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De VRIJBRIEF brengt u elke maand nieuws over levens- en maatschappijbeschouwingen aïs het
Objectivisiae 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.

R E S U L T A T E N
Het resultaat dat wij Libertariërs willen bereiken is een vrije maatschappij. Een maatschap-
pij waarin wij niet betutteld worden, waarin we zelf kunnen bepalen wat we met de vruchten
van ons werk doen, waarin de mensen weer verantwoordelijk zijn voor hun eigen daden en weer
respekt voor elkaar hebben. Om dit ideaal te bereiken moeten we nog een heel lange weg af-
leggen. Dat kan alleen stap voor stap, en daarbij is "publiciteit" een van de belangrijkste
hulpmiddelen. Velen van u hebben de laatste tijd wel eens ervaren dat de vrije markt ekonoom
Friedman geen onbekende meer is. Dit komt voor een groot deel door de televisieserie die in
Nederland/België is uitgezonden dankzij het Europees Instituut. Het bijbehorende boek "Free
to Choose" zal binnenkort vertaald in het Nederlands op de markt komen. Koop het, lees het
en gebruik het o.a. als Sinterklaas- en Kerstcadeau. Dit is een bijdrage die u kunt leveren.
Juiste datum en gegevens te verkrijgen bij het Libertarisch Boekcentrum - tel. 023-290941.

De direkteur van het Europees Instituut, mr. Michiel van Nottel, heeft thans wéér twee goede
resultaten bereikt.
Ter gelegenheid van de 100ste verjaardag van de geboorte van Ludwig von Mises op 29 septem-
ber j.l. heeft hij meer dan anderhalve meter tekst in de pers gekregen. Een grote kop met:
"Ludwig von Mises, inspirator van de libertarische ekonomen" geeft ons weer meer geloofwaar-
digheid.
Het andere mooie recente resultaat van Michiel van Notten, samen met het LSE, Landelijke
Samenwerking Economisten, is de komst naar Nederland en België van Arthur Laffer (Laffer
Curve1.). Deze bekende Amerikaanse ekonoom en adviseur van President Reagan heeft hier het
volgende programma (voor zover bij ons bekend):

- Woensdag 11 november1 om 15.15 uwc big' de Wed. Middenstands Bank, Eduard van Beinwnstr. l,
Amsterdam-Zuid. Men kan zich opgeven bij Mevr.drs. M. Vroom-Mos3 sekr. LSE^ Bachlaan 7.,
Heemstede.

- Donderdag 12 november van 14.00 - 16.00 uur bij de Katholieke Economische Hogeschool te
Tilburg. Toegang gratis. Opgeven bij dr. H. Peer van de E.H.

- Vrijdag 13 november van 9.00 - 16.00 een Laffer Briefing bij Management Centre Europe,
Kunstlaan 4} Brussel. Verdere inlichtingen bij MCE - tel. 02-2190290.

- Vrijdag 13 november zal ook Tros Aktua aandacht schenken aan het bezoek van Laffer.

Laffer zal uiteraard over "zijn" belastingcurve praten, maar vooral ook over het beleid van
de regering Reagan en over een analyse van de Nederlandse situatie.

Wij hopen dat ook u van deze gelegenheden kunt profiteren om uw kennis te vergroten en om
ze aan te grijpen om het Libertarisme meer bekendheid te geven.

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

There is no conflict betaeen liberty and safeiy.
We will have both or neither.

Ramsey Clark •

Nederland: 'Libertarisc'h Centrum, Fazantenkamp 818, 3607 EB Maarssenbroek. Tel. 03465-64994.
AMRO Bank rek.nr'.4'6.24.31,320 (Giro 8238 AMRO Bank Amsterdam) t.g.v. Libertarisch
Centrum; abonnementsprijs ƒ 40,- per jaar; donateursbewijzen a ƒ 100,-.

