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Ôktober̂ lgSÔ . __ _____________________ _Heikantvenötraat_39 - 2190J3ssen - België^^
""5ë"VRÏJBRÏIÏ'""brëngt'"a ëïkë~maand nieuws over ïëvëns-~ën~maatschappi jbëichoüwïngên~aïs~hët > "
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" A T L A S S H R U G G E D " !
OF BEGINT ATLAS NU PAS ECHT DE BOEL ERBIJ NEER TE GOOIEN?' J

Over enkele dagen zijn in Amerika de nieuwe Presidentsverkiezingen, In de vorige Vrijbrief
hebt u kunnen lezen wat er kan gebeuren in 1982 als de wereld doorgaat op de nu ingeslagen
weg. En misschien gebeurt het wel veel eerder dan 1982. , ! i
Het meest tragische in dit geheel is, dat iedereen die er de moeite voor' wil doen, dit zelf.','
kan zien aankomen. Maar door de grote letargle die er in 'onze maatschappij heerst, zijn er
veel te weinig mensen die beseffen wat er zich afspeelt. , •

Reeds eerder heb ik geponeerd dat de Amerikaanse gijzelaars in Iran alleen nog maar nuttig : ,
waren als middel tot herverkiezing van Jimmy Carter. Terwijl ik dit schrijf, is de uitkomst j
nog niet bekend. Wel duidelijk is dat er thans zwaar over de gijzelaars wordt onderhandeld ,
en dat de vroeger gedane bewering wel eens zou kunnen uitkomen, - , , ,

De wereldpolitiek is misschien voor veel mensen wat ver van huig, maar zelfs wat er in, Europa,
de EEG of in Nederland gebeurt, ,is voor de meesten iets dat geheel buiten hen om gaat. 2ij ,
begrijpen niet dat zij partij zijn en dat zij straks de dupe zijn van allerlei maatregelen ''
die nu door onze regering worden genomen. ' i

Er zijn de laatste weken zoveel dingen gebeurd, dat we weer duidelijk kunnen zien dat de voor-
spellingen van, Ayn Rand steeds meer uitkomen. Jammer genoeg. • .
Een paar voorbeelden:

- Ook in Europa is nu een echte staalcrisis . De staalbedrijven 'krijgen dwingend opgelegd
veel en wat ze nog mogen produceren. (Vrijwillige produktiebeperkingen zijn mislukt, Nogal
logischl) De sociale gevolgen (ontslagen) gaan de Gemeenschap ongeveer 400 miljoen gulden
kosten. Uiteraard moet dat geld opgebracht, worden door de belastingbetaler . En de President
Direkteur van Hoogovens verklaart nog dat dit alles terecht is .

- Europese regeringen proberen grote opdrachten toe te spelen aan de industrie in het eigen
land. Het verstrekken van subsidies (die de belastingbetaler moe$ opbrengen) is daarvoor
een prachtig hulpmiddel.

- Het Kapitaal stroomt het land uit. Van alle landen die in de Verenigde Staten investeren,
staat Nederland bovenaan; 24% van het totaal.

- Diefstal beneden een waarde van ƒ 50,- wil men niet meer vervolgen. Als eenmaal, deze prin-
cipiële stap gedaan is, kan men later elk willekeurig bedrag invullen. Net als veel andere
stappen is ook dit alweer een aanval op het eigendomsrecht.

- J, W. van Zundert toont in zijn Proefschrift aan dat het eigendomsbegrip ia veranderd en dat
grondeigenaars door de overheid in hun vrijheid worden beperkt. Er heeft een ".., geleide-
lijke en ongewenste uitholling plaats van het eigendom". Eindelijk iemand die het met ons
eens is I • ! ! |
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- Verkiezingsprogramma PPR wil af van het bezit van een eigen huis. Alle huizen worden van
de staat en die (wie?) bepaalt wie er in welk huis mag wonen.

- De industrie vraagt om invoerbeperkingen (en doet zichzelf de das om).

- Vrije informatie via pers of TV moet aan banden gelegd worden. De overheid wil zelf kontro-
leren wat u te lezen of te zien krijgt. Dat is gemakkelijker om u in het gareel te houden.
Logisch dat dit wel gaat onder het mom van meer vrijheid!

