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TEKST VAN DE AMERIKAANSE PRESIDENT TOT ZIJN VOLK OP 16 MEI 1982 *') ' ' ,

Nieuwslezer , . ' , ,
Hier Franklin Morris, CB'S Nieuws, 16 mei 1982. , ' , , ' ' , _ ' , ' | ( . , '|
Over een paar minuten verbinden wij u mét Washington voor een niet-geprogrammeerde', maa,r i ,
klaarblijkelijk belangrijke redevoering door de President van de Verenigde'Staten. Het lis' ''
nog maar een paar minuten geleden.dat men de Russische tolk, Andrei Mesariko, de' "Ovali Room"
zag verlaten. Het CBS acht het mogelijk dat de President een gesprek heeft geh.ad met de, n'i4uwe,
Sovjetleider Andropov, het voormalige hoofd van de.KGB. Er deden geruchten de ,rondé dat er <
ook al de afgelopen nacht kontakt was na de laatste ontwikkelingen dn-Zuid-Afrika,, maar hel:
CBS kan dit niet bevestigen. 'Wat er ook moge zijn, deze lentedagen van 1982 lijken een einde-
loos drama te worden. CBS verslaggever Roger Mudd zag Mrt Carter een uur geleden op weg gaan
naar een spoedbijeenkomst van het kabinet en Rogèr zei dat de President ,er ernstiger ,en•grauwer
uitzag dan tijdens die gedenkwaardige ochtendspeech 2 jaar gelden, waarin hij het mi-slukken ,
van de reddingsaktie in Iran-aankondigde, • ., * • l ll i ,

Ik hoor dat de President klaar is. Het CBS neemt u mee naar Washington." Dames en heren: de
President van de Verenigde Staten, ' ' ' ,

' i ' ' ' ' i ' 'l , ' J'
Presidentiële rede ' ' ' i ,,''
Medeburgers, ik spreek tot u in het moeilijkste uur van dit, land. Ik moet u vertellen dat' om
6.14 uur vanavond Mr. Andropov, de leider van de Sovjet Unie, mij opbelde via de direkte ver>-
binding Moskou-Washington. Voor ik u de details van dit gesprek vertel, wil ik trachten met' u'
de militaire situatie van de Verenigde Staten door te nemen, En als uw President moet en zal1

ik de volledige verantwoordelijkheid op mij nemen voor wat,er de afgelopen twee jaar is gebeurd
en ook voor het antwoord dat ik vanavond meen te moeten geven aan Mr. Andropov. ', | j

Zoals U weet is de Republiek van Zuid-Afrika om praktische redenen overgegeven. Gisteravond
zijn Sovjettroêpen geland in Transkei. De belangrijkste havens zijn geblokkeerd en de marine
is overmeesterd. Veel dappere Afrikanen vechten door, maar hun verdediging lijkt net -zo hope-
loos als het Afghaans verzet 2 jaar geleden, dat gebroken werd na een uitgebreide chemische,
aanval. • <
Helaas bereikte mij vanavond het bericht dat -het volk van Zimbabwe een aanbod voor Russische
protektie heeft aanvaard. •
Deze twee mineraalrijkê landen, samen met Zuidwest-Afrika, dat twee Weken geleden onder Rus-
sisch bewind kwam, zijn sinds lang de belangrijkste leveranciers van onze strategische ertsen.
Zonder die ertsen wordt de verdediging van ons land zeer moeilijk.' Ik denk hierbij aan platina,
chroom, mangaan, cobalt, vanadium e n goud. • • ' , . ' . > , •

