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Meer dan in andere jaren dringt zich de politiek nu aan ons op. De macht en de onmacht van
de politiekelingen wordt ons elke dag duidelijk voorgetoverd.

De Partij van de Arbeid maakt bekend dat in al haar gelederen maar ëën man geschikt is om
lijsttrekker te worden.

Andriessen is ondertussen gerold in een baantje met een inkomen van ƒ 250.000 tot ƒ 300.000
(bijna belastingvrij). Samen met 13 anderen (commissarissen) kost u en mij dat ƒ 3,5 a ƒ 4
miljoen gulden, en als we overhead meetellen, ongeveer ƒ 10 miljoen. Voor dit kleine bedrag
zal dan de Commissie haar uiterste best gaan doen om op Europees niveau het de landbouw
moeilijk te maken, de visserij te hinderen, de handelsbetrekkingen met Japan te vertroebelen,
de staalindustrie te regelen en zich bemoeien met nog tientallen andere zaken die de onder-
nemer hinderen en uw en onze vrijheid verder beperken.

Dank zij de "geleide" (door wie?) ekonomie hebben we nu ongeveer 350.000 officiële werkelozen
in Nederland. Maar we hebben wel een mijnheer die over energie een "brede maatschappelijke
diskussie" gaat organiseren. Hij gebruikt daar 4 dagen in de week voor, met een salaris gro-
ter dan ƒ 200.000. Werken in de produktieve sektor doen er in Nederland nog minder dan
l miljoen personen; d.w.z. dat iedere werker moet produceren voor 14 personen. In België
wordt meer verbruikt dan geproduceerd.

De vrije vestiging voor artsen zal spoedig verleden tijd zijn en we krijgen wetten op Wind-
molens .

Wat doet u? Help ons de overtuiging over te brengen dat al dat sleutelen aan symptonen ons
alleen maar dieper in het moeras brengt. We zullen de basis van al die kwalen, moeten bestrij-
den. En die basis is de foutieve heersende filosofie. De overgrote meerderheid van de bevol-
king gelooft nog steeds niet dat een mens echt recht heeft op zijn eigen leven. Dat betekent
dat geen mens (en ook geen groep mensen) geweld, dwang of fraude mag initiëren tegen een
ander mens. Echte Vrijheid is het ontbreken van geweld. We hebben bij het bespreken van de
politieke programma's nog niet één partij ontmoet die hiervan iets begrijpt. In tegendeel'.
Om dit goed te begrijpen moet u moeite doen om deze begrippen goed te doorgrpnden.
In onze Libertarische Kringen en in de Vrijbrief proberen we u daarmee te helpen. U kunt
daardoor zelf meer kennis opdoen en deze kennis dan weer verbreiden of helpen verbreiden.

Ook u kunt uw steentje bijdragen om uiteindelijk te komen tot een betere maatschappij.
Schrijf of bel ons en we bespreken samen uw mogelijkheden.
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GEZONDHEIDSZORGEN
Als je de geschiedenis van de geneeskunde bestudeert, dan sta je verstomd over de geweldige
mogelijkheden die bereikt zijn. Deze mogelijkheden zijn geschapen door mensen, welke zowel
individualisten als egoïsten zijn in de hoogste betekenis van deze woorden, d.w.z. mensen
met. buitengewone bekwaamheden, met een onafhankelijk oordeel, met een enorme ambitie en moed;
de moed om een uitvinder te willen zijn.

Wat is het verschil tussen de vele zeer goede artsen en diegenen die werkelijk groot zijn?
Om groot te zijn moet een arts een trotse hartstocht hebben om in een onderdeel van zijn
vak de leider te zijn. Hij moet er een hartstocht Voor perfektie voor hebben.
Aan u het antwoord op de vraag:
Zou dit soort bekwaamheid, moed en tqewijding, waardoor deze geweldige mogelijkheden bereikt
zijn, voort kunnen gaan onder een door de staat gekontroleerde sociale geneeskunde? Immers
dan moet zo'n arts de orders van de ambtenaar - ee,n amateur - serieus nemen. Kan zo'n man
van integriteit überhaupt orders van anderen accepteren en handelen tegen zijn eigen over-
tuiging in? Hoe meer hij van zijn werk houdt, des te minder "niakkelijk en gehoorzaam" aal hij
Willen en kunnen gijn.

