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De 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
isi_zij_n de artikelen voor_verantwoording van de schrijver._Uw kritisch kommentaar_is welkom.

1980 - 1981
!980 is zowat verleden tijd. We komen in de periode van feestdagen waarin we geneigd
zijn de balans op te maken van het verleden, en te denken over de verwachtingen van 1981.

Internationaal is de toestand verre van rooskleurig. Het is nu een jaar geleden dat we
het bekende artikel "Nog 1000 dagen VRIJHEID" plaatsten. Als we denken aan de dreigin-
gen in Polen, Midden OOsten, Afghanistan, Afrika, enz., dan, is dat artikel nog erg aktU-
eel; alleen zou de titel nu ''Nog 650 dagen Vrijheid" moeten luiden.

Ook in België en Nederland is de vrijheid in de achter ons liggende periode x^eer verder
uitgehold. We komen nu in het stadium dat de belastingen verraders gaan inschakelen om
meer geld binnen te krijgen. Door het steeds verder oprukkende collectivisme raakt de
Staatskas steeds leger in plaats van .voller. Al die nieuwe maatregelen lijken zo goed be-
doeld. Alleen blijkt steeds weer dat wat de overheid ook regelt, het komt steeds verkeerd
uit, en zelfs ten nadele van die mensen waarvoor het in eerste instantie als hulp bedoeld
was. Verklaringen daarvan worden op uitmuntende wijze gegeven in het boek van Henry Hazlitt:
"Economies in one lesson", dat net geheel bewerkt opnieuw is uitgekomen.

In 1980 zijn in de Verenigde Staten verkiezingen geweest. Daarbij is de Libertarische
Partij weer sterker uit de bus gekomen dan bij vorige verkiezingen. Alleen gaat het ook i
daar te langzaam. !
In Nederland zijn in 1981 verkiezingen. Wij zullen er gepaste aandacht aan geven. Reeds
nu komen er veel berichten bij ons van personen die met geen van de bestaande partijen
tevreden zijn en die iets nieuws willen.
Wij hopen dat er bij het maken van nieuwe programma's en bij het vernieuwen van oude, meer
rationeel gedacht wordt dan in het verleden.

Het Libertarisch Centrum is graag bereid om daarbij een inbreng te leveren en koncepten
op vrijheidsfilosofie te testen.
Alleen door het inbouwen van een grotere persoonlijke vrijheid en verantwoordelijkheid i
kan er in onze maatschappij meer welvaart, welzijn en geluk komen.

K R I N G E N
Ook in 1981 zullen we doorgaan met het versterken en uitbreiden van onze Kringen. De
Kringen zullen ook zelf initiatieven ontplooien.

Kring Rotterdam/Vlaardingen; bijeenkomsten op de eerste donderdag Van de maand. De eerst-
volgende bijeenkomst is niet op l januari maar op 8 januari. Er zal gesproken worden over
ons doel. t '
Kring Den Haag: heeft bijeenkomsten op de laatste maandag van de maand: 26 jan., 23 febt.

Komt u ook eens kennismaken?

'Néd'éYl'a'rtdr"Postbus 5747, 1007 AS Amsterdam, tel. 020-442737. (Libertarisch Centrum -'
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.
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DE LIBERTARIAN PARTY EN DE AMERIKAANSE VERKIEZINGEN