Het zou makkelijk voor mij zijn de schuld te geven aan het "State Department". Jk bedoel hef
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negatieve advies, dat het State Department mij in 1977 gaf, om Zuid-Af rika' te steunen toen
haar leger zich op 30 km afstand van de Angolese hoofdstad Luanda bevond. Hadden we Zuid-
Af rika 5 jaar geleden de slag om Angola laten winnen, dan hadden we niet alleen dat land ge-
red maar tevens Namibië en Mozambique. Waarschijnlijk zou Fidel Gastro dan niet de held van
Latijns Amerika zijn die hij nu is. Maar ik wil vanavond niemand de schuld geven. Ik neem alle
schuld op me, net als toen Iran viel. Ik was toen ook geadviseerd dat de Russische aanval,
nadat Afghanistan was ingenomen, gericht1 zou zijn op Karachi, in de richting van open havens.
De toenmalige staatssekretaris, die ontslag heeft aangeboden, besefte waarschijnlijk niet dat
de Russen met< de vriendschap van Mevr. Gandhi Pakistan nauwelijks nodig hadden, en inderdaad
in plaats van Karachi viel Iran. A.chteraf is het gemakkelijk om in te zien dat de Sovjet Unie
de gijzeling in de Amerikaanse ambassade in Teheran heeft gepland en het daarmee voor ons on-
mogelijk maakte om 'in Iran te interveniëren zonder die 50 waardevolle Amerikaanse levens te
offeren,

Misschien hadden we dok die gebeurtenissen kunnen voorzien, die zo snel de ramp in Iran opvolg-
den. De drievoudige moord op Koning Khaled, Prins Fahad en Sjeik Yamani, men vermoedt nu door

. Rusland aangezet, wss een schok voor de vrije wereld; net als het toetreden van Turkije tot
het Russische blok.' In feite, was het deze gebeurtenis, het plotselinge verraad van onze Turkse
bondgenoot, die het snelle ineenstorten van de NAVO veroorzaakte. Het uitelkaar vallen van de
NAVO en de' onmogelijkheid voor ons om West Europa te verdedigen, was een grote slag, minstens
zo erg als het verlies van onze levensbelangrijke olievoorziening uit de Perzische Golf. Dit

1 alles, plotseling gekombineerd met het ineenstorten va,n Engeland, betekende het einde van de
westerse wereld. ' , • . ' '

> Mrs'. 'Thatcher,-die'.geweldige vrijheidsstrijdster,, de'ed alles wat van een mens'verlangd kan
worden, maar1 het .Britse transportsysteem werd zo verlamd door de vakbonden, dat zelfs al hadden
We,'in de Verenigde Staten de B-1 bommenwerper niet opgegeven, 'de Cruise raketten en de Neutro-

, nenbom, dan nóg zou er geen kans geweest zijn om Europa op tijd te versterken. Het is daarom
niet té verwonderen,dat - de nieuwe Britse socialistische regering'het bekende en duivelse

t "v.ri^endschaps- en samenwerkingsverdrag" heeft gesloten met de Sovjet Unie en onlangs aankondig-
de dat de Sovjet Unie het gebruik van onze vroegere Amerikaanse bases in Engeland krijgt.

Hoe egoïstisch het ook moge klinken, ik denk dat ik ook uw gedachte vertolk wanneer, ik zeg,
,', dat de Russische aanval op China afgelopen herfst een wreed godsgéricht leek. iDeze twee kommu-
nistische toachten hadden toch minstens elkaar, kunnen uitputten, terwijl wij ons hadden kunnen
versterken. Maar tzelfs een miljard Chinezen waren niet opgewassen tegen het chemisch wapen-

• arsenaal van,'het Russische leger. Meer dan een zesde van heel het Sovjet wapenarsenaal is che
misch. ,'Hun totale voorraad is zevenmaal groter dan de grootste voorraad die de NAVO ooit had.
Had China nog vijf jaar gehad, dan had zij Rusland kunnen overmeesteren, maar u allen bent

, bekend met het feit dat ,het Amerikaanse Congres telkens rebelleerde wanneer deze regering de
| Volksrepubliek van modern materieel wiide voorzien om de Sovjet dreiging langs de rivier de
Amur en de Mongolese grens te verdedigen. Op deze plaatsen gingen de Russen dan ook ,tot de
aanval 'over.