3taatskontrole - elk onderdeeltje ervan - heeft een verlammende en daardoor dodelijk effekt
op de vooruitgang. Het is juist de uitvinder, de nonconformist, de persoon met de geniale
inslag, die gestopt, verlamd wordt door staatskontrole. Daarna volgen de anderen, die kundig
2ijn in hun vak. Let op: hoe beter zo'n man is, des te eerder wordt hij uitgeschakeld»
Het is hetzelfde met de televisieprogramma's: hoe meer overheidskontrole des te middelmati-
ger en saaier Vorden de programma's.
Als we dat nu zien gebeuren bij een medium waar informatie en amusement voorop staan, wat
zal die staatskontrole dan wel doen bij een professie die zich bezig houdt met gezond en
iziek zijn, met leven en dood, Wat zullen de burocratiscb.e dreigementen en orders en plage-
rijen bij één arts doen op het moment dat hij moet beslissen wat te doen.

Aan u het antwoord op de vraag:
Kiest uw arts op dat moment voor u de moeilijke of de voor hem makkelijke weg?
Kiest hij voor'een voor hem verliesgevende, goede behandeling, of een voor hem winstgevende,
slechte behandeling? En verwacht u dan ook nog dat hij aan u als patiënt zal vertellen dat
hij de Makkelijke en1winstgevende weg heeft gekozen?

L.P,A.M. Smeulders.

K R I N G E N
De Kring Rotterdam/yiaardingen heeft enkele zeer interessante avonden achter de rug.
In december gaf dé heer J. v.d. Starre een samenvatting van een interview met de Amerikaanse
Libertarische Presidentskandidaat, Ed Clark. Dit gaf tevens een zeer goed inzicht in de ont-
wikkelingen van het Libertarisme in de Verenigde Staten. We konden wensen dat we in België-
Nederland al zover waren.
In januari was er een boeiende voordjracht yan de heer J. v.d. Kooi^ „onder de titel: "Ik en
moeilijk". Aan de hand van keiharde feiten toonde hij de "onbestaanbare" situatie in onze
maatschappij aan.
De Kring Rotterdam zal ook een landelijke bijeenkomst organiseren. Voorlopig wordt gedacht
aan 4 of 11 april.
De volgende Kringavonden zijn gepland in Vlaardingen op 5 maart en 2 april.

*k"? fie Kging p̂ ji Haag heeft de volgende bijeenkomsten gepland op 23 februari en 30 maart. •i£,', -r; - 7 7 - r . ~ ;•, •
J? » V f
• • - KOMT U OOK EENS? U.BE.NT HARTELIJK WELKOM.

&*&«$&* *' • -"ijyi.4* d
K '<' O P R O E P

Een van de doelstellingen die we met de VRIJBRIEF willen bereiken, is de onderlinge kommu-
nikatie tussen Libertariërs bevorderen.

Daarom roepen wij u op om:

- Kommentaar te leveren op artikelen, als u dat hebt.

- Eigen bijdragen te sturen»
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POLITIEK - C D A
U kent ons plan om vóór dé Nederlandse verkiezingen elke maand het programma van één der
partijen te bespreken. In dit nummer i.s het CDA aan de beurt. Natuurlijk bekeken vanuit
libertarisch oogpunt. Maar oei, wat blijkt dat deze keer moeilijk. Immers we willen graag
een objectieve, rationele kritiek schrijven. Te meer omdat we veel goedwillende en enthou-
siaste vrienden niet nodeloos willen frustreren, maar juist de ogen willen openen. Daarom
vragen we bij voorbaat begrip voor het mogelijk van onze kant te negatief overkomen. Dit is
e.cht 'niet onze bedoeling, en mocht u het toch zo ervaren, geef ons dan a.u.b. kommentaar.
Wij zullen dit dan in een volgend nummer verder behandelen.

