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De VRIJBRIEF brengt u elke maand nieuws over levens- en maatschappijbeschouwingen aïs het
Objectivisme en het Libertarisme. Omdat de VRIJBRIEF ook een forum voor deze beschouwingen
is, zijn de artikelen voor verantwoording van de schrijver. Uw kritisch kommentaar is welkom.
Overname van artikelen is toegestaan met bronvermelding: de Vrijbrief en adres.

ALBEDA WIL GREEP OP ALLE INKOMENS
Deze kop stond in de Telegraaf van 3 augustus en hij geeft precies weer wat het overgrote
deel van de politici wil, niet alleen de Nederlandse minister van Sociale Zaken:
Zij willen macht. Macht over u, uw geld, uw tijd, uw leven.
Het is echter aan ons hoeveel en hoelang we dit slikken. In dit nummer vindt u de proce-
dure beschreven hoe u kunt protesteren tegen belastingaanslagen. Wij vinden dat u voor dat
proces nooit moet terugschrikken. U kunt er alleen maar mee winnen.

Het Libertarisme is de enige beweging die wereldwijd met een echte vrijheidsfilosofie zich
verzet tegen de steeds verder gaande greep van de overheid op uw leven. Het iö de enige
beweging die een alternatief heeft. Het is niet óf "rechts" óf "links". Zowel rechtse als
linkse politiek zijn af te keuren, en wel op dezelfde gronden. Beide willen macht. Wij
willen vrijheid.
Help aktief mee om het vrijheidsideaal te verwezenlijken. Als we niet nu aktief worden,
kan (mag) het straks niet meer.

K R I N G E N
Wij zijn er nog steeds van overtuigd dat de twee wegen waarlangs we het libertarisme moe-
ten verbreiden zijn "de Vrijbrief" en de "Kringen". De Vrijbrief spreekt voor zichzelf.
Hoe meer abonnees hoe meer we ons vrijheidsideaal communiceren en uitdragen.
De Kringen zijn plaatselijke groepen van libertariërs die één keer per maand bijeen komen.
Deze bijeenkomsten hebben veel voordelen:

1. U leert andere, gelijkgezinde, libertariërs kennen en kunt dan over allerlei onderwer-
pen van gedachten wisselen.

2. U leert uw eigen kennis over het libertarisme vergroten en verdiepen.
3. U hoort nieuwe ideeën en kunt deze meteen toetsen en bekritiseren.
4. Deze gedachtenuitwisselingen leiden tot een grotere objectiviteit.
5. Plannen om het libertarisme verder te verbreiden worden besproken.
6. Uw vraagpunten kunnen worden besproken en mogelijk opgelost.
7. U hoort het nieuws over het libertarisme zo snel mogelijk.
8. Het is nog gezellig ook.

Regelmatige Kringbijeenkomsten zijn er in
Den Haag/Wassenaar op elke laatste maandag van de maand;
Rotterdam/Vlaardingen op elke eerste donderdag van de maand.

U kunt geheel vrijblijvend eens komen kennismaken. Bel van tevoren even op naar het
Libertarisch Centrum: 03465-64994,
Mocht u erin geïnteresseerd zijn om in uw direkte omgeving een Kring te starten, dan zullen
wij u uiteraard daarbij helpen, o.a. met adressen van eventueel geïnteresseerden, of spre-
kers bij u introduceren. Ook daarover kunt u opbellen of ons schrijven.

Nederland: Libertarisch Centrum, Fazantenkamp 818, 3607 EB Maarssenbroek. Tel. 03465-64994,
AMRO Bank rek.nr.46.24.31.320 (Giro 8238 AMRO Bank Amsterdam) t.g.v. Libertarisch
Centrum; abonneiKentsprijs ƒ 40,- per jaar; donateursbewijzen è, f 100,-.