(' ( ' ' '
Deze 'rampénlijst heeft on^ in de situatie' gebracht waarin ik deze pijnlijke woorden 'tot u moet
spreken. Zoals u ̂ eet heeft nog geen'enkele Sovjet soldaat een voet op onze bodem gezet, noch
heeft er een kernexplosie plaatsgevonden in dit land en toch moet ik u vertellen dat onze

1 defensie geheel ontoereikend is Voor de militair? kracht van de Sovjet Unie.

Het eerste ,prptqtype van ons nieuwe verdedigings- anti-ballistisch 'wapensysteem, dat vorige
maand zijn eerste test had, zal niet operationeel zijn voor juni 1983. Ontwerpfouten hebben
dit systeem.vertraagd sinds de eerste keer in 1978 dat het Congres weigerde fondsen hiervoor
beschikbaar te stellen. t , '

Nadat ik om 6114 uur het telefoontje van Mr, Andropov kreeg, heb ik de Minister van Defensie,
Brote, gevraagd om een rapport over het mogelijk welslagen van een eerste aanval nog deze
avond op-Rusland,. Zijn antwoord was niet bemoedigend. Hoewel de Verenigde'Staten op dit'moment

123 Poseidon onderzeeboten heeft met ongeveer 3000 kernkoppen en dat we verder nog 1000 Minute-
jnan 2 en 3 klaar in hun silo's hebben plus 300 B-52 bommenwerpers. Stelt u niets van deze
cijfers 'voor, hoe indrukwekkend, en geruststellend die ook mogen lijken. De Sovjet Unie staat
op he,t moment klaar, zoals Mr. Andropov mij vanavond vertelde, met bijna 7000 radars, Deze
zouden een vr.óege waarschuwing geven bij een eventuele aanval van ons. De Sovjet Unie heeft

, s volgens onze inlichtingendiensten verder 10.000 anti-rakettem, waarbij dodende satellieten en
1 meer dan 2500,pnderöcheppingsvliegtuigen. We zouden heel goed een verrassing in het begin
' kunnen .bereiken,, hoewel Mr. Andropov mij hiertegen gewaarschuwd heeft. Hij vertelde me dat

i , ' , , ; , ' (vervolg op blz.-5)
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DE TROONREDE: EEN NIEUWE HERFST, EEN OUD GELUID,
De gemiddelde Nederlander, die de Troonrede heeft beluisterd en de inhoud ervan afweegt
tegen het beleid dat tot voor kort in Nederland werd gevoerd, zal op het eerste gehoor allicht
geneigd zijn te denken, dat Nederland "om" is, dat eindelijk een einde wordt gemaakt aan
verkwisting en potverteren, dat de regering eindelijk inziet, dat men van consumeren niet rijk
kan worden, dat de rechtsorde beter gehandhaafd moet worden, dat vlijt en vernuft weer tot
ere komen, dat er een einde zal worden gemaakt aan wat zo fraai het "oneigenlijk gebruik" van
de sociale voorzieningen heet en dat, kortom, als iedereen een gaatje van de broekriem aan-
haalt over niet al te lange tijd weer alle problemen opgelost zullen zijn.
Wie echter wat wantrouwig van aard is geworden door de manier waarop in het naoorlogse Neder-
land politiek wordt bedreven en de uitspraken van de troonrede aan een wat nauwkeuriger
analyse onderwerpt, moet al snel tot de konkluzie komen, dat oude wijn zich zeer wel 'in
nieuwe zakken laat gieten. Een nadere analyse laat zien, dat wat de regering nu wil doen niet
is het Schip van Staat aan een grondige opkalefatering te onderwerpen, maar dat men de averij
aan de opmerkzaamheid van de passagiers poogt te onttrekken door slechts de bakens te
verzetten. . '' • '
We weten allemaal wel in grote lijnen wat er sinds de oorlog ;is misgegaan in Nederland en de
wereld. Onder invloed van de Socialistiese ideologie en de Keynesiaanse economie is een
groot deel van de produktieve krachten niet aangewend ten goede van wat de burgers naar eigen
oordeel ervaren als bijdragend tot hun welvaart, maar onder invloed van de wij-zullen-wel-eens-
even-uitmaken-wat-goed-voor-u-is apostelen terechtgekomen in sektoren, die op z'n best slechts
tweede keus zijn, gezien vanuit de optiek van de burger eb in sommige gevallen de burger zelfs
direkt benadelen. De remedie lijkt dan ook simpel: verklein de publieke sektor, vergroot de
private sektorj Herstel het marktmechanisme, zodat uitgavefaeslissingen van de burgers weer
door kunnen werken in de investeringen en de werkgelegenheid, juist in die sektoren, waar daar
het meest behoefte aan blijkt te zijn. , ' :

