
léven, vrijheid, eigendom,

absolute

rechten van het individu

i u t_ i i i L. i\

Het Libertarisme is een politieke levensfilosofie. Het woord, "politiek" geeft bij de meeste
mensen ongustige bijgedachten. Het roept associaties op van geritsel, van gedraai en zelfs
van gemeenheid en oneerlijkheid,

Toch is politiek op zich niet iets dat slecht is. Integendeel, het is een zeer belangrijk
onderdeel van de filosofie. De filosofie kunnen we in vijf hoofdstukken verdelen:

1. Metafysica. Dit is de leer van het zijn; het fundament van onze levensbeschouwing,

2. Kennisleerf Hoe en of kan de mens de dingen kennen. r

3. Ethiek. De opvatting en het raamwerk van goed en kwaad,

4. Politiek- De leer Hoe we als mensen met elkaar in de maatschappij moeten samenleven*
Hierover straks meer, i

5. Esthetica, kunst, hoe brengt de mens 21jn gevoelens over op de omgeving en hoe beleeft
hij die omgeving.

Politiek hoort, als het goed is, gebaseerd te zijn op de drie eerste hoofdstukken van de
filosofie. Op de eerste plaats op de wijze waarop de mens tegen het leven, het bestaande
aankijkt. Het maakt een enorm verschil of hij dat objektief benadert, of dat hij zich mede
door allerlei irrationele zaken laat leiden.
Eveneens maakt het een enorm verschil of de mens ervan uitgaat dat hij de dingen kan kennen,
of dat objektiviteit niet mogelijk is.
Misschien komt het grootste verschil in opvatting wel voort uit de manier waarop wij dan
tot onze ethische opvattingen komen. Komen we daartoe door logische redenering uit het voor-
gaande, of nemen we aan wat een geestelijke leider ons leert.

Bij de meeste mensen speelt het bovenstaande proces zich of helemaal niet af, of geheel on-
bewust, Zij beginnen te denken, te praten tenminste, op het politieke niveau. En de uit-
spraken die men dan doet, zijn heel vaak gebaseerd op niets of op een pragmatische gedachte
van eigenbelang. Men meent zijn eigenbelang te dienen, te verdedigen, Maar doordat men niet
alle facetten van een bepaalde kwestie doordenkt, dient men dan niet eens zijn eigenbelang.
Met alle facetten bedoelen we dat we niet alleen naar de invloed op korte termijn» maar
ook naar de invloed op lange termijn moeten kijken. Tevens moeten we niet alleen kijken
naar de invloed van iets op een bepaalde groep mensen, maar naar de invloed op alle mensen.

Het is betrekkelijk eenvoudig om in de politiek gebruik te maken van het feit dat de grote
massa niet nadenkt en zich irrationeel laat leiden door pragmatische gevoelens van ver-
meend eigenbelang. Dit is aantrekkelijk voor veel politici, die daarvan gebruik maken om
voor zichzelf een goede baan te creëren en te komen in posities waarin zij hun macht over
anderen kunnen uitoefenen.
Een trucje dat daarbij dagelijks gebruikt wordt, is het gebruik van vage woorden die voor
iedereen een andere betekenis hebben, Woorden als vrijheid, demokratie, beleid, welzijn,
recht, enz. zijn heerlijke dingen voor onze politici.

(vervolg op pag. 2)

Nederland: Postbus 5747, 1007 AS Amsterdam, tel. 020-442737. (Libertarisch Centrufa -
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 10?, 2100-B Deurne; Bank J. v. Breda rek.nr, 645-1007683-82
t.n.v. Vrijbrief j abonnementsprijs BF 600,- per jaar. ,