België : Herentalsebaan 109, 2100-B Deupne; Bank J.V.Breda rek.nr. 645-1007683-82 t.g.v.
Vrijbrief; abonnementsprijs BF 600,- per jaar; donateursbewijzen a BF 1.500,-.
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LlBERTARISCHE DENKERS: pRIEDRICH A, HAYEK
Wat me steeds tot Hayek heeft aangetrokken is het feit dat we hier eindelijk geplaatst
staan voor een libertarisch - of dan toch libertarisch geïnspireerd - denker bij wie (als
ik mijn terminologie van enkele maanden geleden even terug mag oprakelen) het "zijn" pri-
meert op het "hebben". Een van zijn grote argumenten voor een vrije maatschappij is niet
dat je daarin een betere kwaliteit auto of koelkast zou hebben, maar dat je daarin, meer
dan in elke andere maatschappij, opdraait voor de gevolgen van je eigen daden en zodoende
een leerproces doormaakt. Je kunt dus, om het met de humanistische psychologie te zeggen,
groeien.
Typerend voor Hayek, vooral in zijn recente werk, is de slagzin "the result of human action,
not of human design". De menselijke samenlevingen zijn (uiteraard) tot stand gekomen door
wat mensen deden, maar nooit als gevolg van het werken van een of andere commissie of
ronde-tafelconferentie. Nooit heeft iemand zomaar een menselijke maatschappij GECONSTRUEERD.
Pogingen om dit wel te doen liepen onveranderlijk uit op armzalige mislukkingen, zoniet op
Orwelliaanse gruwelen (waarvan de massaslachting in Cambodja het jongste voorbeeld is).
Dit geeft ons meteen ook de naam van Hayeks grote boeman, het constructivisme, het systeem
dat al datgene als waardeloos beschouwt wat niet bewust en van nul beginnend door de mens
is uitgedacht, tot in alle consequenties doorzien en vervolgens in praktijk omgezet. En
hier komen we dan tot Hayeks schitterende "Argument from ignorance": om de constructivis-
tische droom te kunnen verwezenlijken is zoveel kennis nodig, ook van gedetailleerde feiten,
als nooit in één enkel persoon of besloten groep kan samengebracht worden. Wat we integen-
deel nodig hebben zijn mechanismen (Adam Smiths "onzichtbare hand") die het mogelijk maken
dat kennis, die onder vele personen of groepen verspreid is, ergens samenkomt en aan kruis-
bestuiving doet.
De vrije-markteconomisten zullen bij dit alles goedkeurend zitten knikken en zeggen:
"Precies, precies, dat zeggen wij toch immers al zo lang. Dat constructivisme is gewoon de
economische planning en die onzichtbare hand is de vrije markt die wij voorstaan", En in-
derdaad paste Hayek zelf in het begin zijn stelling vooral toe op de economische problemen •
en was hij dus, als ik het wat geringschattend mag uitdrukken, een vrije-markteconomist
zonder meer. Langzamerhand is hij echter zijn blik gaan verruimen en gaan beweren dat wat
voor de economie opgaat, dat misschien ook wel doet voor de maatschappij in haar geheel;
niet deskundigen of "sociale ingenieurs" moeten bepalen hoe een maatschappij er zal uit-
zien, maar wel de mensen zelf die er deel van uitmaken en die andere, meer particuliere
doeleinden hebben, zullen dit doen, dag aan dag, en met de maatschappelijke wijzigingen
die zij helpen doorvoeren ten hoogste zijdelings in hun geest. Dus werkelijk "menselijk
handelen, geen menselijk opzet". Voeg dan bij dit alles nog het feit dat Hayek sterk het
evolutieve karakter van deze wijzigingen beklemtoont en je bekomt een resultaat dat er
weliswaar (naar mijn gevoel althans) zeer verleidelijk uitziet, maar waarvan je je wel
gaat afvragen of het niet ten minste zo dicht bij conservatisme als bij libertarisme staat.
Hayek zelf ontkent duidelijk dat hij een conservatief is, met het argument dat hij - (in
tegenstelling tot de conservatieven?) - geen heilige huisjes heeft: alles kan en mag bij
hem in vraag gesteld worden maar, werpt hij op aan het adres van de constructivisten,
NIET ALLES TEGELIJK. Elke waarde kan getoetst worden, maar dan moeten - al was het maar
tijdelijk - de andere waarden tijdelijk.onaantastbaar verondersteld worden.
Belangrijk is ook dat een bepaald soort libertarisme (zo in de aard van: wij wensen een
maatschappij gefundeerd op beginselen A, B en C - b.v. vrijheid, eigendom, contract) in
de Hayekiaanse visie duidelijk constructivistische eigenschappen vertoont en dus moeilijk
de toets van zijn kritiek kan doorstaan. Een heleboel libertariërs (uw nederige dienaar
niet uitgezonderd) zullen hier dus nog wat gewetensonderzoek moeten verrichten om uit te
maken wat bij hen het zwaarst weegt.
Overigens is zelfs het louter situeren, en a fortiori het beoordelen van Hayeks ideeën
soms een ingewikkelde zaak; dit bewijst niet noodzakelijk dat hij zichzelf tegenspreekt,
maar wel dat een zo complex, goed doordacht en fijn opgesteld (ik zegde bijna "geconstru-
eerd") geheel als zijn opvattingen niet gemakkelijk in banale woorden te vertalen is
(Hayek heeft ook interessante .opvattingen over de taal',). Zo haalde ik reeds zün argument
tegen het konservatisme aan dat elke waarde te gelegener tijd moet kunnen getoetst worden.
Maar elders zal hij dan weer verklaren dat je bepaalde morele waarden dan toch maar best
onaangeroerd laat. Als je tenminste de vrije maatschappij wilt behouden. En ook dat is
toch 'Wel verkieslijk.
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Mijn eigen, zeer subjectieve conclusie over Hayek luidt dat je hem verschillend zult
interpreteren naarmate van het niveau waarop je hem leest. Lees je hem zeer abstract, dan
zal de nadruk op het spontane, het no-rules karakter van de door hem geschetste evolutie
het sterkst overkomen en bijna anarchistisch aandoen. Lees je hem concreter, dan zullen
het verdedigen van de traditionele morele waarden, het behouden van een niet zo geringe
taak voor de staat, het huiverig staan tegenover alle radikalisme meer de aandacht vragen
en zul je meer geneigd zijn hem ten minste als een semi-conservatief te beschouwen.
Maar anarchist, conservatief of doodgewoon libertariër, Hayek is een van de rijkste en
vruchtbaarste hedendaagse denkers, een welkome verpozing van het al te sloganistisch gedoe
dat ook in onze beweging soms wel eens de kop opsteekt.