In de troonrede komen, vele toespelingen voor op bezuinigingen. De keuze is echter niet tussen
bezuinigen en potverteren; de vraag is bezuinigen waarop en de vrijgekomen middelen gebruiken
voor wat? , . ,
Het mag symbolisch heten, dat in de troonrede éérst een grote paragraaf over de kollektieve
sektor staat en dat de partikuliere sektor pas daarna enige aandacht krijgt.Laten we eten
aantal zinsneden uit de troonrede' eens nader analyseren:

"Onder een ekonomisch ongunstig gesternte hervat U vandaag Uw werkzaamheid." ' ' '
Blijkbaar is de slechte ekonomische toestand niet te wijten aan een onbekwame overheid, maar
aan een "ongunstig gesternte". Astrologen, treedt in flijksbetrekking!
"in het voorbije gaar heeft opnieuw een golf van prijsstijgingen voor olie en andere energie- , '
dragers de wereld overspoeld. () Alom in Europa neemt de werkloosheid toe, Versnelt de' inflatie
e n verslechtert d e betalingsbalans*" ' ' ' ' M
Prijzen zijn geen absolute grootheden, maar verhoudingsgetallen. Als de prijs voor olie stijgt
wil dat zeggen, dat de olieleveranciers meer van onze goederen in ruil voor hun olie villen
hebben.Willen we dus onze olietoevoer op peil houden, dan zullen we zelf Sneer goederen in ruil
moeten produceren. Daardoor neemt de werkgelegenheid niet af, maar toe, als iaën althans het
marktmechanisme de vrije loop laat. Dat inflatie ergens anders aan ligt dan aan de onwiü, van
de overheid om deze af te schaffen door de geldhoeveélheid konstaht te houden,is iets dat nog1

slechts economen geloven en dat de betalingsbalans verslechtert,komt omdat we niet die zaken
produceren, waarvoor men in het buitenland belangstelling heeft.
"Financiële armslag om de ekonomie op te stuwen hebben We niet, " ' ,
Is het niet zo, dat wie financiële armslag wil hebben éérst de ekonomie op moet stuwen?
"Hoe moeten de beschi1<bare middelen worden verdeeld tussen de kollektieve en de partikuliere
sektor?" . • , !
Als we dat eens heel demokrat i s ch~s,aan de burgers zélf lieten beslissen, door het marktmecha-
nisme te herstellen en daarmee de keuzevrijheid. Trouwens, als we eerst eens over het pro^-
duceren van die middelen zouden nadenken, voor we de huid van de nog niet geschoten beer
gaan verkopen?
"Eet beslag dat de overheid en de sociale voorzieningen -waaronder de gezondheidszorg-, leggen
op het nationaal inkomen is sinds 1950 meer dan verdubbeld. " , , ;
Aha, een bekentenis, nou wordt het spannend! , ' , '
"Daarom,, .een aantal besparingen, welke bigelkaar ongeveer 800 milg'oeri3 dat is ongeveer 1%
van het totaal van dq.Mitgaven voor sociale zekerheid." , \
Dus eerst verdubbelen van de lasten en dan 1% genadiglijk teruggeven, Waarlijkf oase over