Maandblad No. 33. Oplage: 1000 exemplaren. Verantwoordelijk Uitgever: ir. H.J. Jongen
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Eén Voorbeeld: In het programma van bijna elke partij komt het woord "Algemeen Belang"
voor, en bijna elke politicus gebruikt dat woord minstens één keer in zijn toespraken.
Als we de kans krijgen de persoon te vragen wat hij daarmee bedoelt, kunnen we de meest
rare dingen verwachten. Praktisch altijd begint de persoon er dan omheen te draaien, en
houdt een soort nieuwe toespraak zonder een definitie te geven. Het liefst zou hij ant-
woorden dat dat het belang van iedereen is, want dat wordt immers gesuggereerd met het
woord. Hij realiseert zich echter onmiddellijk dat wat hij gezegd heeft niet geldt voor
iedereen. Als we doorprikken, of analyseren, komt het meestal neer op een variatie van:
- Dat weet toch iedereen.
- Het belang van de meeste mensen.
- Dat is zo ingewikkeld, daar kan ik nu geen antwoord op geven.

Dit laatste is nog het meest eerlijke. Hij bedoelt dan dat hij niet durft te zeggen wat
hij ermee bedoelt. Want hij Weet het wel, hij heeft er immers over gesproken! Of praat hij
over dingen die hij niet weet? Dan moet hij zijn mond houden.
Hij bedoelt echter met Algemeen Belang, het belang waarvan hij denkt dat zijn toehoorders
als hun belang ervaren, want dat wil hij hun verkopeh.
Het echte Algemeen Belang is het belang van alle mensen. Daarom algemeen. Dus niet alle
mensen minus één, dan is het niet meer algemeen.
In politieke betekenis is het Algemeen Belang: het belang van mijn groep, en dat ten koste
van alle anderen! Maar dat kun je natuurlijk niet hardop zeggen.
Als u hep woord weer hoort, moet u er maar eens op letten.

In Nederland zijn in 1981, mei, weer verkiezingen, en de partijprogramma's beginnen van de
pers ,te komen.
In de VRIJBRIEF zullen we van deze gelegenheid gebruik maken, en uit enkele programma's
zullen, we een paar puntsn belichten vanuit onze libertarische filosofie.
Als wij ze tijdig in voldoende mate kunnen krijgen, sturen we u dan ook de samenvattende
folder Van de betreffende partij, opdat u zelf kunt zien wat er nog meer instaat, en
zodat ü h^t zelf kunt beoordelen.

Mocht u zelf kommentaar hebben, of vinden dat we bepaalde belangrijke punten ook nog moeten
belichten, dan zien wij uw reaktie met belangstelling tegemoet.

WAT KAN IK DOEN ?

Laat ons hier een krantenberichtje citeren waaruit u kunt konkluderen wat u o.a. kunt
doen!

" Van de ^700 F.jV.V. leden die nun stem uitbrachten, zë̂ . Mjna driekwart 'ja' teyen net
geoord. Pe nieuwe &30 yeidt voor 270.000 man. "

De cijfers spreken, dacht ik, voor zichzelf. 1700 stemmen bepalen een keuze voor 270.000
man! Over "invloed hebben" gesproken; en "het raadplegen van de achterban".
Weet u,dat door dezelfde mate van betrokkenheid,vaak 50 leden van een politieke partij de
dienst uitmaken over bijvoorbeeld plaatsing op een kieslijst jvan kandidaat-kamerleden?
Weet u ook dat in bijvoorbeeld de PvdA dit al jaren bekend is en gebruikt wordt door de
linkëe hoek?
Weet u dat u binnen uw partij een enorme invloed heeft, puur omdat er zo weinig anderen
op een vergadering verschijnen?

In deze en volgende Vrijbrieven zult u artikelen aantreffen over de Nederlandse verkiezin-
gen. Leest u ze aandachtig en bepaal waar u uw invloed wilt laten gelden.

