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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
is, zijn de artikelen_voor veran,twpording van de schrijver. Uw kritisch kommentaar is welkom.

OBJECTIVISME / LIBERTARISME
Het blijkt heel vaak dat de begrippen "objectivisme" en "libertarisme" niet geheel duide-
lijk zijn, en met elkaar verward worden. Dit geeft dan weer aanleiding tot allerlei mis-
verstanden, die zelfs zo ver kunnen gaan dat sommige "objectivisten" en "libertariërs"
niets meer met elkaar te maken willen hebben. Laten we over beide begrippen eens uitweiden
en aan de lezers de vraag stellen of dit artikel de zaak heeft verduidelijkt, of ,dat er
nog onduidelijke facetten zijn. Als dit laatste het geval is, kunnen we er in een volgende
Vrijbrief op terugkomen. Stuur uw artikel of vraag in, en het zal zeker behandeld worden.

Wat is "objectivisme"? Barbara Branden definieerde eens;
"In tegenstelling tot de overheersende dogma's van het mysticisme^ altruïsme en collecti-
visme - is Objectivisme een filosofie van de rede, eigenbelang, individualisme en kapita-
lisme." - i
Het Objectivisme is ontwikkeld door Ayn Rand. Zij heeft het vooral bekend gemaakt viai haar
romans en andere publikaties.|,Het is een alles omvattende filosofie en het is onmogelijk om
deze in één (of meer) artikels aan iedereen duidelijk te maken. Wij raden u daar.om zeer
sterk aan om boeken op dit gebied te lezen. Vooral de boeken van Ayn Rand. U weet dati U een
uitgebreide boekenlijst kunt krijgen bij het Libertarisch Boekcentrum, Beethovenlaan 25,
2102 ES Heemstede, tel. 023-290941.
De filosofie van het objectivisme is op zichzelf niet moeilijk. Het'geheel zit logisch ,en
eenvoudig inelkaar. Het probleem is dat de mensen vanaf hei moment Van hun geboorte zoveel
"gehersenspoeld" worden, dat ze1niet meer logisch kunnen denken. Net als Ayn Rand zelf' ko-
men steeds meer objectivisten tot het punt dat ze ophouden met debatteren en alleen maar
vragen beantwoorden. Debatteren blijkt geen zin te hebben. ' '
Overigens noemen de echte objectivisten zichzelf niet "objectivisten", maar: studenten (of
beoefenaars) van het objectivisme (students of objectivism), Dit omdat niemand alwetend of
onfeilbaar is. In het vervolg van dit artikel spreken we echter eenvoudigheidshalve over
objectivisten.

1 Als we over het objectivisme praten of schrijven is uiteraard heel veel van onze kennis
afkomstig uit de publikaties van Ayn Rand. We zullen dit echter niet elke keer vermelden:

Het objectivisme bestrijkt het komplete vlak van de filosofie, en wél alle vijf terreinep;i
1. Metaphysica - de leer van het zijn. Wat is, dat is. Bekend is het uitgangspunt: "Het

Bestaande Bestaat" (Existence exists). Het is frappant dat zelfs over deze uitgangs-
hypothese diskussie kan ontstaan. Het verst ging een opposant die stellig meende dat
"het onbestaanbare bestaat". Volgens ons is dan geen verdere diskussie meer mogelijk.

2. Epistomologie of kennisleer bestrijkt het terrein van het opdoen en gebruiken van kennis.
Het terrein van het denken. Denken is een proces van identifikatie en integratie. Het
is zaak steeds te bepalen: "Wat is het", en door middel van logika het juiste antjwoord
te vinden. Logika is de kunst van niet tegenstrijdige identifikatie. Bekend is de bij
Rand steeds'terugkomende stelling: "Tegenstrijdigheden kunnen niet bestaan" (Contra-
dictlons cannot exist). Als u een tegenstrijdigheid tegenkomt, kontroleer dan uw uit-
gangspunten. Ergens is er een fout.
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3. Ethiek. De basisdeugd van de mens is "denken". Alle andere komen daaruit voort.
Objectivisme is een moraliteit van de rede, en de deugden die er logisch uit volgen zijn:
rationaliteit, onafhankelijkheid, integriteit, eerlijkheid, rechtvaardigheid, produkti-
viteit en trots .

4. Politiek is, of hoort te zijn, de wetenschap die bestudeert hoe de mensen met elkaar
moeten samenleven (politeia = stad). Het woord heeft echter een heel andere betekenis
gekregen. Zelfs een ongunstige betekenis; in de zin van geritsel en gesjoemel.
De politiek, de regels en wetten zijn geheel gebaseerd op de menselijke opvattingen over
de hierboven genoemde drie hoofdstukken.
Als die menselijke opvattingen gebaseerd zijn op tegenstrijdigheden, op irrationaliteit
en niet op feiten, op onrechtvaardigheid enz., dan zal ook de samenleving in de maat-
schappij dit uitbeelden. Het is de situatie waarin we nu zitten; een situatie waarin
steeds meer mensen ongelukkig worden en waarin we steeds verder bergafwaarts gaan.