Guy de Maertelaere.
-o-o-o-o-

AYN RAND SPREEKT IN NEW ORLEANS
In ons vorige nummer konden we al in het kort aankondigen dat Ayn Rand een toespraak zal
houden op het investeringsseminar van NCMR van 18-22 november in New Orleans.
NCMR betekent "National Committee for Monetary Reform" en de konferentie die zij dit jaar
in New Orleans organiseren is een van de grootste die ooit gehouden zijn.
Voor de lezers van de Vrijbrief hoeven we eigenlijk Ayn Rand niet meer te introduceren.
Toch vinden we dit komende optreden van haar zo belangrijk dat we er hier iets dieper op
ingaan.
Ayn Rand heeft de filosofie van het Objectivisme ontwikkeld en vooral bekend gemaakt via
haar twee best-selling romans: "The Pountainhead" en "Atlas Shrugged". Het eerste boek is
reeds in het Nederlands beschikbaar ("De Eeuwige Bron") en "Atlas Shrugged" zal binnenkort
beschikbaar komen.
Miljoenen mensen over de hele wereld hebben door Rand veel geleerd.
Ayn Rand is in 1905 in Rusland geboren, een van de meest mystieke landen van de wereld.
Thans is zij de grootste filosofische verdediger van de Rede. Zij studeerde op de Universi-
teit van Leningrad, een centrum van sovjet collectivisme; zij is nooit beïnvloed door de
ideeën van het communisme. Zij is een sterk verde'diger van het individualisme en de voor-
vechtster van het Laissez-Faire Kapitalisme zonder enig compromis.
Zij besloot schrijfster te worden toen ze 9 jaar was, en ze heeft nu op haar 76ste haar
mening nog niet veranderd.
In New Orleans heet haar toespraak "The Sanction of the Victems" ("De toestemming van de
slachtoffers"). Degenen die de boeken van Rand gelezen hebben, begrijpen deze uitdrukking.
Ze betekent en wordt gebruikt om aan te tonen hoe onze maatschappij zo collectivistisch
is geworden. Dat kon namelijk alleen maar doordat degenen die er het slachtoffer van werden
zelf de toestemming daartoe gaven'.
De toespraak zal zeer interessant zijn voor zakenmensen, producenten en ondernemers, maar
ook voor iedereen die meer inzicht in onze maatschappij wil hebben. Daarom hopen wij er
ook in een later stadium op terug te komen.
Ayn Rand heeft de laatste jaren slechts een enkele keer in het openbaar gesproken. Daarom
alleen al is het interessant voor de gelukkigen die er toe in staat zijn om naar deze
conventie te gaan.
Inschrijvingen bij: NCMR, 4425 W. Napoleon Ave,, Metctire, Louisiana 70001, U.S.A.
Kosten $ 495 (echtpaar $ 695).