' K R I N G E N
De verschillende Kringen draaien stabiel door. Wij geloven nog steeds dat de Kringen een
goede mogelijkheid bieden om elkaar te ontmoeten. Vanuit de Kringen kunnen we mogelijk
in 198! weer eens één of meerdere landelijke bijeenkomsten organiseren. Als iemand daar
ideeën voor heeft, laat die dan horen. U kunt inlichtingen krijgen bij het Libertarisch
Centrum.
De volgende bijeenkomsten zijn:
Kring Den Haag: op maandag 8 december en op maandag 26 januari, beide om 20.00 uur.
Kring Rotterdam/Vlaardingen: op donderdag 4 december om 20.00 uur.
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DE ANTI-HELD ALS ALARMBEL VOOR ONZE VRIJHEID,

Het is een onbetwist axioma dat de mens een redelijk dier is: hij verricht handelingen
om een doel te bereiken waardoor hij meent beter af te zullen zijn. Voor het bereiken van
dat doel wendt hij zijn middelen aan: zijn eigendommen en zijn kapaoiteiten.
Een ander mens is óók een redelijk dier dat óók middelen aanwendt om een doel te bereiken.
Het impliciete inzicht om zelf een redelijk wezen te zijn houdt in dat dit ook voor anderen
moet gelden. Men mag een ander dus niet de gelegenheid ontnemen naar eigen oordeel te
handelen. Doet men dat wel, en wijzigt men zonder toestemming van de ander de aard van .
diens middelen (eigendommen en kapaciteiten), dan pleegt men agressie en is er sprake van
een onrechtmatige daad.
In nagenoeg alle ethische theorieën is het begrip 'immoreel' aanzienlijk ruimer dan het
begrip 'onrechtmatig'. Dan rijst er een probleem: terwijl.onrechtmatige handelihgen mogen
worden verhinderd met gebruikmaking van (rechtmatige) agressie, mogen j-echtmatige
immorele daden niet verhinderd worden. Maar omdat de moralist in zijn vaak lovenswaardige
ijver geneigd is zijn uitgangspunt te vergeten, dat een ander mens ook een redelijk wezen
is, komt hij gemakkelijk in de verleiding om rechtmatig, maar zijns inziens immoreel
handelen te gaan verbieden. En daarbij komen die rechtmatige aktiviteiten het eerst aan
bod die het meest immoreel gevonden worden. En als eenmaal de vrijheid van handelen ontzegd
is aan de lasteraar, de aborteur, de porngraaf, de woekeraar en de pooier, zijn U en ik
aan de beurt,
Waar het op neer komt is dat zulke ' immoreel handelende personen een snuffelpaalfunktie
vervullen voor de*mate van vrijheid die U en ik zelf nog hebben. Als zij eenmaal vogelvrij
verklaard zijn, hangt ónze vrijheid nog maar aan een zijden draad. De strategie voor wiet
op zijn vrijheid van handelen, ook in de toekomst, gesteld is, is dan ook om die 'immorele'
personen te verdedigen om zo de eigen vrijheidsmarge in stand te houden oï te creëren; ,
dit is het kernthema van Walter Block's "De^ending the undefendable".
Afhankelijk van het ethische systeem dat we aanhangen, zullen we zulke immorele personen
voor de rest natuurlijk mijden alg de pest.
Dat onze vrijheidslieyendheid o zo gemakkelijk strijdig is mej; onze morele overtuiging^
schept een nogal tweeslachtige situatie. De libertariër die bijvoorbeeld tegen abortus
gekant is, zal eerst alles in het werk stellen om abortus gelegaliseerd te krijgen om
vervolgens het immorele karakter van de omstreden aktiviteit dik in de verf te zetten en
de betrokken personen het leven op alle rechtmatige manieren zuur te maken. Maar ja, wie
vrijheid wil voor zichzelf, dient er op toe te zien dat diezelfde vrijheid aan anderen
niet ontzegd wordt.
De verdediging van rechtmatige 'immorele'aktiviteiten-zal gewoonlijk steunen op twee
pijlers: enerzijds op de vrijwilligheid van de erbij betrokken personen en (in tweede ^
instantie) op het mogelijke nut. en anderzijds op de ondoeltreffendheid van het verbod
en op de schadelijke, vaak desastreuze, gevolgen ervan. Als voorbeeld twee in deze kontekst
weinig verrassende veschijnselen, abortus en prostitutie.
Het (nog bestaande?) abortusverbod is ingewikkeld omdat niet aan te tonen valt dat de
foetus een ander is in de zin van ons uitgangsprincipe. Maar let wel:het is veel belang .
rijker dat het verbod om dezelfdereden evenmin gerechtvaardigd kan worden. Hier is de
zaak dus onbeslisbaar. Maar het abortusverbod heeft andere kanten die een morele recht