Wie dinsdagochtend 4 november 's ochtends naar de radio luisterde kon een wat verbaasde
verslaggever beluisteren, die mededeelde dat er in het plaatsje Dixville Notch, waar men
de gewoonte heeft klokslag middernacht te stemmen, behalve op Reagan (17), Carter (3) en
Anderson (2) ook nog een stem uitgebracht was op..,, eh.... Clark. Clark was, zoals de
lezer misschien weet, maar de verslaggever kennelijk niet, de presidentskandidaat van de
Libertarian Party. De Libertarian Party is opgericht in 1972 en nam direkt dat jaar, zij
het in slechts vier staten, aan de presidentsverkiezingen deel. Presidentskandidaat was
toen John Hospers, een filosofieprofessor van Nederlandse afkomst wiens boek "Introduction
to Philosophical Analysis" ook op Nederlandse universiteiten^wel gebruikt wordt. Als kan-
didaat voor vice-president werd hij gesecondeerd door Tonie Nathan, een van de mede-opricht-
sters van de Libertarian Party. Tijdens de officiële verkiezing door de kiesmannen bracht
de Republikeinse kiesman Roger MacBride uit Virginia zijn stem niet uit op Nixon en Agnew,
maar op desLibertarische kandidaten, waarbij Tonie Nathan en passant de eerste vrouw in de
Amerikaanse geschiedenis werd die een stem van een kiesman kreeg. In totaal verkreeg de
Libertarian Party in vier staten ongeveer 5000 stemmen. In 1976 was deze MacBride, inmid-
dels libertariër geworden, de Libertarische presidentskandidaat met David Bergland als
vice-president naast zich. MacBride is in Nederland bekend als co-producent van de tele-
visie serie "Little house on the Prairie", naar de boeken van zijn grootmoeder, Laura
Ingalls Wilder. In dat jaar wist de Libertarian Party in ongeveer dertig staten de vaak
hoge hindernis te nemen om tot de kandidaatstelling toegelaten te worden en het totale
stemmenaantal Was ongeveer 180.000.
Ook tijdens de tussenverkiezingen van 1978 liet de Libertarian Party zich niet onbetuigd
en stelde kandidaten voor vele funkties, van gouverneursposten tot de spreekwoordelijke
hondemeppers. In Alaska wist daarbij een Libertarische kandidaat, Dick Randolph Z;elfs ge-
kozen te worden in het "Staus House", het plaatselijke parlement van Alaska. Ook de Cali-
fornische gouverneurskandidaat, Ed Clark, deed van zich spreken door maar liefst 350.000
stemmen op zich te verenigen. Daarbij speelde tnede een rol dat de Libertarian Party zich'
als,enige partij vierkant achter "Proposition )3" gesteld had, het bekende belastingver-
minderingsreferendum van Howard Jarvis. Ook een aantal kleinere kranten in Californië
stelden zich toen redactioneel achter de Libertarian Party op.
Toen in september 1979 in Los Angeles het congres van de Libertarian Party werd gehouden
lag het dan ook voor de hand, dat Ed Clark de presidentskandidaat zou worden. Clark is een
rechtskundig adviseur, afkomstig van de beroemde Harvard Law School. Die achtergrond maakte
hem enerzijds tot een serieus te nemen kandidaat, waar men moeilijk het etiket "lunatic
fringe" op kan plakken, anderzijds moet gezegd worden, dat Clark een wat kleurloze figuur
is waar weinig van het tegenwoordig zozeer geschatte charisma van uitgaat.
In het jaar dat volgde is door de Libertarian Party een enorme hoeveelheid werk verzet.
De eerste doelstelling was om in alle staten op de kieslijst te komen, een gigantische op-
gaVe, omdat in sommige staten daarvoor handtekeningenlijsten met 60.000 en zelfs 100.000
handtekeningen veteist zijn. Toch kon rond mei de vlag in top; Clark zou in alle staten
verkiesbaar zijn.
Inmiddels was er echter iets onverwachts gebeurd. Anderson was als derde man op het toneel
verschenen. Dit betekende, dat de zorgvuldig uitgestippelde taktiek om de Libertarian
Party als "'derde weg" tussen Republikeinen en Democraten te presenteren een gevoelige knauw
kreeg, Omdat Anderson een reeds gevestigd politicus was, zoog hij veel publiciteit weg, die
anders ongetwijfeld Clark ten goede zou zijn gekomen. Toch hebben een niet gering aantal
bekende en minder bekende bladen aandacht aan Clark besteed. Opmerkelijk daarbij was, dat
veel aan de naakte waarheid gewijde bladen, zoals Playgirl, Hustler en Penthouse flinke
artikelen over Clark hebben geplaatst.
Uiteindelijk heeft Clark op de Grote Dag ongeveer 870.000 stemmen verzameld iets meer dan
H. Niet het resultaat dat men gehoopt had, maar toch een resultaat dat bevredigend genoemd
mag worden. In de staat Alaska haalde Clark zelfs bijna )2%, maar Alaska is dan ook een van
de libertarische bolwerken. Zeer teleurstellend was echter het resultaat in het andere
libertarisohe bolwerk, Californië. Haalde^Clark daar in 1978 nog 350.000 stemmen, dit jaar
moest hij het met 145.000 doen. Merkwaardig was, dat de voorzitter van de Libertarian Party,
David Bergland, die zich in Californië kandidaat had gesteld voor de Senaat 200.000 stem-
men kreeg, veel meer dan Clark. '
Het stemmënpercentage van Clark liep overigens in de verschillende staten nogal uiteen.