- Als iemand uw huis bezet (steelt, kraakt) en u weet hem er zelf uit te verwijderen, dan
komt hij ter.ug met politieversterking. Hij krijgt uw huis en u bent strafbaar!! Ongeloof-
lijk maar waar.

- In de EEG zal het ook de multinationals moeilijker gemaakt worden. Zou dit het investeren
en de werkgelegenheid bevorderen? Neen? Wie is er dan zo stom om dat te doen?

- Politici zijn afkerig van hun kiezers. Dit blijkt uit een onderzoek naar het gedrag van
Eerste en Tweede -Kamerleden. 82 tot 94% van de Kamerleden meent dat de kiezers niets van
politiek weten en alleen maar s'temmen uit eng eigenbelang.
Moet ik hierop ,nog kommentaar leveren? Zelf zit ik met het onopgeloste probleem waarom de
kiezer dit alles slikt en die mensen een vorstelijk salaris en pensioen verstrekt.

- Op grotfi schaal is het bij de Verenigde Naties een even grote trosp. De Nederlander
dr. G.,Hendriks is een, van de tien onafhankelijke topspecialisten die over deze organisatie
'een rapport hebben opgesteld. Uit dit rapport blijkt.dat er een volstrekt onwerkbare situa-
tie is, en dat er eerder een negatief effekt vanuit gaat dan iets. positiefs.
Ook di-jb' hele cirpus moet uit onze belastingcenten gefinancierd worden!

Als we al dat weggesmeten geld nu eens hadden mogen houden en gebruiken voor positieve dingen
of alleen maar voor dingen, waar we zelf plezier in hebben. Automatisch zou dit dan positief
voor, de ekonomie en de werkgelegenheid werken.

We hebben het allemaal al jarenlang kunnen lezen in het sublieme werk van Ayn Rand. We zien
het nu gebeuren, , ' !
Is er nog iets te redden?
'Dii ligt mede aan ii^ De enige principiële oplossing biedt het Libertarisme.
'Wat doet u. om de groei van het Libërtarisme te bevorderen?
jBreng nieuwe,abonnees aan, of steun ons financieel, zodat wij voor uitbreiding kunnen zorgen.
Bel ons op om te bespreken hoe we samen aan een betere maatschappij kunnen werken.

HllURKONTROLE IS EEN LAST VOOR DE ARMEN
Huurjsontroles zijn"een last, niet een zegen voor armen en minderheidsgroepen. Dit, verklaarde
Mr. Parker in "Coordinated Action" van mei 1980.
Degenen die voorstander zijn van maximum huren als een middel om armen aan betere huizen te
helpen, vergissen zich. Zij hebben beslist niet zorgvuldig de geschiedenis van huürköntröle-'
wetten én hun effekten op de huizenmarkt bestudeerd. De hele filosofie van gedwongen overheids-
kontrol-e kan wel de voorkeur voor staatsinvloed van sommige politici en ekonomen bevredigen;
zelcer is dat het de zorgen en lasten van armen en minderheden vergroot. '
De grootste vijand voor deze mensen is niet de "hebzucht van de huiseigenaren", maar de door,
de overheid veroorzaakte inflatie die huren en andere kosten elk jaar hoger opdrijft.
Degenen die echt bewogen zijn voor geschikte huizen voor de armen, moeten zoeken hoe prlvé-
investëringen in huurhuizen kunnen worden aangemoedigd en niet vertraagd.
Het is natuurlijk politiek populair om aan de stemmers goedkope huizen te beloven. Maar deze
lieden [zeggen er nooit bij dat goedkppe huizen in werkelijkheid kan betekenen: géén huizen.
En dat is wat er gebeurt. Huürköntröle is in werkelijkheid de vijand van de armen en niet hun
Vriend.

' ' ' • , . • B, O E K
Naar aanleiding van, ons artikeltje over Energie, maakte onze lezer JvT ons attent op een
heel,prettig leesbaar boekje over hedendaagse milieuproblemen en-zogenaamde energietekorten.
*.De titel van dit boek is: ,
^"Leve de Welvaartsmqatsahapp-i.g", dooï> Wilfred Beakerman. Aula Pocket nr. 564.
~ Het1'Spectrum. ' ' . '
Wij, kunnen u dit boekje warm aanbevelen.