Het programma van het CDA geeft ons in ieder geval wel stof om een heel jaar lang de Vrijbrief
te kunnen vullen. Ook zouden we het af kunnen doen met één opmerking n.l.: Het gehele pro-
gramma gaat ervan uit dat de mens niet het recht heeft op zijn eigen leven! Er moet volgens
het CDA van alles en nog wat gebeuren en u wordt gedwongen om daaraan mee te doen. Bij alle
dingen die "moeten" gebeuren, en dus geld kosten, moet u bedenken dat de overheid zelf geen
"rode" cent heeft en ook niets produceert om geld te verdienen. Al dat benodigde geld komt
v,an u, en u moet het opbrengen.
Het programma gaat onder de naam: "Om een zinvol bestaan". Fijn, zinvol voor wie? Voor alle
mensen nemen we aan. Maar wie maakt uit wat een zinvol bestaan is voor een individu? Kan hij
dat zelf niet het allerbeste? Of hebt u, geachte lezer, daar 20 bladzijden tekst van andere
iftensen voor nodig, die zich dan op allerlei gebieden met uw privéleven willen bemoeien?
Want als "bemoeien" komt het programma toch wel over.

Net als in andere programma's wordt er in het CDA-progratnma ook met mooie kreten gewerkt.
De mogelijkheid voor een echte enquête ontbreekt me, maar ik heb een aantal mensen die CDA
Stemmen gevraagd wat verschillende dingen betekenen. Niemand heeft me een duidelijk antwoord
k'unnen geven omtrent bijvoorbeeld:
-J De beginselen solidariteit, rentmeesterschap zijn bij alle onderwerpen bepalend.

(Er staat ook bij rechtvaardigheid, waarover wel antwoorden kwamen.)
-'De Europese en mondiale dimensie wordt erkend.
- De georiënteerde marktekonomie kan in de huidige omstandigheden een goede basis bieden
voor de verwezenlijking van de gespreide verantwoordelijkheid op sociaal-ekonomisch ter-
rein, waarin naast de te verkrijgen spreiding van macht in alle delen van de samenleving

, de overheid naar haar aard geroepen is daar - waar nodig - stimulerend, corrigerend en
sturend op te treden, zonder de grenzen van het overheidsoptreden uit het oog te verliezen.

- In door de overheid bestuurde instellingen ligt vaak een barrière voor democratisering.
] Voor zover deze instellingen een gelijkvormige zelfstandigheid hebben als partikuliere or-
, ganisaties worden zij daartoe omgevormd, zodat de betrokkenen op volwaardige wijze mede-
; verantwoordelijkheid kunnen dragen voor het instellingsbeleid.

Geheel subjectief is natuurlijk wie het programma heeft gemaakt. En toch kan ik niet nalaten
ulijn wenkbrauwen te fronsen toeil ik las dat Mr. W» Aantjes in de samenstellende commissie
zat. Ik weet te weinig van de heer Aantjes om hem te veroordelen, maar het lijkt me onver-
standig om een persoon met die image het programma van het CDA te laten samenstellen. (Het
definitieve programma wordt overigens pas op het CDA Congres op 21 februari vastgesteld.)1
In de inleiding op de inleiding staat: "Dit programma.zegt dus niet zozeer wat wij van iets
denken, maar wat wij eraan willen doen." Hoe is dit bedoeld? Kan er een verschil van inzicht
zijn in hoe we over iets denken, en wat we eraan doen? Ik hoop dat dat niet de bedoeling was,
maar dat het slaat op de hoeveelheid tekst in het programma. Jammer dat ik dat bij verder
lezen niet bevestigd kon krijgen. Oordeelt u zelf.
Ook in de inleiding op de inleiding staat: "Hoe wij willen bereiken dat men zijn bestaan als
zinvol kan ervaren en waarderen" (onderstreping door ons). Wie is wij? Ik neem aan dat u en
ik onder de men gerangschikt worden. Mag ik (en ik hoop dat ik ook namens u, lezer, praat)
dan verzoeken dat al die personen onder "wij" zich alsjeblieft helemaal niet met ons bemoei-
en?
H,et eerste hoofdstuk na de inleiding gaat over "Internationale Solidariteit", en al lezende
kun je je niet aan de indruk onttrekken dat de toekomstige minister van ontwikkelingssamen-
v^erking dat hoofdstuk geschreven heeft.
Enkele punten:
".... de koördinerende bevoegdheden van de minister van ontwikkelingssamenwerking moeten
yersterkt en uitgebreid worden." Kommentaar? M.i. n,iet nodig.
"De wensen van de betrokken ontwikkelingslanden moeten daarbij voorop staan" (onderstreping
door ons). Het gaat om wensen, niet om rechten. Dat is een Van de grote zwakke punten.
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Iedereen kan wel weet ik wat "wensen". Ik "wens" ook zoveel, maar daarom heb ik er nog geen
recht op, laat staan dat ik anderen ga dwingen om mijn wensen te vervullen. Dit is een van
de grote zwakheden in onze maatschappij. Bepaalde personen wensen iets, verenigen zich, en
gaan dan eisen dat hun wensen worden ingewilligd. Uiteraard altijd ten koste van anderen die
die wensen moeten vervullen. Dat staat er ook: "Daarom moet tegemoet gekomen worden aan wen-
sen (van ontwikkelingslanden) op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg, enz. enz."
Of u wilt of niet, u zult (door het CDA) gedwongen worden om die wensen te vervullen. Dit
dus ongeacht of u die wensen als goed of slecht ervaart.