vaardiging van het verbod onmogelijk maken, ja zelfs het verbod tot agressie bestempelen.
Het is niet rechtmatig iemand te dwingen anderen te ondersteunen; zelfs al zou een foetus
een moreel personage zijn, dan kan de moeder niet gedwongen worden het langer te onder
steunen dan ze zou willen. Als regel, i.c. het abortusverbod, een onrechtmatige daad
impliceert, dan kan het verbod zelf evenmin rechtmatig zijn, laat staan moreel toelaatbaa^.
Over de effektivitëit van het verbod hoeft hier niet uitgeweid te worden. De schade die
het verbod aanricht is een gevolg van het feit dat de abortushandel nu naar de zwarte
markt verhuist. Op de zwarte markt is de prijs die men voor een ingreep moet betalen
afhankelijk van het gezondheidsrisico dat men wenst te lopen, en -als een deskundige arts!
de ingreep uitvoert- van de morele overtuiging van de arts. Het spreekt vanzelf dat de
bemiddelde personen geen moeite zullen hebben om een perfekte ingreep te verkrijgen, al **
was het maar omdat zij gemakkelijk een reisje kunnen betalen naar een land waar de ingreep
niet verboden is. Maar dat is meestal niet eens nodig.
Veel belangrijker is nog dat de aard van de zwarte markt ertoe leidt dat de kosten van
marktinformatie hoog zijn en vaak is deze informatie gewoon onbereikbaar; dit is vooral
desastreus voor armere vrouwen.Als de vrouw immers deel uitmaakt van dezelfde sociale
klasse als de arts, dan is het voor haar relatief gemakkelijk om een aborterende arts in
haar omgeving te vinden, of in haar omgeving een arts te vinden die een discrete verwij
zing naar een welwillende kollega kan geven; de prijs die zij dan moet betalen izâ . vaak
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niet eens erg hoog zijn. Maar de armere vrouw, die deze sociale kontakten niet heeft
zal niet zo gauw een arts vinden die voor haar enig risico wil nemen,hetzij om de
ingreep uit te voeren, hetzij om haar discreet door te verwijzen. Deze vrouw is dus aan-
gewezen op informatie van mensen als de plaatselijke dameskapper, en komt onherroepelijk
bij rommelaars terecht; de prijs die zij voor een riskante ingreep moet betalen zal vaak
hoger zijn dan de prijs die een rijkere vrouw voor een niet-riskante ingreep zou betalen.
Het abortusverbod, kortom, is onrechtmatig, immoreel, ineffektief en schadelijk.
Prostitutie is bij uitstek vrijwillige handel. Toen dat in het na-oorlogse Parijs verboden
werd, met als oogmerk de moraal en de gezondheid op een hoger plan te brengen, en meteen
ook nog eventjes de vrijkomende bordelen te kunnen gebruiken voor studentenhuisvesting en
voor bombardementsdaklozen, werd prostitutie naar de zwarte markt verbannen, met alle
gevolgen voor kwaliteit en kwantiteit. Door de nu hoge informatiekosten was het voor de
klant moeilijk geworden om gezondheidsrisico's uit te bannen. De voordien bestaande
konkurrentie was in belangrijke mate gebaseerd op gegeven gezondheidsgaranties, die
bepalend waren voor de goede naam van het huis. Door het verbod werd het aanbod kleiner
en van ongewisse kwaliteit: niet alleen wat de gezondheid betreft maar ook wat het uiter
lijk schoon aangaat. Terwijl het beoogde effekt was de gezondheidsrisiko's uit te bannen
door een verbod, was het resultaat een nooit geziene verspreiding van geslachtsziekten
over het hele land en de hele bevolking.
Het verbod'had ook zijn weerslag op de prijs, en dat niet alleen omdat het risiko op
arrestatie groter was of omdat er minder konkurrentie was. Tipgeld, omkoping van politie,
en duur illegaal*medisch onderzoek kwamen daar nog bij. Door de hoge kosten was de in
deze zaken geïnteresseerde gewone man gedwongen het met kwaliteit op een akkoordje te
gooien. Het Mattheuseffekt speelt vaak juist daar waar je het niet verwacht.
Het verbod is dan ook behalve onrechtmatig en ineffektief ook erg schadelijk.
Vergelijkbare overwegingen gelden voor de pooier. Op zich is zijn aktiviteit als prosti-
tutiemakelaar niet onrechtmatig. Zoals elke makelaar bespaart hij de klant tijd en geld,
en beperkt hij voor de prostituee de gevaren van de kant van milieu en politie, Ook hier