HEROÏNE IN "PLAATS VAN MELK ? . , - . ,
Als een ander iets- doet wat u immoreel vindt, b-.v. abor-tüs plegen, en VLV recïften koken daar-
bij niet in het gedrang, dan wil dat, in een vrije samenleving -nie't' meteen i/eggen'- dat u meteen
ook maar de omstreden ingreep moet gaan toejuichen. Het- st'aat u vrij-om -via 'allerlei' niet-
onrechtmatige middelen (boycot, discrimj.na.ti e., Jaster-, ostracisme,"-enz.)-de ander duidelijk
te maken dat u de aktie weliswaar rechtmatig maar evenzeer,moreel,, ontoelaatbaar acht. Maar
let wel: hoewel zulke middelen'niet bnirechtmiktig zi",jn, zijn. ze op"hun beurt volgens velen, in
niet geringe mate immoreel. • • -'•"•' " - . ' - . J • ~ _

* ' ( ' • -. _ ± \\ t' A &~ " -•• ' ** • " •<•

De luxe om er een moreel systeem op na'te houden dat overdreven hoge eisen,, stelt.aan de mens,
en dan natuurlijk vooral aan de-medemens, vraagt een hoge prijs. Déze prijs bestaat uit twee
aspekten: de kosten tengevolge van beperking van deima»K£i'('"Ik ve"rkönfmer'' lievér'ydan mét zon-
daren handel te drijven") en de kans .dat, derden uw." boycot zó immói'ëêl vinden "dat"zï'j op hun
beurt een aktie op touw zetten om ü het leven "wat .lastiger te maken.- ' • '- * "
Kortom, in een vrije samenleving kan iemand die op moreel gebied 'al te veeleisend 'is nóg
slechts leven in een gesloten gemeenschap .van .^gelijkgestemden>• -on dat "ïn'-de'relatieve staat
van armoede die het paradijs der deugdzamen 'kenmerkt. -" i - i *' , . . * - " •
Omdat de kosten van een veeleisend moreel systeem dus "erg -"hoog uitvallen,' zal'zo'n' systeem
slechts aanhangers vinden onder -hen die bereid zijn de prijs ervoor te betalen, en 'dat zullen •
er niet zoveel zijn: véél minder in ieder geval dan wanneer er géén''koste'n aan 'verbonden 'zijn.
In onze maatschappij nu ZIJN de kosten weggevallen, met het' natuurlijke 'gevolg dat het land
bol s,taat van zedemeesters van allerhande slag. De hoge prijs van een extreme' moraal blijkt
namelijk afgewenteld te- kunnen worden op hen die volgens deze moraal immoreel- handelen. Van
vrijwilligheid is daarbij natuurlijk geen sprake..

De huidige wetgeving is een schoolvoorbeeld,, van hoe > de. kosten van1 een extreme moraal worden
afgewenteld op anderen, door allerlei gebods- maar vooral verbodsbepalingen/^die, stuk voor
stuk onrechtmatig zijn. Want, vraagt men zich af",* dient"'de overheid niet in te grijpen om de
immoraliteit van de individuele keuze van de ureneen (bij "te sturen? "Als de mensen immoreel
genoeg zijn om, liever jenever dan melk "te -kiezen, en liever kosmetika dan leermateriaal voor
de kinderen, dan moet de Staat ingrijpen en bijsturen"'," 'Hét onoverkomelijke probleem daar l? i j
is evenwel dat de mensen die niet in staat- geacht -worden om morele beslissingen_te- nemen,
wel in staat worden geacht politieke leiders te, kiezen die moreel wïj'zer zijn-dan, zij.. Of, je
zou een morele, dikta.tor moeten 'hebben die alle- morë'lé' keuzen* oplegt, maar dan- leidt? de,'hier-
uit voortvloeiende alomvattende agressie1 alleen maar tot' onrechtmatigheid en immoraliteit in
hét kwadraat, zodat het paard'achter de wagen gespannen wordt. t __ " . - , ' • ' • ^ > "
Bovendien sluit dwang moraliteit uit.-Moreel'handelen vooronderstelt immers een keuzemogeli;Jk7
held, ongeacht het gekozen ethische systeem: ' "_" . . , • ,
Maar er staat nog een'paard achter de-wagen.'Een'mens handelt'nu eens moreel dan weer eens
immoreel (maar niet onrechtmatig); het beste maatschappelijke systeem is dat waarbij het
slechte, immorele wordt ontmoedigd, en het goede, morele,"wordt aangemoedigd. _Het staatsappa-
raat nu is het ideale kanaal'om het slechte • té doen", gezien de geïnstitutionaliseerde agressie
die de staat kenmerkt. In een vrije markt daarentegen,'zijn"alle legitieme kanalen om, agressie
té plegen op andere mensen uitgesloten, zodat,er ook minder immorele handelingen verricht
zullen worden. Door de staat in te schakelen bij het verplicht stellen, van de eigen moraal,
en zo de kosten af te wentelen op anderen, moet ook de moralist uiteindelijk bedrogen uitko-
men. Als hij tenminste goed kan rekenen.
En de moralist komt ook bedrogen -uitï Het -hele gedoe blijkt Immers niet t'e. werken. Onrecht-
matige wetten zijn immers nooit effektief. Een treffende*illustratie hierbij is het' verbod"
op verdovende middelen, een middel dat veel erger is dan 'dé kwaal. \" " '.
Het gebruiken en verhandelen yan verdovende middelen' is een volkomen vrijwillige zaak, waarbij
niemands rechten geschonden hoeven worden; het verbod' is 'derhalve onrechtmatig. Het verbod
leidt ertoe dat drugs op de zwarte markt verhandeld dienen'-te' Worden, met' alle vervelende ge-
volgen vandien. • • ( < • : . • • - ' '• - - ' • ' '.