-o-o-o-o-

K R I N G E N
Onze maandelijkse Kringbijeenkomsten worden steeds interessanter. De leden gaan elkaar
beter kennen en de diskussies worden beter en diepgaander. Basisbegrippen betreffende de
vrije maatschappij worden steeds duidelijker. Het is daardoor niet meer nodig om elke keer
weer uit te leggen dat bijvoorbeeld in de vrije maatschappij vooral de zwakkere mensen
beter af zijn dan in de geleide overheidsmaatschappij waarin we nu zitten.
De Kring Rotterdam had op l oktober een diskussie naar aanleiding van een gepubliceerd
interview met professor Hayek. Diverse van zijn stellingen gaven aanleiding tot een uitge-
breid gesprek. Hayek toont vanuit de ekonomische hoek heel duidelijk aan dat alles wat de
overheid (goed bedoeld) doet, toch verkeerd uitkomt. Het resultaat is steeds meer slavernij.

U kunt geheel vrijblijvend^ eens naar een Kringbijeenkomst Den Haag of Rotterdam komen.
Bel van tevoren even op naar het Libertarisch Centrum (03465-64994) en u krijgt alle gege-

vens.
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THE INTELLECTUAL ACTIVIST
"The Intellectual Activist" is een veertiendaagse nieuwsbrief (22 nummers per jaar) die
u kan informeren over allerlei ideeën en gebeurtenissen in de wereld. Uiteraard in hun
verband met het Libertarlsme/Objectivisme. Door dit alles fundamenteel te bekijken, leert
u de echte oorzaken en begrijpt u veel beter waarom een bepaalde ontwikkeling plaatsvindt.
En natuurlijk geeft het u daardoor ook de ideeën betreffende eventuele tegenmaatregelen
en hoe u uw eigen standpunt beter kunt overdragen aan derden.
Bijvoorbeeld:
- Is adverteren unfair als het "materialisme aanmoedigt", omdat het mensen overhaalt zaken

te kopen die ze anders niet gekocht zouden hebben?
- Moet een orkest door de overheid gedwongen worden om een zanger of speler te handhaven
als deze minder goed wordt, omdat het anders discrimineert?

- De echte les van het succes van Japan en West Duitsland.
- De gouden standaard.
- Zakenmensen die anti-kapitalistische propaganda financieren.
- En nog veel andere zaken.

De redaktie is zodanig samengesteld dat u het beste produkt kunt verwachten. Als u nu in-
schrijft voor een jaar kri-jgt u 25% korting en een gratis exemplaar van "A free market
solution to the energy crisis". Voor abonnees buiten de Verenigde Staten is dan de abonne-
mentsprijs $ 48, inclusief verzendkosten. Mocht u binnen 6 maanden: niet tevreden zijn, dan
krijgt u het volle abonnementsgeld terug.
Bestellingen bij: The Intellectual Activist, 131 Fifth Avenue, New York, Nï 10003, U.S.A.

We kregen een beperkt aantal brochures en bestelkaarten. We sluiten deze bij een deel van
onze abonnees in. We Hebben er meer opgevraagd en zullen deze, als we die ontvangen, een
volgende keer insluiten bij de andere abonnees.
Als er bij u nu geen brochure ingesloten is j maar u wilt er wel snel over beschikken, bel
of schrijf ons dan even. Voor die geïnteresseerden hebben wij er nog enkele.

' , -p-O-O-Q^ . ' i , . . . . . . . ' . • : ' . ' . • • . : ' • . " • • ' • :

LiBERTARiAN; ̂ INTERNATIONAL :
De Internationale Libertarische komt Steeds beter van start:. ' :

- John Hospers, de eerste libertarische kandidaat voor het Amerikaanse presidentschap
(in 1972) is nu toegetreden tot de raad van advies.

- De plannen voor de internationale conventie in Zürich in 1982, van 24-29 augustus, nemen
steeds vastere vorm aan. U kunt de komplete r.eis en conventiekosten winnen in een lote-
rij. Wij hebben een aantal loten besteld die u kunt kopen. Ze kosten $ 5 per stuk.
Graag schriftelijk bestellen bij het Libertarisch Centrum inMaarssenbroek. j

- Er verschijnt een kwartaalblad "Free-World", waaruit we het artikel "Het Politieke
Spectrum" hebben overgenomen en bewerkt. (Zie elders in dit blad.)