i*aak*6 een verbod kant noch wal.
Om onze vrijheid te verkrijgen of te behouden is het vaak noodzakelijk om de vrijheid van
door ons verfoeide personen te verdedigen, om hen op te voeren als held, heilige en
Vrijheidsstrijder, ook al kan er geen aureool af.

hiep w.m. apeldoorh

in het grote UNESCO debat over het aan banden leggen van de internationale pers,
de nieuwe informatie orde, liep de Afghaanse afgevaardigde Akhtar Moha^nmed Paktiawal
over naar West Duitsland. JDit na een vernietigende speech tegen de Sovjet Unie gegeven te
hebben. Hét overdonderde de spelende diplomaten, want Paktiawal's speech was een prachtig
voorbeeld in strijd met de UNESCO "principes" over verslaggeving. Volgens deze pricipes
moet een speech of bericht "gebalanceerd" zijn.
Inderdaad Paktiawal zei dat Afghanistan vriendschap met de Sovjet Unie zoekt, maar hij ging
voerder door te zeggen dat de Sovjets "mensenrechten vertrappen, ons doden en onderdrukken"
Dat is natuurlijk verschrikkelijk ongebalanceerde taal.
Paktiawal handelde ook in strijd met de "redelijkheids doctrine". Het was redelijk van hem
om te zeggen dat "Afghanistan geen vrij land meer is", maar het was niet redelijk om te
Vervolgen met "volledig bezet door onze Sovjet vrienden" en "bezig een bezetting te
bevechten'.', De Sovjet Unie 'helpt' Afghanistan met miljarden guldens en dan beschrijft zo'n
Paktiawal in gekleurde taal deze hulp. Een duidelijker tegenstrijdigheid met de UNESCO
pers code hadden we al lang niet meer gehoord. Behalve dan dat het was dat Paktiawal zei
dat "in Afghanistan vrouwen en kinderen worden verpletterd in hun tenten door Russische
vrachtauto's" Het laatste woord veranderde hij in 'tanks'.
Dit is Weer in strijd met het door UNESCO voorgestelde verbod om over oorlog te schrijven.
Vooral toen het gevolgd werd door "de VN zou aandacht moeten schenken aan wat er in
Afghanistan gebeurt". Volgens de UNESCO pers code zou het laatste onderdeel van Paktiawals
Speech tiit de kranten moeten blijven, tenzij hij gezegd had dat de Afghanen hun wapens neer
tqoesten leggen en de Russische bevrijding accepteren.
Trouwens elk verëlag over Paktiawals speech zou ook in strijd zijn met;de UNESCO voorstellen
omdat het niet overeenkomt met "het ondersteunen van de nationale ontwikkeling"*
Anders zou hij het bouwen van wegen en rioleringen wel genoemd hebben.:
Toch bracht Paktiaw^l tijdens de UNESCO vergadering de derde wereld afgevaardigden in
verwarring. Dezen gaven namelijk een donderende ovatie aan Paktiawal en dat terwijl hij in
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strijd handelde met al hun codes, . !
De Sovjet delegatie hield zich onder dit alles muisstil. Je kunt je afvragen hoe zij deze
zaak thuis zouden rapporteren. Dit in het kader van de nieuwe, informatie orde. i
Hoogstwaarschijnlijk een kort artikeltje op pagina 39 onder de kop "Sovjet vriend moedigt
vrede aan",' ' . . ' ' . '.'"./; " ' ' '..' . ' ' ' . ' . ' , ' :.'-.''.'^ . . ; ' ' ^ ' ' ^ ' " . , . : . ' ' ' ' ' . ' ' : ' ' ' ' . ' . ' . ' ; : ' ' . ; i '