België : Herentalsebaan 109, 2100-B Deurne; Bank J.v.Breda rek.nr. 645-1007683-82 t.g.v.
Vrijbrief; abonnementsprijs BF 600,- per jaar; donateursbewijzen k BF 1,500,-,'
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LlBERTARISCHE DENKERS: FlURRAY ROTHBARD
Murray Rothbard ±s om verschillende redenen een uiterst belangrijke figuur voor het
libertarisme. Om te beginnen als leerling van Ludwig von Mises, die erin slaagde de stel-
lingen van "de meester" glashelder te formuleren, te systematiseren en hier en daar nog
bij te schaven. Rothbard's "Man, Economy and State" is dan ook, meer nog dan Mises1

"Human Action", te beschouwen als het standaardwerk van de libertarische economie.
Vervolgens is Rothbard zowat de schepper van het anarcho-kapitalisme, die subrichting
binnen het libertarisme die stelt dat de staat niet, zoals velen beweren, gewoon moet
"beperkt" worden, maar zonder meer afgeschaft. In een kort pamflet over dit onderwerp
neem ik Rothbard's stellingen in dit verband over en werk ik ze verder uit. Dit pamflet
is gratis te verkrijgen op eenvoudige aanvraag via de redaktie van "De Vrijbrief". Ik ga
er hier dus niet verder op in.
Een ander punt waar Rothbard grotendeels voor aansprakelijk is (en ik gebruik het woord
om aan te duiden dat mijienthousiasme hier heel wat minder groot is) is het verwerpen door
een groot deel van de libertarische beweging in de U.S.A. van al wat zweemt naar anti-
communisme, buitenlandse interventie en een sterke defensiepolitiek. De Verenigde Staten
zelf worden als de hoofdschuldige aangewezen in elk konflikt, wie gelooft dat de Sovjet
Unie boze bedoelingen heeft wordt van paranoia verdacht en isolationisme in buitenlandse
aangelegenheden wordt tot een onaantastbaar geloofspunt verheven. Hoewel Rothbard's in-
vloed zelf daar nu aan het tanen is ten voordele van de Kock-Crane kliek, die de zaken
met ijzeren hand leidt, weerspiegelen ook de standpunten van de Libertarian Party volledig
deze tendens.
Waar dit ongetwijfeld een "links" standpunt kan genoemd worden, is Rothbard's visie op
andere domeinen dan weer ronduit "reactionair". Voor hippies had hij een afschuw; waar hij
uiteraard voor het vrijgeven van alle drugs is, laat hij geen gelegenheid voorbijgaan om
te benadrukken dat het gebruik van marihuana, net als van heroïne, een ramp is. Voor psy-
chologie als wetenschap heeft hij geen goed woord over. Indien de libertarische beweging
soms aan "economisme" leidt is Rothbard daar dan ook wellicht gedeeltelijk schuldig aan.
Blijft dan het laatste oogpunt waaronder Rothbard belangrijk is, nl. als strateeg van de
libertarische beweging. Graag ziet hij zichzelf als de Lenin van het libertarisme, de man
die de vrijheid aan de macht wil brengen zoals Lenin dat deed met de marxistische dwinge-
landij . Zij geschriften zaten dan ook, vooral in het begin, vol met uitdrukkingen als
"het kader", "objectieve en subjectieve voorwaarden", "rechts opportunisme en links
deviationisme". Voortdurend was hij strategische allianties" aan het uitdenken. Het ver-
spreiden van de libertarische ideeën is noodzakelijk, maar geenszins voldoende, zo luidt
het ook nu nog steeds: machthebbers moeten van hun troon gehaald worden en dat zal meer
inspanning en fantasie vergen dan het ronddelen van enkele pamfletjes.
Gans het probleem van de strategie van het libertarisme is een ingewikkelde en delicate
kwestie, zo mogelijk meer nog dan de ideologische inhoud ervan, en is dan ook bij ons
dringend aan een ernstige bestudering toe. Sommigen denken dat de kous af is door af en
toe te zuchten: wanneer richten we nu eindelijk eens een libertarische partij op? (En ik
verdenk sommigen - die ik dan ook rustig als "rechtse deviationisten" wegwuif - er zelfs
van dat het, wat hen betreft, zelfs niet eens een echt libertarische partij hoeft te zijn:
met een flink conservatieve partij, die maar alvast de ECONOMISCHE vrijheid verdedigt en
voor de rest doet alsof haar neus bloedt, zullen zij al dik tevreden zijn). Dat ziet
Rothbard goed in. Rest natuurlijk de vraag of hij niet in het andere uiterste vervalt en
door wat kunst- en vliegwerk datgene wil oplossen wat gewoon moet wachten tot de tijd
ervoor rijp is. Zolang de autoritaire mentaliteit zo sterk verspreid is, zolang het
altruïsme een onaantastbaar dogma is, zolang mensen die zich van de massa willen losmaken
of zich erboven verheffen vijandig bekeken worden, zullen er wellicht nog vele pamfletten
moeten rondgedeeld worden vooraleer het ogenblik daar is voor de beslissende taktische
duw.
Een gevaar van Rothbard's houding is ondertussen dat het automatisch als tegenstrever en
als "objectieve handlanger van de machthebbers" bestempelen van mensen die er een andere
strategie op nahouden wel eens verstrekkende gevolgen kan hebben. Zoals wij kunnen leren uit
het aantal-communisten dat door vroegere medestrijders als "verraders" is bekritiseerd
en vaak geliquideerd.