In het hele programma wordt ook alleen over kollektiviteiten gesproken: ontwikkelingslanden,
sterken, zwakken, de armen, de Antillen, Arabische Buurlanden, enz. Het programma is een
toonbeeld van kollektiviteit.
Of de Apartheid in Zuid-Afrika inderdaad "een wezenlijke bedreiging is voor de internationale
vrede en veiligheid" kunnen wij niet beoordelen. Als Libertariërs zijn wij natuurlijk tegen
"apartheid", maar of we als Nederlanders dan moeten gaan werken aan:
"onafhankelijkheidsverlening aan Namibië" en "steunverlening aan bevrijdingsbewegingen moet
worden voortgezet".
Daar kan ik alleen een groot vraagteken bij zetten. Waar bemoeien we ons mee? Wat weten we
van de problemen? Het enige wat wel duidelijk is, is dat al die onafhankelijkheidsverlenin-
gen nu niet allemaal een doorslaggevend succes zijn. Kijk maar eens naar Rhodesia-Zimbabwe'.

In het hoofdstuk Internationale Solidariteit wordt ook gesproken over het "Internationale
Geldstelsel". Dit moet 'kodanig worden hervormd, dat zowel naar inhoud als naar beheersvorm
tegemoetgekomen wordt aan rechtvaardige verlangens van de ontwikkelingslanden". M.i. kommen1-
taar overbodig, alleen het advies om voor uzelf onze laatste pagina over de Vrije Markt van-
af nu nog aandachtiger te lezen.
"Nederland draagt bij aan het opheffen van het probleem van de schuldenlast van arme landen.
De hulp moet in toenemende mate in de vorm van giften worden verleend.1'
Hier staat dat we wel geld hebben geleend in het verleden, maar dat de personen (landen?)
die dat geleend hebben, thans hun rente en aflossing niet wensen terug te betalen. Dus moeten
we die schuld maar kwijtschelden. Waarom zou u dat ook niet eens proberen? Of hebt ü niet de
wens dat uw rente en aflossing op uw hypotheek wordt kwijtgescholden?

Het programma gaat uit van verdelen en denkt dat dat kan door een produktiegroei van 2|%.
Als we de recente publikaties lezen, is deze groei al helemaal niet meer haalbaar, en dat
betekent dat heel veel van de verdeling een wens moet blijven. Ook heel veel zal wel "mone-
tair gefinancierd" worden. Dat wil zeggen dat de overheid gewoon geld bij drukt, en dat dus
de inflatie zal blijven stijgen. Die 1\% zal worden bijgesteld, maar het blijft natuurlijk
opmerkelijk dat er nu al meer energie besteed wordt aan het verdelen van wat "we" nog niet
hebben, dan aan het produceren.

Offers worden er ook gevraagd. "Van iedereen". Dat wil zeggen dat iedereen gedwongen zal
worden om nog meer in te leveren. De hoge inkomensgroepen zullen, omdat zij de sterkste
schouders hebben, de grootste bijdrage moeten leveren. Voor hen met name geldt de "ekonomie
van het genoeg". En dan vragen we ons als Libertariërs weer af hoe dat dan met die recht-
vaardigheid zit. Steeds weer worden degenen die het meest produceren het zwaarst gestraft.

Kortom, het gehele programma is een plan tot verdere vrijheidsbeperking van het individu.
Fatalistisch, zoals 't was in 't begin, en nu en in alle eeuwigheid, zo zal er steeds meer
politieke macht naar de overheid moeten.
Het wordt de hoogste tijd dat steeds meer mensen zich dit gaan realiseren, en er iets tegen
gaan doen.