(+ 0,6%) waren o.a. Pennsylvania, Rhode Island en het District of Columbia maar dat
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is dan ook het tehuis van de Washingtonse ambtenaren, niet direkt het geschikte achter-
tuintje voor het planten van de libertarische boodschap. Hoge resultaten kwamen, naast
Alaska, uit o.a. Arizona (2,2%), Idaho (2%), en Wyoming (2,6%).
Voor de verkiezingen van de Senaat (zeg maar Eerste Kamer) zijn in ten minste twaalf staten
libertarische kandidaten gesteld. Ook hier kwam het percentage in de meerderheid der staten
boven de ]%, wat bewijst, dat niet alleen een alternatieve presidentskandidaat, maar het
libertarisme als zodanig tot deze kiezers blijkt te spreken. Hoogste resultaat (Alaska deed
niet mee) was hier weggelegd voor Tonie Nathan uit Oregon, die haar zeer energiek gevoerde
campagne beloond zag met 4%. De reeds genoemde David Bergland in Californië kwam boven de
2% en ook Hacker in Nevada kwam met ruim 3% goed uit de bus.
Uitslagen van het Huis van Afgevaardigden en van de vele funkties op lager niveau waar
libertariërs zich kandidaat gesteld hadden, zijn op het moment dat wij dit schrijven nog
niet beschikbaar.

Alles bijeen kunnen de resultaten van de Libertarian Party zeker bemoedigend worden genoemd,
ook al zijn de wensen van sommige libertariërs, die 4% van de stemmen getipt hadden,
wishful thinking gebleken. Echter, ook 1% van de stemmen geeft reeds hoop voor de toekomst.
1% lijkt erg weinig, maar.het betekent wel, dat in Amerika nu in elk huizenblok en in elk
flatgebouw wel een libertariër woont en naar Nederlandse verhoudingen berekend, betekent
1% dat men me. t vlag en wimpel voor een zetel in de Tweede Kamer in aanmerking zou komen.....

(5) R.F.A. Vogel 1980

ROBERT WHITE OVER AMERIKA

"Gedurende meer dan dertig jaar hebben jullie toegezien hoe een paar honderd machtsmanipu-
lators ons land hebben ontwapend, ons geld hebben bedorven, bijna elke politicus hebben
omgekocht, en elke President hebben geselektëerd. Gelooft u dat niet? Dan hebt u niets an-
ders gelezen dan uw gekontroleerde kranten of u bent ziende blind.
Jullie hebben toegezien hoe het Marxistisch geboefte in slechts dertig jaar het machtigste
land ter wereld verandert in een weerloze verzorgingsstaat, net %oals ze hebben gedaan met
Engeland en Zweden, voor hun Socialistische êën-wereldregeringsdoel."

Het bovenstaande is een citaat uit'het "Duck Book" van Robert White. White geeft een poli-
tiek-ekonomisch blad uit dat wij u van harte kunnen aanbevelen, en wel om de volgende rede^-
nen:
- Hij beschrijft op een soepele wijze (in het Engels) allerlei groeperingen die tegen zijn
vrijheidsideaal zijn.

- Bewezen is dat enkele Amerikaanse senatoren door zijn inspanning niet herkozen zijn.
- Een levenslang abonnement (zijn leven, niet het uwe) kost slechts 10 US dollars.
- U kunt een pakket en samenvatting van vele dure beleggings- en nieuwsbrieven krijgen, wat

op zich al enkele malen uw abonnementsgeld waard is.
- Binnen een jaar is hij van een oplage van niks tot 8 miljoen met zijn "Duck Book" gekomen.