Guy de Maertelaere,
-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

"Vrijheid is het enige dat je niet kunt hebben., tenzij -je bereid bent het
aan anderen te geven."

Allen White
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Van de "STICHTING COMITÉ VERMINDERING BELASTINGDRUK" ontvingen wij de volgende bijdrage:

BEZWAREN TEGEN BELASTINGEN NEMEN TOE
De bezwaren tegen de belastingen - zowel rijksbelastingen als provinciale en gemeentelijke
heffingen - nemen de laatste jaren in grote mate toe. Enerzijds omdat er steeds meer orga-
nisaties in den lande zijn die de belastingproblematiek als onderdeel gaan zien, m.b.t. de
belangenbehartiging voor hun leden, anderzijds omdat de individuele burger steeds mondiger
wordt en van zijn rechten gebruik maakt. Het is dan niet verwonderlijk dat een ANWB pro-
test aantekent tegen een milieubelasting omdat haar caravanbezitters tweemaal worden aan-
geslagen. Zowel thuis als op het kampeerterrein. Zo ook protesteert de Consumentenbond te-
gen de steeds hoger wordende overheidstarieven: de verkapte belastingen.
Zo springt de FNV voor haar leden in de bres omdat de gemeentelijke en provinciale belas-
tingen niet in de prijscompensatie worden doorberekend:-een verlies aan koopkracht.
Zo willen diverse toeristenorganisaties o.a. de ANVV, het Nationaal Bureau voor Toerisme
en de RECRON een afschaffing van de toeristenbelasting omdat deze belasting niet wordt
aangewend ter bevordering van het toerisme, maar om gemeentelijke algemene potten te spek-
ken. De Vereniging Eigen Huis buigt zich meer en meer over de toenemende problemen van de
onroerendgoed belasting en alle andere belastingen die met het eigen huis te maken hebben.

OVERSPANNEN BELASTINGRECHTERS

Er zijn in Nederland slechts vijf Belastingkamers. Deze Belastingkamers moeten zoveel werk
verzetten en hebben zulke enorme achterstanden, dat we in deze tijd behalve van overspan-
nen huisvrouwen, managers enz. ook gerust kunnen spreken van overspannen belastingrechters.
Een belastingrechter: "We wachten gelaten op de catastrofe die zich hoe langer hoe meer
aan het aftekenen is."
Mr. C.W. Dubbink, president van de Hoge Raad, in een eerder gedane uitspraak: "Wij zijn in
een gevarenzone beland wanneer de rechters zich moeten afvragen of zij hun verantwoorde-
lijkheid nog kunnen dragen." Daarbij komt nog het feit dat de rechter zich snel moet aan-
passen om geen uitspraken te doen over fiscaal verouderd recht.

