een bewijs van. ' , ' , /,
Friedamn begint met een heldere en eenvoudig© analyse van, hoe een vrije markt prij'ösysteem ', ;
werkt, waarna hij de gevaren analyseert van regulering en staatscontrole. Hij laat zieü ,dat ;
des© de vooruitgang, de welvaart en het y^lzijn tegenhouden, i ; „
De schrijver gaat in op onderwerpen als: stadsvernieuwing, sociale zekerheid, miniaim loon
wetten, het schoolsysteem, enz. Hij ,-laat sien dat overheidsbemoeienis niet die mensen steunt;
waarvoor het bedoeld is", maar, integendeel, de koudities vaa d© armen nog slechter maakt. , ' !

D® overheid is sr sterker door geworden en inkomen is opnisw geredistribue©rd<.maar dan van,'
de lage inkomensgroepen naar de middel en hogere inkomens. ' v j

Zijn alternatieven, niet strikt libertariach, maar klassiek liberaal, betekenen opnieuw een ;
kennismaken met de basisideeën waarop onze vrijheid vanaf de 19e eeuw'gebaseerd is en die
wij ook in de volgende eeuw willen h1 andhaven. ' , ' i , '

Prijs f 3Sj-, In juli leverbaar, bij het Libertarisoh Boekaentrim, Postbus 3S63 2100 AH •
Heemstede,, ffolland* < \ , '

DEMOKRATIË
In een vorig jaar in, Noord-Holland gehouden stemming voor een ruilverkaveling was het opmer-
kelijk dat de overheid zelf (vooral via niantelorganisaties als het Noordhollands Landschap)
ee» doorslaggevend© stem kon uitbrengen. De belasting betalende boer dacht er het zijn© van.
Dit doet de vraag rijzen waarom de overheid deze lijn niet doorgetrokken heeft naar de pro-
cedure voor de parlementsverkiezingen. Bijvoorbeeld door het kiesstelsel zo te veranderen
dat de stem en het relatieve gewicht van de stem afhankelijk wordt van de hoeveelheid te be-
steden geld. Sen soort modern cijnskiesstelsel'dus. Omdat de overheid al aanzienlijk meer da
50% van het BNp ontvreemdt en dus zelf besteedt, zou ze altijd over een Absolute meerderheid
beschikken. En wie kan de staat nu beter kontroleren dan de staat zelf?
Dat de overheid hierover nog geen brede maatschappelijke diskussie op gang heeft gebracht,
geeft te denken. De meest voor de hand liggende verklaring is wel dat er niets zou verandere

P»S.: In 1958 werd de ruilverkaveling afgestemd, en GS kondigde aan dit niet te nemen. Daart
hebben ze op alle mogelijke manieren grond gekocht met belastinggeld. Zodoende de doöï
slaggevende stem,

. . ' n.w,m.a.
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DE VRIJE MARKT IN EEN ONVRIJE EKONOMIE
Edele Metalen

De edele metalen zijn de afgelopen 2 maanden goed gestegen, ongeveer 20%. Een kleine reaktie
of daling lijkt nu reëel alvorens alles weer omhoog gaat.
Degenen die nog geen goud hebben, raad ik aan dit alsnog te kopen. Zij die vinden.dat ze al
.genoeg goud hebben, kunnen eventueel nieuw te beleggen gelden gelijk verdelen over goud,
zilver en platina. Als namelijk de recessie door het dal is, zullen vooral zilver en platina
flink in waarde stijgen, omdat dit naast edele metalen ook nog metalen zijn die in de indus-
trie verbruikt worden. De kans dat de oude hoogtepunten dit jaar weer bereikt worden is in
mijn ogen zeer groot.

Het bovenstaande zal voor trouwe lezers van deze rubriek zeker niet nieuw zijn. Dat hier steeds
maar weer herhaald wordt dat edele metalen een goede belegging zijn, komt eenvoudig omdat ik
geen betere investering zie die zo zeker, makkelijk uitvoerbaar en geschikt voor kleine en
grote beleggingen is. De fundamentele achtergronden en beste manieren om in goud te beleggen
heb ik in voorgaande artikelen reeds behandeld.

Goudmijnen

Goudmijnen bieden volgens mij DE grote mogelijkheden tot verdubbeling en soms wel meer van uw
geld in het komend jaar. Hoewel iets riskanter dan gewoon goud, wegen de winstkansen •»- divi-
denden ruimschoots op tegen verliesmogelijkheden. ' ' ,

Aandelen , ,*—""—•——"*"— i t -
In het algemeen zou ik van "de Nederlandse en Belgische aandelen voorlopig afblijven. Er be-
staat een redelijke kans dat bij de Amerikaanse Dow Jones index de 900 grens naar boven, do£>r-
broken wordt. Als dit eenmaal gebeurt, dan gaat de index meteen flink hoger. Mogelijkheden zijn
er hier zeker, omdat we midden in een recessie zitten (veel slechter kan het niet meer) en één
verkiezingsjaar (meer inflatie, meer overheidssteun). Weest u er'zich wel van bewust , dat die'1

900 ook niet alles is. De inflatie zit hier niet in verwerkt en als we dat wel deden zou,
geleken met 1976 die "900 grens" eigenlijk op 1100 moeten liggen. Verder betekent het kopen
van US-aandelen dat u te maken heeft met dollarrisico's die zeker niet gering zijn. - '<?•-»• , ' 1 ' 1

Konklusie: als u al edele metalen heeft en ook goudmijnaandelen, dan zou u nu stapje voor '!''
stapje kunnen beginnen met wat te beleggen in US-aandelen. :

Onko s t enver goeding ' . , ' ' ' , ' ,

Bent u als werknemer in Nederland in de gelukkige omstandigheid dat er binnenkort over een f !'
salarisverhoging gesproken gaat worden, overleg dan eens met uw werkgever of de verhoging niet'
gedeeltelijk in een hogere onkostenvergoeding gegoten, kan worden. Hierdoor besparen u en uw ',
werkgever allerlei belastingen en lasten, waardoor u beiden er netto op vooruit gaat.

Verzamelen '

Het verzamelen van allerlei dingen heeft verscheidene voordelen. Op de eerste plaats kan het
een fijne hobby zijn. Daarnaast kan, omdat de inflatie maar door blijft gaan en het aantal
verzamelaars toeneemt, uw verzameling aardig in waarde
stijgen. Dat is gebleken met postzegels en munten.
Wat ook leuke dingen zijn om te verzamelen zijn:
oude bankbiljetten, kaartspelen, landkaarten en oude
aandelen.
Ook al verzamelt u deze niet of ziet u het niet als
belegging, bedenk u dan tenminste tweemaal voordat u
'dit soort zaken wegdoet.

' ir, L.H.M. Jongen.

" Communisme komt aan de macht door misleiding en
blijft aan' de macht door geweld.
Het meest effektieve wapen tegen misleiding is
'Kennis. "

Fred Sahwartz

THE WALL STREET JOURNAL

Ik vind dat ze computers naar*
Rusland moeten blig-ben stu&eh*
Waarom, zou ,-je hen 'ontzien? •'