Wij raden u aan om voor 10 dollar een abonnement te nemen op:

ROj&ert Muire's Duck BooA
P.O. Box .Z923
Cocoa, Fiorida 33932
C/.5.A.

INSTITUTUM EUROPAEUM

Het EUROPEES INSTITUUT heeft ̂ en groot sukses behaald met haar Congres op l en 2 december.
Het gehele congres werd gekenmerkt door de aanwezigheid van de Nobelprijswinnaar,
Prof. F.A. Hayek.
Tegelijkertijd werden vertalingen/bewerkingen en/of Uittreksels van boeken gepresenteerd:
- DE WEG NAAR MODERNE SLAVERNIJ - door F.A. Hayek - 70 blz., prijs BF 180.
- THE MARKET ECONOMY - door F.A. Hayek - 30 blz., prijs BF 90.
- EUROPEAN MONETARY UNITY: FOR WHOSE BENEFIT? - door Pascal Salin met voorwoord door

' = F.A. Hayek - 80 blz., prijs BF 180,

Deze boeken, en andere, kunnen besteld worden bij:

JnstitHtum jEuropaeüm, Louizalaan 339, B-3050 Brussel, Belgdë - Tel. f02) 358.39.14.
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POLITIEK - V V D
Zoals in ons vorige nummer reeds aangekondigd» zullen we proberen om diverse Nederlandse
politieke partijen in de VRIJBRIEF te belichten. Dit o.a. met het oog op de verkiezingen
die in mei gaan plaatsvinden.
Geheel willekeurig (pragmatisch!!) zullen we enkele partijen eruit lichten. Als eerste ne-
men we de VVD. Waarom? Omdat we van de WD al een echt "Ontwerpverkiezingsprogramma 1981-85"
in huis hebben.
WD betekent: "Volkspartij voor Vrijheid en Democratie", en al met de naam begint de moei-
lijkheid. Wij vreten niet goed wat een "volkspartij" is. Een partij voor het hele volk?
Dat zou dan direkt inbouwen dat er voor principiële programmapunten heel veel water in de •
wijn gedaan moet xrorden. Ons inziens blijkt dit bij het verder lezen dan ook ruimschoots
gebeurd te zijn. Wat "Vrijheid" is, wordt niet gedefinieerd. Dat betekent dat het een dus-
danig vaag woord blijft, dat iedereen er zijn betekenis aan kan geven en op de WD kan
stemmen in de mening dat zijn Vrijheid daarmee gediend wordt. Als Libertariërs definiëren
wij: "Vrijheid is het ontbreken van dwang, geweld en fraude". Het programma van de WD is
echter vol met dwang en geweld, en dat wil zeggen dat ze beslist een andere definitie dan
de onze moeten hebben.
"Democratie" betekent volkskracht, het hele volk moet invloed hebben. Nu klinkt dat altijd
mooi, maar de praktijk is
a. dat een klein gedeelte van het volk invloed uitoefent en
b. van dat kleine gedeelte beslist dan 51% wat er gebeurt.

Als we het prqgramma van de WD gaan lezen met het idee dat het een programma is van een
partij die voot grotere vrijheid is, dan worden we in de allereerste alinea a.1 2waar ge-
sphokt. Daarin staat:
"De welvaartsstijging heeft daardoor geleid tot een toeneming van de taken Van de overheid.
De WD heeft aan deze ontwikkelingen van harte meegewerkt. Zo ontstond de huidige verzor-
gingsstaat, waarin de overheid met kracht optreedt om vele deelbelangen te beschermen."

Ze hebben er niet alleen aan meegewerkt, maar zelfs van harte! We weten dus uit de aller-
eerste alinea al dat de WD van harte zal meewerken aan nog verdere overheidsbemoeienis.
Dit is volgens het boek van Hayek: "de weg naar moderne slavernij} waarin de overheid ons
steeds meer zal betuttelen".