1- !
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heid zorgt goed voor ons,
"Wanneer werknemers en werkgevers afspraken maken over het inkomen uit arbeid in het be-
drijfsleven nemen zij beslissingen, die verreikende gevolgen hebben voor de rijksbegroting()
60% van de uitgaven op de rijksbegroting staan immers in rechtstreeks verband met de lonen
in de partikuliere sektor. "
Aardig gezegd, maar wat is ,er nu eigenlijk gezegd? Niets anders, dan dat wanneer u opslag
krijgt de overheid zich gerechtigd acht dat ogenblikkelijk weer via de belastingen van u
terug te vorderen. Als dit "rechtstreeks verband" als knellend wordt ervaren -en dat wordt
het merkwaardigerwijze juist door werkgevers en werknemers- wat let de overheid dan om die
banden te slaken?
"In de noodzakelijke matiging zullen allen moeten delen, maar wel naar de mate van hun
draagkracht."
Draagkracht ontstaat als, iemand iets produceert, waarvoor een ander iets in ruil wil geven.
Naarmate mep meer produceert wordt men draagkrachtiger> maar wordt óók de wederpartij draag-
kracht iger. Door draagkracht te( bestraffen, bestraft men produktie en welvaart.
•"Het is onze plicht de ontwikkelingssamenwerking ook in een voor-ons moeilijke tijd vol
te houden." .
Wie is "ons"? Wie heeft die plicht opgelegd? Aan wie? Is het "onze" schuld, dat er in de wereld
landen zijn, die in ontwikkeling achter zijn gebleven? Als we de burgers eens zelf lieten
beslissen of - en ten ten bate van wie ze weldadigheid willen bedrijven, zou dat de echte
demokratie niet bevorderen?
"De regering blijft (.) de noodklok luiden'voor de honderden miljoenen die zelfs het aller-
,nodigste ontberen. Hierbij gaat h&~è () vooral om het herzien O van de ekonomische orde
in dé wereld." '
Wie om zich heen kijkt zal moeten konstateren, dat die honderden miljoenen zich nu net be-
vinden in die, delen van de wereld, waar de ekonomische orde al in bedoelde zin is "herzien".
Als deze herziening nog verder om zlich heen grijpt, zal ook Europa binnenkort een maat-
schappelijk stelsel kennen, waarbij iemand, die per dag een kommetje rijst en twee siri-
pitten te verteren heeft tot de gegoede klasse moet worden gerekend. '
"Nederland1 heeft het 'Voorrecht een vrij land te zijn"O
"ïhf het jaar dat voor u ligt moeten ingrijpende beslissingen worden genomen en pijnlijke
keuzen wordden gemaakt, " '
De vrijheid voor ons om zelf de -voor ons, burgers- ingrijpende beslissingen te nemen en
zélf de -voor ons, burgers- pijnlijke keuzen te maken schijnen echter niet bij de vrijheid
in dat vrije land te horen.
"Wij kunnen het tij, keren, mits het besef Van saamhorigheid sterker blijkt dan de gericht-
heid op, .eigenbelang." , , '.
Waarom zouden,we eigenlijk het tij willen keren, als dat niet in ons eigen belang is? Waar-
om zouden we een besef van saamhorigheid moeten hebben met degenen, die ons reeds lang
steeds meer belasten, ons steeds minder vrijheid gunnen, ons steeds meer de omgang opdringen
met degenen waarmee wij niet om willen gaan, ons voorschrijven hoe wij ons huis, ons milieu,
ons voedsel, onze ontspanning, kortom ons hele leven moeten inrichten? Saamhorigheid is stellig
een groot goed, mits het gericht is op de wederkerige behartiging van eikaars (niet nood-
zakelijkerwijze gelijke) belangen. In de zin waarin saamhorigheid in de troonredebedoeld is,

; is saamhorigheid niets anders dan een oproep ons neer te leggen bij de onvrijheid, die de
overheid ons opdringt.