Het eerste gevolg is dat marktinformatie duur wordt: voor de"rijke v'ersli'afdé" geen,probleem
omdat hij zijn dienstknecht erop uit kan sturen; maar een loontrekkende ,heeft de tijd niet, om
de markt te verkennen: hij zet of zijn inkomen of zijn gezondheid-,op het 'Spel, maar"meestal'
beide. Het verbod illustreert dus eens te meer het Mattheusprincipe. >

Door het verbod worden ook de kosten veel hoger voor produktie en-distributie. Het .nadelige
effekt hiervan wordt duidelijk bij een eenvoudig rekensommetje. Laten we heroïne als voorbeeld
nemen. Zonder verbod komt d£ dagelijkse dosis~op ongeveer 5ÓÖ frank (+.ƒ 35)..'Ma'ar als het'
illegaal is, moet de volwassen gebruiker al gauw op 3000-'frank (+ ƒ 2ÖQ) per'dèg rekenen.

""
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Dat is één miljoen frank (ƒ 70.000) per jaar. Omdat een verslaafde dit bedrag niet bij elkaar
kan verdienen, moet hij het stelen, en omdat de netto opbrengst van diefstal rond 20% van de
waarde ligt, moet hij per jaar dus voor vijf miljoen frank (ƒ 350.000) stelen. Als er in
België vijfduizend verslaafden zijn, moet er per jaar dus voor 25 miljard (ƒ 1,75 miljoen)
gestolen worden; bepaald een vervelende bijkomstigheid van het verbod.

Op zich is het verbruiken van verdovende middelen niet schadelijk voor anderen, en soms zelfs
niet voor de gebruiker zelf. Een heroïne spuitende dokter, die er goedk9op aan kan komen, kan
gewoon blijven funktioneren. De prijs kan hij probleemloos betalen en hij hoeft zijn tijd niet
te verdoen met marktverkenning.

de handel in verdovende middelen vrij zou zijn, wordt het aanbod groter, de prijs lager,
de markt doorzichtig (reklamel), en de kwaliteit betrouwbaar. De verslaafde aan heroïne hoeft
evenmin uit stelen te gaan als een alkoholist nu, en hij kan even 'goed' blijven funktioneren
in de maatschappij .
Het verbod op verdovende middelen, de- uitdrukking van het feit dat moralisten erin slagen wel
de lusten maar niet de lasten van hun morele overtuiging te dragen, is zelf onrechtmatig (en
dus immoreel), het lokt onrechtmatige daden uit, het is zéér schadelijk, en het is bovendien
h'og ineffektief.
Onrechtmatige wetten, met een morele achtergrond verschillen niet wezenlijk van andere onrecht-
matige wetten. Steeds moet er betaald, worden voor de idealen van anderen, en niet alleen maar
in klinkende munt .

n. w. m. a,.
\ | .-.-.-.-.