5. Esthetica. Dit is een geheel afzonderlijk hoofdstuk, en we zullen een schrijver zoeken .
die dit eens wil behandelen.

Over veel van tot nu toe genoemde begrippen kunnen en moeten we veel uitgebreider en duide-
lijker zijn. In volgende Vrijbrieven zullen we daar regelmatig op terugkomen.

Kn wat is nu het Libertarisme? Het Libertarisme is een politieke filosofie, die gebaseerd
is op de individuele vrijheid en verantwoordelijkheid van ieder mens. De stelling geldt
dat ieder mens recht heeft op zijn eigen leven, en dat geen enkel mens (en ook geen groep
mensen, en ook niet de overheid1.) geweld, dwang of fraude mag beginnen tegen een ander.
Tot deze stelling komt het Objectivisme door logische redenering, maar niet uit-
sluitend het Objectivisme. Er zijn ook personen die vanuit andere overtuigingen tot deze
zelfde konklusie komen. En dat zou kunnen betekenen dat die anderen een foutieve uitgangs^
filosofie hebben op het terrein van de metafysica, kennisleer en/of ethiek. Maar dat neemt
niet weg, dat ze het dan op het politiek filosofische terrein wel juist kunnen hebben, en
Libertariërs zijn. Uit de praktijk is ook al gebleken dat Liberturiërs van "andere" oor-
sprong later tot het Objectivisme gekomen zijn.

Veel Objpctivisten zijn echte puriteinen die niet dulden dat iemand een andere mening
hoeft over bepaalde punten dan zoals Ayn Rand dat geformuleerd heeft. Hen wordt (vaak niet
ten onrechte) gebrek aan tolerantie verweten.
Jammer is dat deze ipersonen niet rustig tot oplossingen komen. Als ze rationeel met elkaar
blijven praten, komen die er echt wel. Want we zullen toch samen iets moeten doen om ver-
der afglijden van de maatschappij af te remmen. Laten we door nuchter, logisch redeneren
zorgen om samen de juiste oplossingen te vinden.

P O L I T I E K
Bij het schrijven van onze serie over politieke programma's komen we de volgende moeilijk-
heid tegen. Praktisch alle programma's die we onder ogen krijgen hebben geen duidelijke
filosofische basis die men konsekwent aanhoudt. Bijna alle programma's staan vol met com-
promissen en halfzachte en vage uitspraken.
Een tweede probleem is dat de verkiezingsleuzen soms heel aardig klinken, maar als men dan
het programma erbij haalt, dan wordt alles weer ondergraven.
Een programma met zeer veel positieve punten lazen we van de CVP (Conservatieve Volks Par-
tij) . Deze wekt op om in de richting van de vrije ekonomie te koersen en te werken volgens
het principe van vraag en aanbod. Maar als we dan verder lezen, zien we weer allerlei za-
ken die ook de CVP door de overheid wil laten regelen, b.v.:
- Elk onderwijs dient gratis te zijn.
- Samen wet de EEG-partners kunnen we verdelen welke produkten we zullen produceren,

(Wie bepaalt dat? De vrije markt regelt dat vanzelf.)
- Steunverlening aan het eigen initiatief.
- Stimulering van het kleinbedrijf. (Hier geen vrije markt?)
- Bejaarden en andere groepen hebben recht op vrij wonen.
Jammer is dat goedbedoelde pogingen om tot grotere vrijheid te komen, schipbreuk gaan lei-
den. De oorzaak is het ontbreken van een konsekwente, goede duidelijke filosofie. Wij komen
steeds meer tot de overtuiging dat alléén het Libertarisme deze filosofie kan leveren.
Zie ter verduidelijking ook het volgende artikel.
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EEN BINDING AAN ONZE PRINCIPES ZONDER COMPROMISSEN
Dit is een verkorte weergave van een oproep die David Bergland, de voorzitter van het Liber-
tarisch Nationaal Comité in Amerika, uitzond gedurende de verkiezingscampagne.
De Libertarische Partij, de LP, mag niets doen om libertarische principes te verdoezelen.
Bergland: "Het is enorm belangrijk dat alle mensen die met ons meewerken en op ons stemmen
precies weten wat we zijn en waar we naar toe Willen. Onze principes zijn gezond. Daarom mo-
gen we geen compromissen aanvaarden. Verdoezeling van principes zal ons meer kwaad dan goed
doen." Daarom de volgende strategie:
1. Wij moeten de banier van het pure principe hoog houden en nooit ons doel vergeten: Een

wereld die de Libertarische Principes onderhoudt'. Ons principe eist dat tirannie, onrecht-
vaardigheid en aantasting van rechten worden uitgebannen. Alle tussenstappen moeten gezien
worden als een onderdeel van ons uiteindelijke doel. Daarom moet elke tussenstap ook ge-
presenteerd worden als leidend naar ons uiteindelijke doel, en niet als een doel op zich-
zelf.

2. Wij moeten ons niet verplichten tot een bepaalde volgorde van verkleining van de overheid,
want dat zou uitgelegd worden alsof wij genoegen blijven nemen met een deel staatsinvloed
en de verkrachting van persoonlijke rechten.