Dit wordt dan ook bij het verder lezen van het programma erg duidelijk. Enkele vrij wille-
keurige citaten:
"..., van de hogere inkomens extra offers te vragen."
Van de lagere inkomens heeft men zeker stemmen nodig.
".... Wij moeten allen delen in de vermindering van de welvaart."
De welvaart is kennelijk iets dat er is. Zouden we ook aan vermeerdering van die welvaart
durven te werken?
"Ieder burger moet zelf uitmaken wat hij of zij als welzijn beschouwt. De overheid moet
die keuze mogelijk maken•"
"De door de overheid gesubsidieerde welzijnsinstellingen worden gedemocratiseerd."
Hieruit blijkt dat Big Brother het nodig vindt om voor ons welzijn te zorgen. Wat zou er
gebeuren als ze ons dat eens zelf lieten uitmaken en ons het geld voor al die subsidies
lieten houden door minder belasting te betalen?

Natuurlijk staan er ook veel positieve punten in het programma. Gelukkig. Wij vrezen echter
dat er gezien de mentaliteit, de filosofie, die uit het bovenstaande volgt, weinig van
terecht zal komen. De resulterende koers is naar méér staatsinvloed en niet naar minder.

Erg positief staan we uiteraard tegenover de volgende punten:
"Herstel van de ekonomische groei en bevordering van de werkgelegenheid. Ekonomisch her-
stel verdient volstrekte voorrang."
De manier waarop zal echter beslissend zijn. En als die gaat in de richting van meer over-
heidsinvloed, dan zal het resultaat net verkeerd uitkomen. En onze vrees voor meer over-
heidsgedoe kan blijken uit:
"Een nieuw industriebeleid, ..,. i "
"Op het Ministerie Van Economische Zaken een bewindsman voor fechnologie en informatie ...."
pok positief klinkt! "Minder centralisatie en bureaucratie" en "Bevordering van vrijheid
en veiligheid".
Waarom dan: ''Beunhazerij moet worden bestreden" en "Nederland dient zich krachtig in te
zetten om de beginselen Van het EG-landbouwbeleid in stand te gouden" en "De overheid voert
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een zorgvuldig beleid ten opzichte van kunstenaars" en "De WD streeft naar versterking
van de Europese instellingen en verbreding van hun werkterrein",
Dit laatste is een grotere internationale bemoeienis met het individu (maar geeft tevens
meer leuke, goed betaalde baantjes voor politici!).

Het pn.gramma is de moeite van het lezen waard. Als u dat kritisch doet, kunt u er veel
inzicht in krijgen.
De VVD is een partij die nog een beetje werkt aan het afremmen van grotere onvrijheid.
Een partij die uw aandacht verdient, maar die u zou moeten bewerken om een echte vrijheids-
filosofie te gaan aanhangen.