- U kunt lid worden vanaf $ 15 per jaar. U ontvangt dan elk kwartaal "FREE-WORLD" en maan- i
delijks "CHRONICLE". Het adres is: j

Libertarian International, P.O. Box 190, j
Adelaide Postal Stn.} Toronto, Öntario,
Canada, M5C 2J1

-O-O-O-O-

GEEN REGERING IS BETER DAN WEL EEN REGERING
In "SWINGTREND" beleggingsbrief van l oktober lazen wij:

" Sinds de val van de regering Eyskens- bekleedt de Belgische Frank
een meer komfortabele plaats in het EMS. De Live en het Ierse
Pond wisselen mekaar af in de bodem, van het EMS. , : ,
De wisseImarkt' is blijkbaar van mening dat België' beter "geleid" '
wordt zonder regering dan mét. " , ;'v , v . • ' • .': :

• . ' ' ' : : . "• H " •• V;::':' ''. ' • .. .'. ' •'... U'ook?'. ' '. , • : . ' . • ' .
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H E T P O L I T I E K E S P E C T R U M

Anarchy

Omnarchy

—Percentage of Economie Freadom—

Het embleem dat wij op onze
VRIJBRIEF gebruiken, wordt ook
toegepast door de Libertarian
International. Het wordt wel ge-
noemd Libersign en het symboli-
seert het Libertarisme als wij-
zende in een nieuwe richting
voor onze maatschappij.
De horizontale lijn vertegen-
woordigt de oude polarisatie van
"links" en "rechts", of commu-
nisme en fascisme, met alle vor-
men van socialisme er tussenin
liggend.
De pijl trekt zich niets van
deze lijn aan en schiet er dwars
doorheen in een kompleet nieuwe
richting, naar het punt van
maximale politieke én sociale
vrijheid. (Zie diagram.)
Net als Hamer en Sikkel symbo-
liseert het L'ibeTS'ign een wereldwijde beweging, maar met één groot verschil. Het eerste
vertegenwoordigt tyrannie, het laatste VRIJHEID.
Door het Li-bévsign kunnen Libertariërs over de hele wereld elkaar vinden.
Er zijn nog een aantal van deze speldjes verkrijgbaar bij het Libertarisch Centrum.
Ze kosten ƒ 15,--. Uw bestelling graag schriftelijk opgeven.

. " ' • ' . : . . -O'-'O-O-O-

ZWARTE MARKTEN OVER DE HELE WERELD
"Black Markets Around the World" is de titel van een boek dat net uitgekomen ,is en geschre-
ven door Burgess Laughlin. Het is eeu serie artikelen over zwarte markten in meer dan twee
dozijn landen, tot stand gekomen met behulp van veel lokale korrespondenteij. Het gaat over
de verkoop van allerlei goederen en diensten, waaronder: sterke drank, drugs, woningen,
sex, geld, diamant en zelfs voedsel.
Er zijn zwarte markten in allerlei soorten landen, zowel in het socialistische Polen en
Burma als in het fascistische Zaïre en Argentinië. Alleen een korrespondent uit Hongarije
schreef dat er bij zijn wéten geen zwarte markt in Hongarije is J
Soms kan de doodstraf de prijs zijn die de zwarte handelaar betaalt, bijvoorbeeld drug-
handelaars in Singapore. Meestal blijft het echter bij gevangenisstraf of geldbpete, zoals
voor woningen in Zweden of jeneverstoken in Nederland. . ; . '
Altijd echter wordt straf in deze "slachtofferloze misdaden" uitgevoerd eni bepaald door de
Overheid, nooit door de marktl .