Het valt,niet te ontkennen, dat er ook enkele lichtpuntjes in de troonrede staan. Aandacht
voor het gebruik van de sociale voorzieningen door degenen, waarvoor die niet zijn bedoeld;
de analyse yan de toestand op de woningmarkt en vooral het doorbreken van het besef, dat
de wet, ook ;al is hij op formeel demokratische wijze tot stand gekomen, niet daardoor alleen
al als rechtvaardig wordt ondervonden zijn zulke lichtpuntjes, maar het zijn lichtpuntjes
aan het einde van een lange, lange tunnel.

<g?H;F;A;Vogel

• , * PHILJPS ONTVING IN 10 JAAR RUIM F, 200,000,000 OVERHEIDSSTEUN
Hoe gek het in een bureaucratie kan lopen blijkt uit dit bericht, dat komt uit een brief van
>de Mini,st,er,'yan Economische Zaken 'aan de Tweede Kamer .
Dat geld komt van de "Belastingbetaler". Dat betekent dat iedere Nederlander Philips subsi-
dieert. Rare, zaak.



- O — i .

(vervolg van blz. 2)
zo'n verrassingsaanval van de Verenigde Staten wel door hem verwacht werd, als een
daad om eindelijk iets van een standpunt in te nemen en zichzelf te redden. Mr. Brown beves-
tigde dat onze kansen om langs "net anti-raketgeSchut van de Sovjets te komen gering zijn.
De minister zei, dat misschien 100 van onze aanvalskernbommen op Russisch .grondgebied zouden
kunnen doordringen en exploderen; maar dat dit slechts een fraktie van de Sov.jetbevolking /sou,
doden, omdat veel Russische burgers en alle sleutelfiguren in bomvrije schuilkelders zitten.
Zoals u weet, heb ik er bij het Congres herhaaldelijk op gewezen dat Rusland, in tegenstelling
tot de Verenigde Staten, al lang gepland heeft een kernoorlog te overleven. Met hun uitge-
breide BB-schuilkelders hebben de Russen zich voorbereid op een kernaanval en ons Congres heeft
de Verenigde Staten verhinderd hetzelfde te doen. Daarbij komt nog dat onze kernwapens niet , '
ontworpen zijn om de raketstations van de Sovjets te vernietigen. Dat betekent dat, zelfs al
zou de Verenigde Staten binnen een paar minuten een aanval lanceren, dat niet alleen betrekke-
lijk ineffektiel zou zijn, maar de Sovjet kracht om terug te slaan zou vernietigend zijn.
Zoals u weet, heeft dit land lang geleden ons luchtverdedigingssysteem ontmanteld en hebben
we een voorstel ojn diepe, bomvrije kelders te bouwen afgewezen. Onder de SALT restrikties is
het Russische arsenaal van ICBM (Inter" Continentale Ballistische Raketten) meer dan 30CO, en
beschikt zij dus over zeer veel meer vernietigihgskracht dan al onze nucleaire aanvalswapens' '
tezamen.. Om kort te gaan, Mr. Brown vertelde dat, al zouden we een verrassingsaanval kunnen1 ; ,
doen op dit late moment, de Sovjet Unie, naar zijn m.ening, binnen enkele minuten'de meeste i
V.S. wapensytemen en centra zou vernietigen en vrijwel alle V,S. troepen doden. 90% van onze, h ,
burgerbevolking zou in leven blijven, maar geen verdediging hebben. , ' i ;'

Het is daarom dat ik met de grootste verbittering en de diepste vernedering, -die ik als uw ', ' ,
leider moet aanvaarden, dat ik u nu op de hoogte breng van de inhoud van het "telefoongesprek>
van hedenavond uit Moskou met de Sovjet-leider, van de eisen die hij hééft gesteld en,, i het
allerergste, van mijn adviezen aan u met betrekking tot deze eisen. ,, * • i

l l , , l

Mr. Andropov heeft de volgende eisen aan het Amerikaanse volk voorgelegd, welke dienen te -wprj-
den geaccepteerd of geweigerd binnen één uur na beëindiging van deze uitzending, of on's land'
en de Sovjet Unie zullen in staat van oorlog verkeren. Mr. Andropov gebruikte de uitdr'ükking
"totale oorlog" en ik kan, gebaseerd op vroegere waarnemingen, slechts (aannejnen dat hi,j dat-
ook letterlijk bedoelt: konVentionele, nucleaire en chemische oorlogsvoering, i ' (