\ - , POSTBANK MOET CONCURRENT WORDEN VAN DE HANDELSBANKEN
De Tweede Kamer heeft enige tijd geleden een motie van die strekking aangenomen.
Het is nog niet genoeg dat de overheid het monopolie heeft om geld te creëren, ze vindt
thans1 dat ze het zover mogelijk moet .blijven kontroleren. Alies, vanaf hoe het geld ge-
maakt wordt, hoe het gedistribueerd wordt, en hoe het wordt uitgegeven. Via een Staatsbank
.•heeft de 'overheid natuurlijk een eevoudiger manier om u te kontroleren dan via de tussen-
schakel' van een partikiiliere bank.

', Een' .Staatsbank zal natuurlijk zoveel voordeeltjes krijgen boven de andere banken, dat de
.̂ concurrentie in feite een valse concurrentie is. Ongezien durven we hierop een weddenschap

i af te sluiten.
Deze ; stap is weer een verdergaande staatsinvloed in onze samenleving. Maar het wordt ge-
woon' geslikt. We lezen het en halen de schouders op. .Dit gaat met heel veel van dergelijke
processen. Onze vrijheid wordt echter konsekwent en systematisch steeds verder verkleind.
Hoe komt het toch dat de Nederlander, die in het algemeen een vrijheidslievend mens is,
dit alles zo voor zoete koek accepteert? Zijn we allemaal al zo bewerkt dat we alleen nog
maar denken dat we er misschien (op korte termijn?) persoonlijk voordeel uit halen?
Denken we nu echt dat alleen "de ander" door de overheid wordt gepakt, dus in zijn vrij-
heid wordt beknot?
Wie weet het antwoord?

, • • ' • ' - K R I N G E N - J
De maandelijkse Kringbijeenkomsten blijken voor de trouwe bezoekers in een behoefte te voor-
zien. Ook u kunt daar uw kennis op het gebied van het Objectivisme en het Libertarisme ver-
groten. De ónderdelen die voor u onduidelijk zijn, kunt u bespreken en desgewenst er met
anderen over diskussiëren. Ook kunt u er uw ideeën lanceren over de te voeren akties om het j
Liber.tarisme in Nederland uit te breiden. Kortom, u kunt mede vorm geven aan de nieuwe Liber- j
tarische samenleving. U bent ; welkom op kringbijeenkomsten te: f

Rottèrdaia/Vlaardingen (Elke eerste donderdag v a n d e maand . ) ' j
Op ,6, november zal de heer' B. Fitié weer een Van zijn interessante lessen geven. Tevens zal ge-
tracht worden om het laatste nieuws over de suksessen van de Libertarische Politieke Partij
,in ,, de , Verenigde Staten te bespreken. ' :

D_ip_q Haag l (Laatste maandag van de maand.)

Amsterdam/Heemstede < (Eerste maandag van de maand.) . , ' ',

'Utrecht : E,r ;zijjn plannen om ook daar een maandelijkse Kringbij eenkomst te organiseren. Dit
plan begint (langzaan! J) .vastere vormen aan te nemen. Als u geïnteresseerd bent in deze Kring,
laat het ons dan weten. Wij houden dan rekening met uw verlangens, b, v. wat betreft plaats
en 'tijd. ' , i



Kommentaar op artikel Vrijbrief nr. 29:

MORAAL/ STAAT EN JUNGLE
Hoewel ik het eens ben met de strekking van het artikel van de heer a., dat de staat zich
niet overal ,mee moet bemoeien, en zijn wens deel naar een eerlijker samenleving, wil ik
naar aanleiding van zijn artikel enkele kanttekeningen maken, aanknopend bij zijn voorbeeld
over de afpersing, waar mijns inziens te weinig aandacht is besteed aan de gevolgen en de
oorzaken.
Hij vergelijkt afpersing met het (ver)kopen van een goed, mijns inziens ten onrechte; ver-
gelijken met het (ver)huren zou beter op zijn plaats zijn.
Verkoop: uitwisseling van goederen, de goederen veranderen van eigenaar. '
Verhuur: de verhuurder staat het gebruik van goed A voor enige tijdsduur af aan de huutder