WACHTTIJDEN
De lange wachttijden dragen zeker niet bij tot de rechtszekerheid die een burger op fiscaal
gebied zou moeten hebben. Zo is het menigmaal voorgekomen dat een belastingplichtige een
oproep krijgt om voor het Hof te verschijnen terwijl hij niet meer weet waar het om ging,
of de zaak is niet meer relevant of in het ergste geval de desbetreffende papieren zijn
er niet meer: een gevolg van wachttijden van l a 2 jaar. Het Hof Amsterdam kan globaal per
jaar zo'n 1000 gevallen aan. Per 1-1-1981 waren er 5290 zaken aanhangig gemaakt. Op
1-1-1979 waren er dat nog 3269, waarbij vermeld moet worden dat er ook een aantal zaken
worden ingetrokken. Boven de genoemde wachttijden bij het Hof van l a 2 jaar komt nog de
wachttijd bij de Inspecteur.

MARSROUTE VOOR BEZWAAR
Ondanks de verontrustende cijfers m.b.t. de protesten tegen de belastingen blijkt er toch
nog een grote onwetendheid onder de burgers te bestaan. Hoe ziet de praktijk eruit?
Het begint bij de aanslag waar men het niet mee eens is. Men moet dan eerst een bezwaar-
schrift schrijven naar die instantie, die de aanslag verstuurd heeft. Dit kan de centrale
overheid zijn (b.v. inkomstenbelasting), de gemeentelijke overheid (b.v. hondenbelasting),
een waterschap (b,v. milieubelasting), het bureau voor motorrijtuigenbelasting, enz.
Daar bij velen hier al de problemen rijzen: het bezwaarschrift schrijven, heeft het.
Comité Vermindering Belastingdruk standaard-bezwaarschriften vervaardigd, die op aanvraag
te verkrijgen zijn. Hierop kan men aankruisen wat voor de belastingplichtige van toepas-
sing is en er is ruimte opengelaten om te beschrijven c.q. te becijferen wat de aanslag
dan wel 'had moeten zijn. Dit laatste is overigens belangrijk om ook een uitstel van beta-
ling te verkrijgen. Vervolgens moet men naar de instantie, die de belasting int (het is
mogelijk dat dit een andere instantie c.q. afdeling is dan diegene die de aanslag ver-
stuurt c.q. oplegt) een brief schrijven en vragen om uitstel van betaling "hangende de
beslissing van het bezwaarschrift". Op elke aanslag staat nl. dat het maken van bezwaar
de betalingsverplichting niet opschort. In de meeste gevallen, nogmaals indien men maar
een kopie van het gemotiveerde bezwaarschrift meezendt, wordt uitstel van betaling ver-
leend.
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BESCHIKKING OF AFWIJZING
Er komt dan een rustpauze voor de bezwaarmaker. Na enige tijd - dit kan variëren van l
maand tot meer dan een jaar - krijgt men een beschikking of een afwijzing. In het eerste
geval wordt er een oplossing c.q. compromis gezocht en in het tweede geval kan men de zaak
aanhangig maken bij één der gerechtshoven waar men onder ressorteert. Men maakt van alle
korrespondentie een kopie: het bezwaarschrift, de brief van uitstel van betaling, de af-
wijzing en stuurt dit geheel met een begeleidende brief naar het gerechtshof (de zgn.
Belastingkamer) met het verzoek een uitspraak van de rechter te willen.

ER ZIJN NOG 4290 WACHTENDEN VOOR U
De burger krijgt dan na l tot 2 jaar een oproep om voor het Hof te verschijnen. De gedane
uitspraak van de rechter (Enkelvoudige Kamer) of rechters - indien de zaak ingewikkelder
is - (Meervoudige Kamer) krijgt men dan na enkele maanden zwart op wit toegestuurd.
Indien men het met de gedane uitspraak nog niet eens is, kan men in hoger beroep bij de
Hoge Raad. De uitspraken van deze laatste zijn bindend. Dan rest ons slechts de vraag:
Heeft het nog wel zin, gezien de enorme lange wachttijden, te protesteren tegen een be-
lastingaanslag? Gevoelsmatig zou men het hoofd in de schoot leggen, maar gaat men er in
ons land niet prat op dat onze democratie een rechtszekerheid biedt? In dat geval is het
dan ook aan te bevelen het hoofd zeker niet te laten hangen, want nogmaals, ondanks de
lange wachttijd is de burger nog niet machteloos en zeker niet rechtszekerheidsloos,