' , ' i ,
Allereerst moet er morgenochtend een vriendschapsverdrag tussen dé Verenigde Staten en dé r
Sovjet Unie gesloten worden. Daarna verwacht Mr, Andropov mijn ontslag;binnen 24 uur e^ook1

dat van de Vice-President, van elk lid van de regering, senaat en congfes. Mr. Androjiov, in-',
formeerde mij dat Rusland de beschikking heeft over betrouwbare vervangers j landgenoten van!
ons moet ik helaas zeggen. Deze vervangers zullen binnen 48 uur een nieuwe regering óp basis
van de Sovjet principes vormen.'Er is meer, de Sovjet Unie eist onmiddellijke ontwapening,1 i|
internering van alle strijdkrachten en politie en een tijdelijke stop van TV en persnledia,
ingaand na deze uitzending, Onder'de nieuwe Sovjet-regering zullen allé ,handel' en produktie-[ ''
middelen genationaliseerd worden. Binnen 30 dagen zal de helft van het Amerikaanse gra'an ge-1"
transporteerd worden naar de Sovjet Unie, Alle handelsschulden tussen ons'land en de-Sovjet ' t ,
Unie en haar bondgenoten zullen worden opgeheven en tenslotte zal een bezettingsleger in de^ "
Verenigde Staten gestationeerd worden. De eerste troepen worden- morgenochtend om 6.,00 uur • i
verwacht. Een ieder die zich verzet, zal zonder vorm van procep gedood•worden. , ' ' ' j , ,

p i
Dit, medeburgers, is de boodschap die Mr. Andropov mij overbracht. Met nleer spijt dan ik in ' '
woorden kan uitdrukken, adviseer ik het Russische ultimatum te aanvaarden, Té weigeren zou
naar mijn mening' en die 'van Mr. Brown de dood van vele duizenden Amerikanen betekenen vóór
zonsopgang. En dat alles vruchteloos, behalve voor de trots van deze koppige, maar verslagen
President. Zou er tijd zijn om dit via een stemming aan u te vragen, dan zou ik het doen.
Maaï de kommunikatie moet nu beëindigd worden, anders zou een ruïneuze oorlog binnen enkele
ogenblikken over dit land komen. Waar leven is, is hoop. Daarom, en namens u, aanvaard ik
volledig alle eisen van Mr. Andropov en de Sovjet L'nie. Ik Verlaat u nu, gebukt onder een ' , <
schande die niet de uwe is, als volk, maar geheel de mijne als een President en leider die
gefaald heeft. Ik wens u nu goedenacht, Moge God mij vergeven en u allen zegenen.

Wij hopen dat deze speech nooit gehouden zal worden; zolang in de wereld, en ook in België' ,
en Nederland, de kollektivistische filosofie blijft overheersen, is dit echter niet onmogelijk1.

*\ , ' , ' ,' ' '
' De oorspronkelijke tekst van deze rede werd voorgedragen op het Schultz-Seminar op 4e ' • , | <
Bahama's 15 - 18 mei '1980. _ _ _ _ _ _ _ ' ,
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DE VRIJE MARKT IN EEN ONVRIJE EKONOMIE
Kon u op basis van ons advies in mei goud tegen $ 500 per ounce kopen (Vrijbrief mei 1980)
in juni mo'est u al weer $ 580 betalen en hebben we nog steeds aangeraden om te kopen •
(Vrijbrief juni 1980).• Daarbij lag toen al de nadruk op goudmijnen. Nu is de goudprijs
$ 676 per ounce (11 sept.)i oftewel een stijging van 35% ten opzichte van mei in 4 maanden.
Niet slecht zult u zeggen. Maar kijk dan even met ons mee naar de goudmijnaandelen:
- de Zuid^Afrikaanse zijn t. o. v. mei met zo'n 70% gestegen •;
- de Noordamerikaanse zijn wat grilliger, omdat er veel "rommel" tussen zit. Verdubbelingen
binnen een maand zijn echter gerealiseerd.