* tegen ontvangst van goed B; de huurder koopt het gebruik van het goed, de verhuurder blijft
eigenaar.
Afpersing: het slachtoffer koopt het stilzwijgen van de afperser, koopt het 'gebruik' van
het geheim. De 'eigenaar' van het geheim blijft de afperser.
Er zijn echter duidelijke verschillen tussen'huur en af pers ing.,,De huur' is vastgelegd'in een,
geschreven kontrakt; bij kontraktbreuk is beroep mogelijk bij een rechterlijke .instantie.
Afpersing wordt meestal niet in een geschreven kontrakt vastgelegd; bij breuk is dan geen,
beroep mogelijk. Indien er wel een geschreven kontrakt is, dan houdt be'roep meteen in het
verlies van het goed: het geheim. >
Bij een huurkontraktbreuk-bestaat voor beide partijen de kans om het geding te winnen;, bij
afpersingskontraktbreuk verliest de afgeperste altijd. ' ,! l
Bij huur is beroep mogelijk omdat kontraktbreuk gepaard gaat met aantoonbare,agressie: ' '"
huurders uit een huis gooien, een hui,s vernielen, of iets dergelijks. Bij afpersing.gaat
kontraktbreuk niet gepaard met (aantoonbare) agressie: er wordt alleen maar gepraat. , < '
Een ander belangrijk, door a. verwaarloosd, verschil is"de manier waarop het, al of niét, ;
te verhuren, al of niet, te verzwijgen bezit tot stand is gekomen: legaal of'niet,'door er
voor te werken of door diefstal, door een vrijwillig gedane'en later betreurde mededeling,
of door het zich op slinkse wijze verschaffen van informatie. Wat is het verschil tussen
het meenemen van een onbeheerd, open, achtergelaten auto, het bezetten van een huis waarvan
de deur openstaat, het lezen van papieren in een onbeheerde, opengelaten>bureaul,a,,het
binnenkijken in een ruimte met ópen gordijnen, het'z'ijh'oor te" luisteren leggen1 achter' een
niet goed gesloten deur? !
Over rechtmatig verkregen goederen kan men beschikken. Maar waar ligt de grens tussen i het '
'recht' en' de 'agressie? In hoeverre telt het verleden mee, in hoeverre een eventuele toekomst?
De staat trekt een willekeurige grens, de jungle trekt er geen, maar waar ligt de morele", i,
grens? ' > ' ' - -

W .A. Albada.''' ; , -
' ' i '

NASCHRIFT: • • ' • • '' '

' Afpersing kan inderdaad treffender vergeleken worden met verhuur van informatie dan met
verkoop van stilzwijgen. Schending van een afpersingsovereenkomst,is aantoonbare agressie,
zij het in de vorm van fraude. Bij afpersingskontraktbreuk kan de afgeperste op twee manie-
ren uiteindelijk winst gemaakt hebben:
1, omdat het tot dan toe betaalde zwijggeld lager is dan de waarde van de wél in acht geno-

men periode van zwijgen;
2. als hem door de arbiter een schadevergoeding wordt 'toegekend die gelijk is aan de voor de

niet in acht genomen zwijgperiode betaalde som.
Vanzelfsprekend dient de te verhandelen informatie rechtmatig verworven te zijn; wat daarbij
in specifieke gevallen nog als rechtmatig geldt, hangt af van hoe de zich dan ontwikkelende, ,
vrije jurisprudentie de hier in het geding zijnde eigendomsrechten afbakent.'Dezë'grenë is
echter geen kwestie van moraal, maar van recht. Dat bij de diskussie over zo'n grens aller-
lei interessante problemen kunnen rijzen, ben ik volledig met de heer Albada eens.

Nico W.M. Apeldoorn.

" Ik heb nooit "kunnen bevatten hoe'enig rationeel wezen zichzelf
gelukkig "kon Verklayen met het uitoefenen 'van macht over anderen. "

Thomas Jefferson >
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DE VRIJE MARKT IN EEN ONVRIJE EKONOMIE
Vanzelfsprekend moet hier allereerst geschreven worden over de recente daling in de prijs
van edele metalen. Ik denk dat de daling van $ 690 naar $ 628 (24 okt.), een dikke 10%,
vooral een paniekreaktie was vanwege de gijzelaars in Iran. De fundamentele redenen, zoals
inflatie en onrust in de wereld zijn niet veranderd; maar er moeten wat kanttekeningen bij
gemaakt worden.