REAKTIE OP: "HEROÏNE IN PLAATS VAN MELK?"
Ik vraag me wel eens af waarom sommigen zich zo bezig kunnen houden met zaken die zo aan
de rand van het relevante liggen, als legalisatie van heroïnegebruik. Legalisatie van
heroïnegebruik zal pas kunnen wanneer de vrije maatschappij vergevorderd doorgevoerd is,
en wanneer drugsgebruik niet meer een van de vele wapenen is waarmee onze Westerse maat-
schappij van buitenaf bestookt wordt.
Legalisatie van heroïnegebruik, en dan natuurlijk alleen nog voor volwassenen, kan alleen
wanneer mensen (ook nog jonge, nieuwsgierige mensen) zó zelfstandig en Verantwoordelijk
zijn, dat ze er ook feitelijk van af blijven. Dus eigenlijk dan pas, als het verbod over-
bodig wordt. Want het gebruik van heroïne is, zoals bekend, destruktief voor lichaam en
geest. Dit de potentiële gebruikers voorhouden is niet voldoende. Nieuwsgierigheid om het
eens te proberen kan het begin betekenen van verslaving. Niet iedereen is zo verstandig
dat hij de gevolgen volledig kan overzien; als men heroïne koopt, koopt men een valluik.
De argeloze kiest namelijk niet bewust voor destruktie; hij kiest voor een experiment waar-
van hij de gevolgen kennelijk niet overziet. >
Heroïnegebruik kan een vlucht uit problemen zijn die men niet aan kan. De potentiële ge-
bruiker kan dus iemand zijn die hulp nodig heeft. Voor hem moet het niet te gemakkelijk zijn
om aan heroïne te komen.
Het gaat niet helemaal op, te zeggen dat mensen die niet in staat zijn voor zichzelf ver-
standige beslissingen te nemen, wél in staat zouden xwrden geacht politieke leiders te kie-
zen die dan "voor hen" verstandig zouden zijn. Het demokratisch kiezen door jan-en-alleman,
van politici die simpelweg op basis van een getalsmeerderheid ove,r het inkomen, het bezit
en de levens van alle mensen kunnen beslissen, is op zich al zeer discutabel in de liber-
tarische visie.
Alle gevaren zijn gradueel en sommige drugs zijn niet zo verslavend; daarom maakt men ook
onderscheid tussen "soft" en "hard" drugs, en moeten we niet vergeten dat het gebruik van
alcohol gelegaliseerd is, al kan het als een "soft" drug beschouwd worden.
Wit-zwart, honderd procent konsekwent geredeneerd zou je alle verslavende of verdovende
middelen over één kam kunnen scheren. Maar dat doe ik niet, ik kijk ook nog naar wat nuances
en ik denk dat er wat voor te zeggen is om bepaalde "soft" drugs wat toegankelijker te maken.
Ik weet wel, dat als je honderd procent konsekwent anarchistisch-libertarisch redeneert,
je heroïnegebruik xraarschijnlijk moet goedkeuren. Maar laten we ons asjeblieft nu eerst
eens bezighouden met de weg van de 30% vrijheid van vandaag, naar de 90% die we duidelijk
en bijna zonder tegenstelling in onszelf in het verschiet zien liggen. Als we die 90% vrij-
heid bereikt hebben, dan wil ik me graag begeven in al die haarkloverijen, hobbies, en nog
onwezenlijk ot griezelig lijkende zaken, die dan nog in het verschiet liggen. Ik denk aan
het elimineren van openbare wegen, het legaliseren van chantage en het gebruik van heroïne,
om er maar een paar te noemen.
Laten we tot het zalige moment van die 90% vrijheid ons beperken tot de vandaag meest rele-
vante zaken, en tot die tijd het probleem van de heroïne in onze maatschappij trachten op
te lossen door onze kinderen rationeel en zelfbewust op te voeden, kennissen in nood te
helpen ?i>dat ze niet gaan "spuiten", en stelende junkies flink lang op te sluiten'.
Auteur n.w,m.a., kom van je ivoren toren af, eti gebruik je talenten liever om Wat meer ziel-
tjes vooi ons te winnen en ons te leren aktie te voeren, anders kunnen we in de nabije toe-
komst in dit land niet eens meer over de door jou aangeroerde problemen debatteren'.

i
Jan Jansen

i M _ __ _ ,

" Ieder groots en indrukwekkend gebeuren in de annalen der wereld is de triomf van het
enthousiasme. Zonder dat werd nog nooit iets groots tot stand gebracht. " t

, Ralph fteldo •̂ éï̂ oH'::.f:{'vS.:;!;i,



DE VRIJE MARKT IN EEN ONVRIJE EKONOMIE
"GOUD PLOFT IN ELKAAR."
Dat was onder andere een van de krantekoppen die u de afgelopen week kon lezen.
Inderdaad, de goudprijs in dollars is enorm omlaag gegaan en de redenen hiervoor volgen
zo dadelijk. Eerst wil ik even ingaan op wat dit nu voor Europa betekent; ten opzichte van
de meeste valuta, zeker wat betreft de Belgische franc en de gulden, is de dollar de afge-
lopen weken 10% gestegen. Het op zich normale verschijnsel dat dan goud, uitgedrukt in
dollars net als andere valuta, ook 10% omlaag gaat, heeft menigeen aan het schrikken ge-
bracht. (Overigens niet diegenen die de goudkoers in guldens volgen.)
Wat zijn nu de faktoren die een rol spelen met betrekking tot de goudprijs:
- De hoge rente in de Verenigde Staten maakt het voor veel beleggers interessant om zonder
veel risico hun geld op rente vast te zetten in dollars. Zij vergeten dan even dat die
rente bij hun inkomen geteld wordt en zodoende belast, en daarbij dat de inflatie in
Amerika zo'n 12% ig.