. Juist door de wereldwijde Russische agressie worden vele.arme. landen in de armen van de
Sovjets gedreven. Met één onbetrouwbare bondgenoot als de Verenigde Staten, wordt het Voor
velen tijd de best mogelijke overeenkomst te sluiten met de waarschijnlijke winnaar van
de wereldheerschappij - de Sovjet Unie. ;/ : : . . . ' . ; ' ' ; : : : :

. Doordat de pers in de Westelijke! landen de werkelijkheid verhult, en de'politici niets -
doen - niets stellen tegenover de enorme Soyjet-opbouw en Spvjet-agressie, heerst bij velen
de indruk dat het "allemaal.wel1 los ;zal lopen". .;: :

:: : ^:s: ; , ' ; • ' • • • ; T , • ' ' . ,v V', ;"•';:,': ••.'-; •',•.!':".[.''
Van deze apathie zullen diezelfden ;bij ! het ontwaken .zeggen, .V.:.. dat er toch iniets méér
aan te doen is. :. . ••'! • •. ' : • • i : / . • ; • ' • : V :V' ''•.'•";';:; '':'.'"•,•., :,•/•;:• ;••:'•, '.••'''[•:'•• ••,,:.•. ; ' • • ; . • ' • • ' • .. . ' . ' • • " . ' : . . • ' • • : '•."•.••'',.,.••••' ; •:'•.'••'S; . ' • . : ' •

(Gedeeltelijk naar: The, International 'Harry^Schultz, liettër/c#ristl:an/̂ riti.̂ öntóuhiëjfĵ Cïüsâ ë'.̂ .;.
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D E V R I J E .MARKT I N E E N O N V R I J E E K O N O M I E
BELEGGINGSMOGELIJKHEDEN IN TREASURY BONDS (Lange Termijn Amerikaanse Staatsobligaties)

Uitgangspunt: Doordat de rente in Amerika vermoedelijk een top aan het bereiken is, zal door
het nu aankopen van US-obligaties een interessante vermogenswinst mogelijk zijn.

Risico's: - De rente op lange termijn gaat niet omlaag, waardoor de waarde van de obligaties
vermindert.

- Valutarisico, indien de dollar in guldenswaarde verandert. Hier is echter een op-
lossing voor mogelijk. Vaak echter is het afdekken van het valutarisico een dure
zaak.

- US-staatsobligaties zijn wat betreft uitbetaling de meest zekere obligaties die
er zijn.

Termijn: Afhankelijk van welk, van het hierna volgende, alternatief dat u kiest, aal vermoe-
delijk binnen een jaar de winst gerealiseerd kunnen aijn. Terwijl tussentijds, mocht dat voor
u nodig aijn, uw belegging gemakkelijk te gelde gentaakt kan worden.

Alternatieven:
,

I U koopt de US-staatsobligaties en realiseert 10-15% winst met daarbij een jaarlijkse
rente van +_ 13%. In totaal dus zo'n 25% op uw dollars. Over die 13% rente betaalt u in-
komstenbelasting. De winst valt onder de vermogensbelasting, dus wordt nauwelijks belast,

II U koopt de dollar-obligaties en leent daarbij voor eenzelfde bedrag of groter, dollars
waarmee wederom dollar-*obligaties hekocht worden,

Voorbeeld 1)
Stel u koopt Voor $ 10.000 obligaties en leent nog eens $ 10,000 of meer om wederom
obligaties te kopen. In totaal heeft u dan $ 20.000 in obligaties belegd, welke tevens
als onderpand voor de geleende dollars dienen.
De debetrente op $ 10,000 is nu ongeveer $ 2.200 op jaarbasis, maar wordt verwacht min-
der te worden en zal vermoedelijk op $ 1.800 per jaar uitkomen. De rente $ie u in totaal
op de obligaties ontvangt is +_ $ 2.600 per jaar.

Rentewinst: $ 2.600 - $ 1,800 = $ 800
Vermogenswinst 15% op $ 20.00Q = $ 3.000

Totaal: $ 3.800, wat bereikt kan Worden met een
$ 10.000 investering, oftewel 38% winst waar nog kosten en belasting af moeten, dus ca.
32% nettowinst. Doordat u hier ook dollars leent is, op het geleende geld, elke prijs-
verandering t.o.v. de gulden zonder effekt.