OPLOSSING

De oplossing van het probleem ligt zeker niet bij de Belastingkamers of in het vermeerde-
ren van belastingrechters. Deze treffen absoluut geen schuld. Zoals een dokter zijn zieke
patiënt genezen kan door de bron op te sporen en niet door meer medicijnen toe te dienen,
zo zal de overheid direkt aanstalten moeten gaan maken met vereenvoudiging van het fiscaal
beleid en recht, en zal in plaats van een paniekerig inningsbeleid een souplesse moeten
betrachten, opdat haar burgers weer bereidwillig worden belasting te betalen en zodoende
bezwaren achterwege laten.

Redaktie:

Wij hebben dit artikel ook geplaatst omdat wij regelmatig vragen van lezers krijgen over
de aanpak van een ''Bezwaar". Het artikel geeft u een inzicht. Hoewel het moeilijke en lang-
durige procedures zijn, moet u zich er toch niet door laten afschrikken.
Voor problemen en vragen kunt u steeds terecht bij;

Stichting Comité VeïmindeTing Belastingdruk
Overeind 85
3998 JD SCHALKWIJK - tel. 03409-2029

De stichting geeft ook een blad uit: "De Belastingbetaler". Door een abonnement te nemen,
steunt u het vele goede werk dat de stichting doet.

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

AYN RAND
De speech die Ayn Rand in april in de Ford Forum Hall in Boston gehouden heeft, is nu in
druk verschenen. Ze is gepubliceerd in het juni-nummer van "The Objectivist Forum".
De titel is: "The age of mediocrity" en bevat een analyse door Ayn Rand van de gevaren
die veroorzaakt worden door de Reagan-Administratie en haar "nieuw-rechts" filosofie.

Wij kunnen een abonnement op The Objectivist Forum van harte aanbevelen. Het adres is:

P.O. Box 5311
FDR Station
New Jork, Nï 10022

CURSUS IN OBJECTIVISME
Via The Objectivist Forum vernamen wij ook dat in Nederland cursussen over het Objectivisme
gevolgd kunnen worden. Zo bestaat er een cursus "The Philosophy of Objectivism".
Een nieuwe cursus getiteld "ïnflation and Price Controls" wordt thans eveneens gegeven,
Wij kunnen deze cursussen van harte aanbevelen. Wilt u meer inlichtingen, bel dan - na
8 uur 's avonds - Eva Stern, teï". 020-180608.
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ONS SOCIALE SYSTEEM
Nu het in ons land minder goed gaat met de economie wordt de binnenlandse economie rela-
tief belangrijker als gespreksthema en krijgt meer aandacht van de regering in de vorm
van akties en maatregelen.
Bij het stellen van de prioriteiten komt telkens het probleem van de sociale voorzieningen
naar boven en de meningen lopen uiteen van: 'Het is een absoluut recht en je mag niet neer-
kijken op de mensen die er gebruik van maken', tot: 'Het oneigenlijke-gebruik moet terug-
gedrongen worden'. De een eist tal van minimale uitkeringen zonder dat er rekening en ver-
antwoording afgelegd hoeft te worden, anderen geven de voorkeur aan om- of herscholing,
opvangcentra voor kinderen en arbeidscheppende banen. Of het sociale systeem moet bestaan
wordt nooit in twijfel getrokken,- hetgeen een aanduiding is voor de intellectuele en morele
status van onze samenleving.
Het systeem van sociale voorzieningen houdt in dat materialen van een deel van de samen-
leving in beslag worden genomen en uitgedeeld aan een ander segment dat, naar veronder-
steld wordt, aan deze materialen behoefte heeft. Deze onvrijwillige transaktie wordt uit-
gevoerd door de regering. De sociale voorzieningen mogen niet worden verward met liefda-
digheid of enig ander 'nobel, houdt van uw buren'-doel, want het inzamelen is onvrijwillig,
wordt afgedwongen van hen die de middelen moeten verschaffen. Liefdadigheid daarentegen
vindt haar oorsprong in de wens de ongelukkigen te helpen die deze hulp verdienen. De
sociale voorzieningen vinden hun oorsprong in vrees en geldzucht.
Waarom vrees? Omdat de politici vrezen de stemmen van georganiseerde uitkeringgenieterö
en hun aanhang te verliezen. Zij vrezen bovendien onlusten en relletjes als deze mensen
niet tevreden worden gesteld. (Dat de regering ook een rol speelt in het creëren en het
voortduren van de noodzaak wordt genegeerd.) Dit is niet zo verrassend. Politici handelen
altijd uit vrees. Degenen onder hen die oprecht geloven dat de armen recht hebben op hulp
in de vorm van ons sociale systeem dienen in te zien dat deze voorkeur boven liefdadigheid
alleen maar beschouwd kan worden als geldzucht. Zij zien een deel,van de maatschappij
waarvan zij geloven dat daar hulp nodig is en zij achten het niet voldoende die hulp uit
eigen zak te leveren, maar leggen hun hand ook op de zakken van anderen. Dit is gewone
geldzucht in die zin dat zij de inhoud van die zakken van anderen gebruiken zonder toe-
stemming om aan hun eigen gevoelens toe te geven.
Dit wordt door de meesten als juist ervaren. De middelen van alle individuen worden samen-
gebakken tot een grote taart en het twistgesprek betreft uitsluitend wie hoeveel plakken
krijgt. Waarom worden de wensen van hen die de middelen gebruiken zwaarder gewogen dan die
van degenen die ze verschaffen?
Het sociale systeem is een explosief en met emotie geladen onderwerp, dat in de kern te
maken heeft met de vraag naar rechten. Wie is eigenaar van de middelen die gewonnen worden
door vrije handel in goederen en diensten? Heeft de man met een behoefte een moreel recht
op de middelen die door anderen worden verdiend? Houdt het recht op leven in dat er een
recht is in leven te blijven door anderen iets af te dwingen? Recht bestaat toch alleen
maar voor zover er met anderen iets wordt overeengekomen op vrijwillige basis. Waar dwang
begint, houdt recht op. Er kan geen recht bestaan het recht van anderen te schenden. Het
draait om de kernvraag dwang of vrijheid. Zij die het sociale systeem bepleiten of zwij-
gend goedkeuren kiezen dwang boven vrijheid. De vraag: 'Moeten de behoeftigen geholpen
worden?', wordt verwisseld met: 'Moet men dwang uitoefenen op diegenen die de plicht niet
accepteren de armen te helpen'. Zij die het laatste met 'ja' beantwoorden, zien hun mede-
mensen als niets beters dan een offerdier dat geleid, bestuurd en gedwongen moet worden
door deze zelfaangestelde ethische herders, te weten, zijzelf. Het is te begrijpen dat
mensen met zo'n mentaliteit, de druktemakers die altijd bezig zijn hun ethische code aan
anderen op te dringen, voorstanders zijn van het sociale systeem. Waarom zijn mensen die
de individuele vrijheid voorstaan, de vrije handel en het einde van een maatschappij
waarin alles wat niet verplicht is verboden wordt, voorstanders van het sociaal systeem?
Is de oorzaak dat hun praten over individuele vrijheid niet is los te maken van de aardse
materialistische belangen, de geldzucht van de huidige regeringspolitiek? Of is het zo
dat individuele vrijheid alleen voor hen geldt en kontrole van toepassing moet zijn op
alle anderen? Laten zij hun antwoord formuleren.
De mensen die tegen de dienstplicht zijn» tegen de oorlog en tegen het beperken van de
persoonlijke vrijheid hebben niet erg diep doorgedacht als zij het sociale systeem accep-
teren als een van de taken van de regering. De liberalen met hun welwillende houding ten
opzichte van vrij ondernemerschap doen niets aan de grondslagen van het systeem met het
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aanpakken van de verspilling en fraude. Hoewel alle partijen de mond vol hebben over vrij-
heid, zijn zij in feite bezig de werkers tot slaaf te maken van de steuntrekkers en de
steuntrekkers tot slaaf van de politici, bureaucraten en sociale werkers.
Het sociale systeem is een aanval op de werkende man door een groep, die hem probeert te
dwingen om te steunen wat zij als nobel doel zien. Nobel of niet, het gebruikte middel -
dwang - is stotend en niet in te passen in een vrije samenleving. Het enige acceptabele
alternatief in een vrije samenleving is het sociale systeem af te schaffen en het gebruik
van dwang tegen de werkende man op te heffen. Zij die water in deze wijn willen doen zijn
geen vrienden van de vrijheid. Het vrije individu is zelf verantwoordelijk voor zijn
akties of het nalaten hiervan. Hij legt zijn wil niet aan anderen op. Hij dwingt anderen
niet zijn liefdadigheid te bedrijven. Hij doet geen afstand van zijn menszijn.