Het boek kan besteld worden bij: Loompanics Untimited '
P.O. Box 264
Mason} MI 48854, U.S.A. , '

(Prijs waarschijnlijk $ 7,95.)
-o-o-o-o-

LIBERTARISCHE WERELD RADIO
Dan Benavraham doet in het kwartaalblad van de Libertarian International: FREE WORLD van
september 81, een voorstel om te komen tot een Libertarische Wereldomroep om:
1) Libertarische ideeën over internationale grenzen te zenden.
2) Snel berichten over te brengen aan Libertariërs óver de hele wereld.
Men denkt aan een korte golf station van o.a. het kaliber Radio Luxemburg,
Libertarian World Radio moet een N.V. worden, die opbrengsten heeft uit het verkopen van
"zendtijd". " " .
Indien u belangstelling hebt om mee te doen, geef dit dan op aan de redaktie. Wij
dan pogen dit verder te brengen.
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DE VRIJE MARKT IN EEN ONVRIJE EKONOMIE
Toen dit stukje geschreven werd, hadden we net de jongste valutaprijsveranderingen in de
Europese slang gehoord. Deze aanpassingen waren hard nodig gezien de "spanningen" die er
in het valutawereldje optraden. Op de vrije markten waren al lang indikaties over wat ons
te wachten stond. Des te verwonderlijker is het dat de zwakkere munten (FFr. en Lire) na-
derhand toch een tikkeltje opveerden. Vreemd blijft het dat overheden prijzen kunnen af-
spreken en later op hun afspraken terugkomen.
Maar goed, wat betekent dit voor Nederlanders en Belgen? Allereerst betalen Nederlanders
per vandaag +_ 5% minder voor hun goederen uit België (dus de Belgen 5% meer in Nederland).
Doordat de gulden relatief wat sterker is geworden en de Belgische frank is aangepast, kan
in beide landen de rente wat omlaag; voorlopig l è 2% rentedaling. Die rentedaling zal nog
wat geholpen worden doordat in Amerika ook wat rentedalingen plaatsvinden. Dit laatste om-
dat Reagan waarschijnlijk iets moet gaan inbinden met zijn "krapgeld" politiek. In de prak-
tijk betekent dit dat hypotheekrentes omlaag kunnen en dat obligaties in waarde toenemen.
Ik verwacht dat de Belgische frank nog meer omlaag kan gaan, dus laten we. daarvan niet te
veel in huis hebben.

i
Profeten, goeroes, voorspellers, koffiedikkijkers en astrologen; iedereen schijnt tegen-
woordig "de markt" te kunnen voorspellen. En als je zo'n "voorspelling" met genoeg bombarie
publiceert, dan zijn er zowaar nog marktbewegingen die erop lijken. Opvallend is in dit
kader dat de gewiekste Amerikaanse beurs niet luisterde naar de profeet Granville (zij
Steeg wat in plaats van de geprofeteerde crash), terwijl de simpele Europese beurzen mooi l
aan hét lijntje van meneer Granville liepen. Mijn analyse (zo u wilt profetie) is dat de
Nederlandse beurs tamelijk stabiel zal blijven voor het komende halfjaar, waarbij ik aan-
teken dat er meer mogelijkheden omhoog dan omlaag zijn.

Zoals aangekondigd wordt nu ook ingegaan op vragen van lezers:

'Wa£ is <fe!#oe<ie:r>e^ :

•'' ; ' ' • • • • '• ' . ' i ' ' : . . • ' , . ' ' . . . . ; ' ' ' : . • ' . - • . • ' ' : ' • • . ' . • ' . )

Antwoord: Bijna elke dag staan er in de krant advertenties van meer of (meestal) minder
betrouwbare lieden die beleggen op de goederentermijnmarkt, Mijn ervaring is dat de meesteil
zeer mooi uitgevoerd drukwerk aan u willen sturen, waaruit u een redelijk idee krijgt over
de principes van de gpederentermijnmarkt. Let wel: de principes!; meestal wordt d£ rest van
de brochures gebruikt om u te vertellen over de enorme winsten die u kunt maken bij de
desbetreffende maatschappij. Houdt u bij dit laatste in uw achterhoofd dat als er grote
winsten gemaakt kunnen worden, de verliezen minstens zo groot kunhen zijn. Het kiezen van
de maatschappij met wie u in zee gaat is bijzonder moeilijk. (Ik raad overigens aan nooit
meer te beleggen in deze markt dan wat u zonder probleem meent te kunnen verliezen.) i
Gezien 4e enorme commissies en het grote aantal boeven op dit gebied, moet u heel voor-
zichtig zijn. Een aantal organisaties is redelijk betrouwbaar en'als u een kaartje stuurt
naar de redaktie, dan kan ik u die namen opgeven.

• ir, L.H.M. Jongen,

VUL DEZE BON lNi_OF_GEEF_HEM AAN EEN_RELATIE :
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