Het voorgaande is allemaal wel aardig voor wat betreft het verleden, maar wat doen we nu?
Fundamenteel•is er in de wereld weinig veranderd en dus zijn de redenen (zoals zé in ons
T.I.S. Bulletin en hier in 'voorgaande artikelen opgesomd staan) om edele metalen en goudmijnen
te kopen nog steeds aanwezig.
Ik zou u de volgende strategie willen aanraden: voor reeds belegde fondsen en nieuwe gelderk
- de helft in goudmijnen, waarvan 50% in Zuid-Afrikaanse; ' '
- de andere helft in edele metalen, met daarbij de nadruk op Palladium', Zilver, Platina én Goud

in volgorde Van belangrijkheid en winstmogelijkheden.
Natuurlijk is dit een algemene strategie,,die per individuele belegger aangepast moet worderi.
De voordelen van deze verdeling zijn dat u de leuke dividenden -t- waardestijging van Zuid-Afri- \
kaanse mijnen krijgt. Daarnaast de vermpgenswinsten van Noordamerikaanse en australische aan-
delen. En dan ook nog het (kleine) politieke risiko in Zuid-Afrika afdekt d.m,v. andere mijnen
en edele metalen. Immers, wanneer ..er interne"moeilijkheden ontstaan., betekent dat dat eventueel1

70% van de vrije wereld goudproduktie en 90% van de palladium en platina produktie wegvalt. , !

En u kunt best zelf konkluderen wat er met de prijs van deze metalen gebeurt wanneer er zoveel !
minder op "de vrije markt" komt. ' , t j !

Wanneer u deze Vrijbrief ontvangt,, neem ik aan dat er juist een kleine reaktie in de, goud- eii '
aanverwante prijzen is geweest. Dit is dan een mooie gelegenheid om voornoemde strategie, uit i
te voeren. Veel sukses!

,ir. L.H.M. Jongen. ,

4 NOVEMBER --VERKIEZINGSNACHT '
4 November, Amerikaanse Presidentsverkiezingen - Libertarische sprekers en mogelijk een • ' '
"hotline" naar de Libertarian Party in Amerika. i
Tijdens het volgen van de kapriolen van Carter, Reagan en Anderson houden wij u op de hoogte
van de eventuele Libertarische sulcsessen in Amerika op dat,moment. l ' ,
Wij zijn van plan een zaaltje te huren, waarbij op verschillende TV-taestellen alle ontwikke-
lingen gevolgd kunnen worden en sprekers hun woordje kunnen doen, - r
Wij moeten nu weten hoeveel personen wij kunnen verwachten in verband met het huren Van een ,
ruimte,
Stuurt u dus even een kaartje naar het "Centrum", zodat wij weten hoeveel mensen van plan zijn .
deze Amerikaanse verkiezingsnacht bij te, wonen.

REDAKTIE
Door de biezondere samenstelling van dit nummer en
vanwege de aktualiteit, hebben we te weinig ruimte voor
nieuws en andere informatie.
Dit verwachten we in het oktober-nummer in te halen.
Ook de ingezonden stukken en brieven komen iatur aan
bod.

Het kommentaar op de Nederlandse Troonrede is ook <
leerzaam voor onze Belgische lezers, omdat er uit
blijkt wat er principieel fout is in on?;e .aaatsoiiapplj.

" I* ut. dib jo.Ate n't avet (
èfA^ is ./löa/ic^f *