(Bewerkt naar een S.I.L. Position Paper van David K. Walter - Society for Individual
Liberty.)

AYN RAND en I N V E S T E R I N G E N <en Libertarisme)
Van 18 - 22 november is er in New Orleans een groot seminar over investeringen. (Inlich-
tingen bij de redaktie of: MM?,, 4425 W Napoleon Ave3 Metaire., LA 70001, USA.)
Ayn Rand zal daar een toespraak houden, getiteld: "The Sanction of the Victem". '
Het bijzondere vinden wij dat Ayn Rand wil spreken op een seminar met een zeer liberta-
rische leiding. In een volgend nummer zullen we daar op terugkomen.
Wij kunnen dit seminar van harte bij u aanbevelen. (Kosten per persoon $ 495, per echt-
paar $ 745.)

DE VRIJE MARKT IN EEN ONVRIJE EKONOMIE
Het scenario, dat in deze rubriek regelmatig geschetst is^ ligt aardig op schema.
De dollar begint te dalen, enerzijds omdat "men verwacht" dat de rente in Amerika omlaag
gaat, anderzijds omdat een reaktie naar beneden hoognodig was. Ons advies om uw dollars
in februari te kopen, of anders ver in het najaar, begint vruchten af te werpen.
Elke dag is er nu wel een of ander bericht over de slechte ekonomische toestand in Amerika.
Zij die de Dow Jones index volgen, zagen al enorme dalingen in de gemiddelde waarde (van
veel aandelen. Toch is nu nog niet het tijdstip aangebroken om aandelen te gaan kopen.
Laten we eerst een reaktie naar boven hebben om in het volgende dal te beginnen met voor-
zichtig wat opties te kopen.
Ondertussen zagen we leuke stijgingen in de goudprijs. Wederom: zij die ons advies Volgdeti
en vanaf februari elke maand een gedeelte hebben gekocht, zitten nu al op goede winsten*
Denkt u nu niet dat de goudprijs nu binnen een jaar verdubbelt, maar dat u hierbij meer
dan gemiddelde vermogenswinst kunt behalen is voor mij zeker. Let ook op de goudmijnaan'-
delen. Hier is procentueel veel meer mogelijk dan in goud zelf. (Dat geldt overigens ook
voor prijsdalingen.)
Advies blijft dus systematisch aankopen van goud, zilver en goudmijnaandelen. De rest van
liquide middelen op termijn vastzetten.

Regelmatig ontvangt de redaktie van de Vrijbrief vragen op het gebied van beleggen. Ik
probeer die zo goed mogelijk op te lossen. En dit leidde tot de gedachte om in deze rubriek
af en toe vragen van lezers op te nemen.
Dus als u iets wilt weten over beleggen, belasting en wat al niet meer in deze rubriek be-
handeld wordt, schrijft u dan even en ik zal proberen een goed antwoord te geven, of u
door te verwijzen naar experts op het betreffende gebied. Ik geloof namelijk dat vragen-
rubrieken zinvol zijn (ook al stuurt u zelf geen vragen in). Er worden dan ook onderwerpen
behandeld waarover ik anders niet zou schrijven. En omdat de vraag voor het antwoord staat,
kunt u eenvoudig de onderwerpen overslaan waar u niet in geïnteresseerd bent.
Let wel: alleen vragen van abonnees op de Vrijbrief zullen beantwoord worden. Hopelijk
levert een antwoord u genoeg op om vele jaren uw abonneraentskosten te betalen.

ir. L.H.M. Jongen.
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