- Die hoge rente maakt de dollar sterk, wat bleek uit een waardestijging van zo'n 10%.
Ik zou echter maar oppassen met dollars en dollarbeleggingen wanneer die rente wat gaat
zakken. Dan zou de dollar wel eens flinke tikken kunnen krijgen.

- De eventuele Russische inval in Polen wordt door "de markt" steeds onwaarschijnlijker
geacht naar mate die inval langer uitblijft.

- Trouwens, als Rusland Polen binnenvalt, betekent dit waarschijnlijk een ekonomische boycot}
van Rusland door de Westerse landen. Wil Rusland dan toch nog het hoognodige voedsel en
andere produkten kunnen kopen, dan zal dat tegen hoge prijzen op de vrije markt moeten
gebeuren. Om dit te kunnen doen zal Rusland waarschijnlijk veel gou,d moeten verkopen.
Dus enerzijds neemt de spanning toe en dus gaat de goudpiijs omhoog, anderzijds zou dit ,
weer een druk op de goudprijs kunnen betekenen.

- De gijzelaars in Iran zullen nu waarschijnlijk binnen niet al te lange tijd vrij komen,, t

hetgeen de spanning verlaagt. '
- De oorlog tussen Iran en Irak is geen nieuws meer.

Zijn bovenstaande faktoren nu een reden om goud t;e verkopen? Ik vind van niet en raad l u aan
om juist zilver en goud aan te schaffen; wederom, zoals eerder beschreven: in kleine ge-
deeltes, stap Voor stap en over een langere tijd. Zo krijgt u een goede gemiddelde prijs.
De dollar zal namelijk niet blijven stijgen (ook niet de dollarrente). De inflatie zai hoog
blijven en de Europese valuta's zullen gezien de ekonomische situatie steeds minder waard
worden, uitgedrukt in goud.
En wat dacht u van de overheidstekorten in Nederland en België? De geldhoeveelheid zal door
die tekorten flink toenemen, dus meer inflatie, dus een hogere goudprijs.

De situatie met ZILVER is iets anders; naast het beleggingsaspekt, speelt hier ook het inu

dustriële verbruik een grote rol. Aangezien we in de meeste landen met een recessie te ma-
ken hebben, is de industriële vraag nu minder, hetgeen een lagere zilverprijs betekent.
Zodra echter de ekonomie iets aantrekt, hebben we bij zilver niet alleen te maken met de
grotere vraag vanuit de beleggershoek, maar dan ook nog vanuit de industriële kant.
Al met al reden genoeg om nog meer als met goud, stapje voor stapje kleine hoeveelheden
zilver te gaan kopen.

., ir. L.H.M. Jongen
VERRADERS GEVRAAGD

Het is thans in de openbaarheid gekomen dat de belastingdienst tipgevers (Verraders) be-
taalt.* Bedragen van f 50.000 wórden genoemd.
Een kommentaar dat we hierover lazen, keurde dat in het algemeen goed, maar 'er moeten wel
duidelijke grenzen worden getrokken. Het zou biezonder betreurenswaardig zijn als het tip-
geldsysteem zich zou uitbreiden en privë-personen straks een bijverdienste zouden trachten
te vinden in het bespioneren van hun buren'.
Dit is nogal* een naïve opmerking. Die duidelijke grenzen zijn er niet. En, zoals Ayn Rand
al lang geleden opmerkte, we moeten ons realiseren dat wij levetv in de eeuxtf van de jaloezie.
Jaloerse buïen of personen die om de een of andere reden ruzie of een vete met elkaar heb-
ten, zullen echt niet laten om ook dit wapen te gebruiken. Zeker als daar dan ook nog een
fijne beloning aan vast zou kunnen zitten.

Degenen onder ons die de oorlog hebben meegemaakt,,, weten nog _hoe de sfeer^was^en dat j-e ,, ,,
voor Verraders moest oppassen. Nergens was je veilig.
Het gevaar dat dit nu weer gestimuleerd wordt door dit tipgeld is niet denkbeeldig. Te meer
daar het geheel past in de filosofie van de overheid: Zorg je macht te behouden*en te Ver-
groten door de burgers bang te maken en tegen elkaar uit te spelen. De staat wordt zo steeds
machtiger. ,
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