3. Het gaat om ons vrijheidsideaal en niet om akties.
4. Omdat onze principes radicaal genoeg zijn, moeten we extra vervreemding met mensen voor-

komen. We moeten duidelijk maken dat wij niet meedoen aan het Rechts/Links spectrum. Wij
willen echte vrijheid en geen dwang van links of van rechts.

5. Wij moeten geen kandidaten naar voren schuiven die geen Libertariër zijn.

Alléén door ons zo sterk op te stellen, zullen we op den duur slagen en ons doel bereiken.

K R I N G E N
De avonden van de bestaande Kringen zijn volgens de deelnemers zeer de moeite waard. Altijd
komt men er wijzer vandaan.
Het is wel een van de meest effektieve wijzen om onze kennis te vergroten, kontakt met el-
kaar te hebben en akties te ontwikkelen.
Als u belangstelling hebt, geeft u op. Kom eens vrijblijvend luisteren. Eventueel richten
we in of nabij uw woonplaats een nieuwe Kring op.

De vaste avonden zijn:

In Rotterdam/Vlaardingen: Eerste donderdag van elke maand.
In Den Haag : Laatste maandag van elke maand.

VUL DEZE BON IN, OF GEEF HEM AAN:EEN RELATIE :

Stuur ook een proefnummer van de VRIJBRIEF aan;

Naam

Adres

Naam

Adres

Naam

Adres

U hoeft uw ehyëlóppë niet te f i-ankeren
als :

:u dit .strookje; stuurt iaan:
 : , :

;HET LIBERTARISCH: CENTRUM

ANTWOORDNUMMER Ï7002 :

1000 SL ;• AMSTERDAM

z.o.z.
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DE VRIJE MARKT IN EEN ONVRIJE EKONOMIE
Op de wisselmarkten was het de laatste weken een drukte van belang. Enorme schommelingen
tussen de Europese valuta's enerzijds en de Amerikaanse dollar anderzijds; daarbij nog eens
de fluctuatie tussen ponden, marken en guldens.
Dit artikel is te kort om volledig alle faktoren op te sommen, maar een aantal wil ik hier
toch noemen om u een idee te geven van wat ongeveer te verwachten is op het valutafront.
Is het niet voor uw belegging van belang, wellicht wel voor het aankopen van de valuta van
het land waar naar u op vakantie wilt gaan.

- Als de reële rente op een valuta hoog is, zullen veel mensen die valuta kopen, waardoor
de koers van die valuta omhoog gaat. Met reële rente wordt hier bedoeld: het verschil
tussen de inflatie en de rente in een bepaald land.
Op dit moment speelt dit in de V.S. een grote rol; 14% inflatie tegen 18% rente en dus
een sterke dollar.

- Als men verwacht dat de inflatie toeneemt, of de rente afneemt, zullen veel mensen de va-
luta van dat land verkopen. Dit is de laatste dagen in Engeland gebeurd en dus zakte het
Pond.

- Als verwacht wordt dat de ekonomische toestand in een land beter wordt t.o.v. andere
landen, dan zal de valuta van dat land stijgen t.o.v. die andere landen vanwege aankopen.
Tot voor kort was dit met Duitsland het geval.

Waartoe leiden nu bovenstaande Vaststellingen: i |

De US-dollar zal voorlopig (3-6 maanden) sterk blijven door de hoge rente en het "Reagan
effekt", waardoor veel mensen vertrouwen krijgen in de Amerikaanse ekonomie. Overigens is
dat vertrouwen in die Amerikaanse ekonomie binnen Amerika nog ver te zoeken; de aandelen-
koersen stegen nauwelijks. Over 3 - 6 maanden zal de rente gedaald zijn en ook de reële
rente. Alleen al het vermoeden dat dit gaat gebeuren zal een aantal grote beleggers ertoe
brengen om dollars te verkopen en andere valuta te kopen. Vermoedelijk zullen dan de
Zwitserse Franken 'en de Japanse Yen de grote stijgers zijn.

Dus voor uw vakantie: naar Amerika wacht nog 6 maanden met dollars kopen, of koop nu als
u voor die tijd gaat. Uw Zwitserse franken kunt u het beste nu kopen.

Ondanks alle goedbedoelde pogingen zal inflatie over de hele wereld blijven bestaan.
Wat dacht u bijvoorbeeld van de totale Amerikaanse staatsschuld van bijna 1.000.000.000,000,

. wat alleen al aan rente jaarlijks 100 miljard $ kost'. Probeer dan maar eens te bezuinigen*
Of: "De totale staatsschuld in België is per hoofd van de beroepsbevolking Bfr. 654.900 s=
ƒ 45.000.

ir. L.H.M. Jongen.

VUL DEZE BON IN, OF GEEF HEM AAN EEN RELATIE :

Ja, ik wil graag meewerken om onze vrijheid te behouden en te vergroten. Noteer mij voor:
i

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

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

O .... exempl. van de brochure "Hoe vrij bent u nog" & ƒ 3.-/BF 45,-;

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

Naam : v.

Adres : Tel.

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

Nederland: O postgiro 3980483. ü Amro Bank nr. 46.04.98.053.

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