- De gijzelaars in Iran. Het is op dit moment nog te vroeg om te bepalen of deze inderdaad
vrijkomen en of ze allemaal in goede gezondheid zijn. De komplikaties die zullen ontstaan
als de geblokkeerde Iraanse gelden door de U.S. vrijgegeven worden, zijn enorm. Vermoede-
lijk zullen er dan minstens enkele miljarden uit de U.S. schatkist moeten komen. Dit is
natuurlijk rampzalig voor de ekonomie, en .of u het nu leuk vindt of niet, het betekent een
vaste goudprijs.

i
- De slechte Russische graanoogst. Rusland heeft om graan bij te kopen reeds voor $ 525 mil-
joen goud verkocht. Deze hoeveelheid is makkelijk opgenomen door de markt. En wetende dat
Rusland nu al 2x zoveel graan heeft gekocht dan vorig jaar, verwacht ik niet veel prijs-
druk van die kant. ' ' ' ' • ', ''

- Op dit moment verwacht men dat Reagan nog de meeste kans maakt om tot Amerikaans president
gekozen te worden. Omdat dit jaar al de basis gelegd is voor de overheidstekorten in 1982,
moeten we er niet op rekenen dat de daarmee samenhangende inflatie in Amerika (en elders) ;
snel veel minder zal worden. En helemaal niet als Carter herkozen wordt. < . , ' "

- "De hoge koers van de dollar". Deze bewering staat tussen aanhalingsteken^, want in feite',,
praten we niet over een gestegen dollar, maar over een gedaalde gulden en Belgische frank.
Als u de goudprijs in guldens dan ook bekijkt, ziet u dat deze1 minder dan 10% is gedaald.
Dit duidt erop dat u als belegger in goud in feite niet zoveel armer bent geworden, doch
meer kans op winst heeft zodra de koers van de dollar weer omlaag gaat. : ,

Het bovenstaande geeft m.i. genoeg vertrouwen om uw belegging in edele metalen en mijnaande-
len te handhaven en te overwegen om rond $ 600 per, ounce meer te beleggen in deze vormen.) ', i > •

Onderstaand volgt -een artikeltje van een gastschrijver over' ,een aftrekpost voor' Nederlandse ' >
belastingbetalers. Het is, Vanzelfsprekend, Volkomen legaal en kan ook voor de wat kleinere
belegger best wel eens interessant blijken. ; ;

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

DE WET OP DE INKOMSTENBELASTING EN EEM 'KAPITAAL-VERZEKER ING MET'LÏJFRENTËV ' '
CLAUSULE , i , ' . ! '
Deze 'kombinatie betekent dat u in de gelegenheid bent per jaar een bedrag a:£ te zonderen ten
behoeve van een pensioenvoorziening. Dit bedrag is tevens tot een maximum van ƒ 12.842 (1980)
aftrekbaar als persoonlijke verplichting voor de .inkomstenbelasting. De fiscus betaalt zo-
doende mee aaü uw pensioen.
Omdat deze overeenkomst een eenzijdige is, heeft u de vrijheid om van jaar tot jaar te bezien
of en voor hoeveel u wilt meedoen aan uw pensioenvoorziening.*Voor het eindkapitaal dient u
een pensioen te kopen, Waarbij een eenmalige uitkering eveneens als pensioen wordt aangemerkt.
De pensioenuitkeringen vallen echter wel onder de inkomstenbelasting. Tenminste, indien u op
dat moment in Nederland woonachtig bent. Is dit niet het geval, dan kan het resultaat nog
positiever uitvallen.

Het zal u duidelijk zijn, dat het bij deze konstruktie niet gaat om de premie, deze zal immers
gelijk of lager zijn dan het bedrag dat maximaal aftrekbaar is. Bet gaat hier om het eind-•
kapitaal. Het is dan ook zaak daar met name op te letten, voordat u met een bepaalde maat-
schappij in zee gaat.
Hieromtrent en met andere vragen kunt u terecht bij Total Investment Services, dié u graag
verder zullen helpen. , (

Tot slot: de premie is slechts aftrekbaar indien de betaling werkelijk is verricht in het
jaar waarin de aftrek wordt verlangd. , ,

Mr. H,J. Rietberg - a titre pérsonnel.'

2*17: Wilt u de dollarkoersen regelmatig horens dan kunt u "bellen naar de Amsterdamse
en Commissiebeurs (tel, 020-274327),, Waan u -* als ze nieifiiï, gesprek zijn - een
met goud- en zilverprijzen en optieprigsen te horen kritjgt.

: Natuurlijk kan ook uu
bankier deze koersen geven. . " ' " '