(Vervolg op pag. 6)

VUL DEZE BON ;INj OF GEEF HEM AAN EEN RELATIE , : _

Stuur ook een proefnummer van de VRIJBRIEF aan;

Naam

Adres

Naam

Adres

Naam

Adres

U hoeft uw enveloppe niet te frankeren
als u dit strookje :stüurt;,akn:

 j' : '

HET LIBERTARISCH CENTRUM

ANTWOORDNUMMER 17002

1000 SL AMSTERDAM

2.0,2.



DE VRIJE MARKT IN EEN ONVRIJE EKONOMIE <vervoig)
III Via Treasury Bond Termijnkontrakten. .

Hier is het voordeel dat u verhoudingsgewijs weinig hoeft aan te betalen om vermogens-
winst op een groot bedrag te realiseren.

Voorbeeld 2)
Stel u koopt voor $ 10.000 één kontrakt T-bonds, wat u het recht geeft om 'op een latere
datum voor een afgesproken prijs van $ 100.000 T-bonds te kopen. Dezelfde stijging als
in voorbeeld 1) betekent hier een mogelijke vermogenswinst van $ 30.000 of meer.
De risico's aan dit alternatief III zijn enigszins groter dan in alternatief II, maar
daarom zijn de winstmogelijkheden ook groter. :|

Bij de meeste banken kunt u de eerste twee alternatieven eenvoudig uit laten voeren. Hét '
derde alternatief zou eventueel wat problemen kunnen geven. i ,
Capitalistic Enterprises Inc. kan alle genoemde alternatieven voor u bereikbaar maken voos?
bedragen van $ 10.000.. . i (
EDELE METALEN ' '

' ' , '" ''
Laat u a.u.b. niet van de wijs brengen als men u vertelt dat goud en zilver énoirm1 gedaald' zijn1

in prijs. Natuurlijk, er heeft:een daling plaatsgevonden, maar uitgedrukt in guldens is;er:,i|• ,
niet zoveel veranderd. Ik raad u nu aan om te over- ' • ' j
wegen 20% van uw vermogen in edele metalen te beleg-
gen. En wel op de volgende wijze:

1. Bepaal hoeveel u totaal in edele metalen wilt be-
leggen. ,

2. Deel dit bedrag in 12 gelijke porties en koop
elke maand ter waarde van zo'n portie. U krijgt
dan een goede gemiddeld lage prijs als u over een
jaar uw aankopen uitsmeert.

3. De eerste 8 porties zou ik aan zilver besteden,
daarna goud kopen. Dit omdat zilver (u las het
hier al eerder) vermoedelijk procentueel meer zal
stijgen dan goud.

Tegelijkertijd kunt u nu beginnen te overwegen om
langzaam weer goudmijnaandelen te gaan kopen.
Hierover volgende' maand meer.

ir. L.H.M. Jongen.

BELASTINGDIENST

Hoe spelen jullie het toch
k,laar zoveel geld, te verdienen'1,'
zonder te adverteren ?

VUL DEZE BON IN, OF GEEF_HEM_AAN_EEN_RELATIE_j, ; t

Ja, ik wil graag meewerken om onze vrijheid'te behouden en te vergroten. Noteerjjnij voor;

D een abonnement op de VRIJBRIEF voor ƒ 40,-/BF 600,- per jaar;

ü .... donateursbewijzen a ƒ 100,-/BF 1.500,-;

D .... exempl. van de brochure "Hoe vrij bent u nog" a ƒ 3.-/BF 45,^-;

D een literatuurlijst (met boeken van Ayn Rand, von Mises, Hayek, etc.).

Naam

Adres Tel,

Ik zal //BF , aan u overmaken (t.n.v. Vrijbrief, Amsterdam) opi

Nederland: D postgiro 3980483. D Amro Bank rir. 46.04.98.053. ,

België : ü Bank J. van Breda nr, 645-1007683-82.

U hoeft uw enveloppe niet te frankeren als u dit strookje stuurt aan:

Ltbevtarisoh Centrum, Antwoordmmner 17002, 1000 SI Amsterdam. Z.O.fc,