(naar een Commentaar uit de Wall Street Journal)

N I E U W B O E K A Y N R A N D
Net voor de Kerst- en Sinterklaas tijd is uitgeverij Luitingh uitgekomen met de Neder-
landse vertaling van "Anthem" geschreven door Ayn Rand in 1937.
"LOFLIED" is de titel van het boekje. Het is een zeer geschikt kado, in het bijzonder
voor diegenen die nog kennis moeten maken met de werken van Ayn Rand.
Op zeer indringende wijze wordt, zonder moeilijke tekst, beschreven hoe iemand in een
volledig gereguleerde maatschappij leeft. Hij, Gelijkheid 7-2521, ontdekt dat hij een
individu is dat'zelf kan nadenken en zijn leven bepalen. ' '
Hoe' dit in zijn werk gaat en ^vat de gevolgen zijn wordt dan verder uitgewerkt in 'een*
bijzonder boeiend verhaal. Een goed boek om kennis te maken met de ideeën van Ayn Rand.
Verkrijgbaar bij Uw boekhandel of bij het Libertayisch Boekcentrum Postbus 336 Heemstede.
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Je kunt geen welvaart kri'gen
door spaarders te ontmoedigen.

Je kunt de zwakkeren niet sterker maken
door de st erken te verzwakken.

Je kunt kleine mengen niet helpen
door grote mensen omlaag te halen.

Je kunt de armen niet helpen
door de rijkei) arm te maken.

Je kunt de werknemer niet verbeteren
door de werkgever te verslechteren.

Je kunt niet uit de moeilijkheden komen
door meer uit te geven dan je binnenkrijgt.

Je kunt geen samenleving bevorderen
door klassehaat te prediken.

Je kunt geen degelijkheid baseren
op geleend geld.

Je kunt geen karakter en moed opbouwen
door initiatief en onafhankelijkheid weg te nemen.

Je kunt niemand voorgoed helpen
door datgene voor hem te doen wat hij zelf kan en behoort te doen

CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE LA LlBERTÉ, L.AUSANNE
Zoals reeds in VRIJBRIEF Nr. 29 werd aangekondigd, is van 2 tot 5 oktober j.l. te
Lausanne de vierde "Conférence internationale de la Liberté" gehouden. De conferentie
was georganiseerd door de Zwitsers-Noorse organisatie Libertas en werd bijgewoond door
vertegenwoordigers uit Europa en Noord- en Zuid Amerika. In totaal namen er ongeveer
veertig personen aan deel, wat in vergelijking met vorige conferenties nogal weinig was.
Uit Nederland namen de heren A.W. Van Calcar, P.F. Rikman§ en R.F.A. Vogel deel.
Tot de onderwerpen van gesprek behoorden o.a. de vrije economie, met name de ontwikkelin-
gen in verschillende landen, enerzijds, zoals in Engeland, naar een vrijere economie en
anderzijds, als b.v. in Zweden, naar een nog immer voortschreidend ëtaatsdirigisme,
Ook werd gesproken over de "grondstoffenoorlog" die sommigen in het wereldgebeuren meen-
den te onderkennen. Voorts kwam de rol van de kerk, de universiteiten en de massamedia
in hun strijd voor of tegen de vrijheid ter sprake. Voor de meer Libertarisoh gezinden
onder de aanwezigen was de nogal conservatieve ondertoon Van de inleiding van veel sprekers
aanleiding tot enige ergernis en tot een duidelijke stellingnante in de vaak levendige dis-
cussies, ,
Volgend jaar zal de conferentie in Oslo worden gehouden. l

,KM:'-Ü
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DE VRIJE MARKT IN EEN ONVRIJE EKONOMIE
"Eén zwaluw maakt nog geen herfst, maar de schapen staan wel te dringen om over de dam te
komen."
Het bovenstaande lijkt een biezonder grove verbastering van twee oernederlandse spreek-
woorden. U moet het echter zien als een inleiding tot de volgende "verbasteringen" die op
stapel staan.

- Uit de krant van 29-10-80: "De regering moet een dam opwerpen tegen de kapitaalvlucht
van institutionele beleggers naar het buitenland. Daarom heeft de Tweede Kamer zich in
meerderheid uitgesproken voor meer investeringen in maatschappelijk waardevolle projek-
ten "

- Een zich wethouder te Amsterdam noemende figuur eist dat een financiële meevaller van
het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds tegen 2\7<, rente in woningbouwprojekten wordt
"belegd". Kan het nog Scheefer?

- Gezien het naderend bankroet van de Belgische staat (het is namelijk bijna niet meer
mogelijk voor de overheid om in eigen land geld te lenen), gaan er stemmen op voor heit
volgende: "Alle grote vermogens moeten verplicht worden om x% van hun vermogen in staatsi-
obligaties te beleggen."

- 'De hypotheeklasten niet meer aftrekbaar voor hypotheken hoger dan 4 ton."

- enz. enz.

Ziet u de zwarte schapen komen? Het Libertarisme heeft steeds getracht een dam hier tegen
op te werpen. In mijn artikelen heb ik steeds getracht u adviezen te geven zodanig, dat ,u
zo min mogelijk "gepakt" wordt door allerhande overheidsmanipulaties met geld, inflatie
en wetgeving. Vandaan beleggingen op het gebied van edele metalen, want die zijn voor oVer-^
heden minder manipuleerbaar en vallen slechts in de vermogensbelasting, !

Gezien voornoemde punten vind ik het noodzakelijk dat ik u moet aanraden, zij het melp
enige schroom, om geld uit het land waar u woont weg te werken.
Want dacht u dat
- overheidsbeperkingen voor belegging in het buitenland slechts op grote ondernemingen

toegepast gaan worden?
- er nooit zo iets als een belasting op "maatschappelijk onnutte" beleggingen zal komen? i
- het Belgische plan nooit verwezenlijkt zal worden? l
- de aftrekbaarheid van hypotheekrenten altijd zal blijven bestaan?

Nu is het nog tijd, zo u al niet ermee begonnen bentj om geld weg te werken, De argumeir*
tatie wordt in het bovenstaande gegeven, want 4e straf die u krijgt als u het niet doet
is simpel: confiscatie.

Ik raad u aan, als het enigszins mogelijk is, 10 tot 20% van uw jaarlijkse uitgaven te
besteden aan gouden Kruger Randen. Die Kruger Randen koopt u met baar geld. België is
daarvoor Aantrekkelijk, omdat daar nog steeds geen BTW op Kruger Randen geheven wordt.
Dan huurt u een kluisje tegen een luttel bedrag, liefst in een ander land dan in dat waar
u woont, of u verstopt de muntjes ergens,

Edele metalen
In de vorige VRIJBRIEF werd u aangeraden om rond $ 600 per ounce goud te kopen.
Die 600 was dan ook deze keer precies de bodem in de markt (nu 637.75). Had u toen niet
gekocht, dan raad ik u aan dat alsnog te doen, want de prijsstijgingen zouden wel eens
groot kunnen zijn in de eerstkomende weken.
Beleg dan vooral in zilver en minder in goud, want zilver zal procentueel meer stijgen
dan het gele metaal.

ir. L.H.M. Jongen.

" Vrijheid betekent niet veel als je vrij bent,
A,is je vrij bent, merk je er niets van.
Je werkt er niets van tot dat je haar verliest. "

jRichard Queen


