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

'"'Objectivisnre en'het Id.bertari'sme. Omdat'de VRPJBRIEF^ook^een*forum voour'-deze beschouwingen *
is, zijn de artikelen voor verantwoording van de schrijver. Uw kritisch kommentaar is welkom.

NlEUW GEZICHT
Na lang aarzelen en na het afkeuren van veel ontwerpen hebben we nu besloten om de
VRIJBRIEF een meer "modern" uiterlijk te geven. Tevens komt het vignet thans beter tot
zijn recht. De betekenis ervan hebt u in het vorige nummer nog eens kunnen lezen.
Wij hopen dat ook u deze verjonging tevens een verbetering vindt.

-o-o-o-o-

DR, LEONARD PEIKOFF
Dr. L. Peikoff is het meest bekend om zijn cursussen op "Objectivistisch" gebied. Ook in
Nederland zijn deze cursussen (op tape) te volgen. Wij publiceerden dit reeds eerder, en
als u er meer over wilt weten kunt u kontakt met de redaktie opnemen.

Interessant is dat thans het reeds jarenlang aangekondigde boek van Peikoff: "The Omineus
Parallels" is gereedgekomen. We lazen in The Objectivist Forum fTOF PM&McaRtcws f̂ e.,,
P.O.B.5321., FDR gtaiton %f, Wï 10150-, C/.3.4.., cx&ô emê  ̂  25,- per jaar) dat het boek
gepubliceerd zal worden in het voorjaar 1982 door "Stein and Day". Het krijgt een intro-
duktie door Ayn Rand.
Het onderwerp is de "onheilspellende parallel" tussen Duitsland in de tijd dat de Nazi's
aan de macht kwamen en het huidige Amerika. Dr. Peikoff stelt dat het Nazisme het onver-
mijdelijke gevolg was van een eeuwenlange filosofische ontwikkeling die "gevoel" hoger
plaatst dan "verstand" en die de "gemeenschap" stelt boven het "individu". Deze zelfde
tendensen zijn thans aanwezig in Amerika, waardoor ook daar de weg voor een totalitair
dictator open ligt.

Het lijkt een zeer interessant boek te worden en we zien er dan ook met veel belangstel-
ling naar uit. Wij zullen u van verdere ontwikkelingen op de hoogte houden.

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

SERIE "LlBERTARISCHE DENKERS"
Wij ontvingen veel lof over de serie "Libertarische Denkers" door Guy de Maertelaere en
we hopen dan ook dat deze serie nog verder wordt voortgezet. Dit vo.oral omdat steeds weer
blijkt hoe goed Guy de zaken heeft bestudeerd, hoe goed^ hij op de hoogte is van het Liber-
tarisme en hoe goed hij zijn mening kan verwoorden.

Dit wil uiteraard niet zeggen dat wij het altijd met hem eens zijn. Onder andere is dit
het geval met sommige punten in zijn beschouwingen over AYN RAND, waarvan wij in deze
Vrijbrief de eerste van 3 afleveringen publiceren. Wij geloven zelfs dat veel lezers pun-
ten van onenigheid zullen vinden en we verwachten dan ook dat deze zullen reageren. Dit
kan alleen maar ons aller inzicht verbeteren en het is in overeenstemming met de stelling
van Rand dat we onze meningen moeten checken en als we ze gecheckt hebben, dat we ze dan
opnieuw moeten checken.

Wij zijn er trots op dat we in onze Vrijbrief zo "objectief" zijn dat we onze meningen en
stellingen vrijuit kunnen uitwisselen.

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; abonnementsprijs ƒ 40,- per jaar; donateursbewijzen & ƒ 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 & BF 1.500,-.
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De nogal "geladen" vraag werd mij gesteld of Ayn Rand ook behoort tot die reeks liberta-
rische denkers die hier hun beurt krijgen. Uiteraard wel. Niettemin had ik oorspronkelijk
niet de bedoeling haar ideeën te onderzoeken, daar ik meende dat er reeds voldoende Ran-
diaanse (of, in haar eigen term: objectivistische) geest door de Vrijbrief waaide. Meer
bepaald was mijn reeks artikelen opgevat in de aard van: kijk eens, er zijn ook nog ANDERE
'denkers die beslist de moeite waard zijn. Maar goed, ik neem de uitdaging aan: A.R. be-
hoort zeker tot de belangrijke libertarische denkers, al is het eerste dat we kunnen aan-
stippen dat zijzelf dit ten stelligste loochent: het objectivisme is een ideologie die je
(tot op de laatste komma) aanvaardt of verwerpt, maar daar houdt het mee op. Zij aanvaardt
geenszins dat men het beschouwt als een subsysteem van wat dan ook. En tegenover bijvoor-
beeld de Libertarian Party staan zij en haar volgelingen uitgesproken vijandig. Een van de
voorwaarden die gesteld worden om een bandje toegestuurd te krijgen van de objectivistische
uitleendienst, is dat je geen lid bent van de L.P. Tegenover de republikeinse partij, waar
A.R. nochtans evenmin voor in aanbidding staat (over Ronald Reagan heeft ze heel wat ste-
kelige dingen te zeggen) en waarvan de graad van "objectivistische correctheid" naar ik
vermoed toch nóg heel wat lager zal liggen, heeft ze steeds veel toegeeflijker gestaan. :

In 1972 verklaarde ze dat stemmen voor Richard Ni'xon de enige moreel verantwoorde handel-
wijze was (nee, • niet zomaar een kwestie van "taktisch of strategisch het meest aangewezen").; \
En wanneer men weet dat "moraal" bij A;R. ook niet zomaar een lachertje is, doch iets dat
verwijst naar de natuur van de realiteit zelf, lijkt dit toch.wel een zware uitspraak^ ;• ••

METAFYSICA EN KENNISLEER , ' f : : • ; , , ƒ.''.. , i

Die natuur van de realiteit en de manier waarop die iuqet. leiden tot de vrije maatschappij, ';
laten we dit eens van naderbij bekijken. Maar éérst alvast een bemerking die ietwat ver- • ' :
rassend kan overkomen; A.R. bestrijkt met haar ideeën een zeer uitgestrekt terrein: !
metafysica, kennisleer, psychologie, economie, moraal, enz., noem maar op. De veronder- i
stelling die gewekt wordt en die nog wordt versterkt door haar voortdurende aansporing
"check your prémises" is dat haar stellingen op al deze gebieden logisch uit elkaar zouden
voortvloeien. We verwachten op elke bladzijde uitdrukkingen te vinden als "Daaruit volgt
dat...", "We zagen zoeven dat..., ;maar daar .staat tegenover dat...", "en zoals we zouden
verwachten blijkt dus inderdaad...", enz....; kortom^ uitdrukkingen dié wijzen op een !
REDENERING, op gevolgtrekkingen. Niets is echter minder waar: wat we vinden is een echte ' . ; ;
orakelstijl, krachtige affirmaties en striemende schimpscheuten aan hét adres van degenen, j
die het met haar niet eens zijn; kortom, een stijl die eerder doet denken aan mystieke i i
revelatie dan aan rationeel denken. Van een auteur voor wie "mysticist" zowat het hevigste !•'
scheldwoord in haar vocabulaire is, kan dit zeker verrassend genoemd worden. 'i
Maar laten we ons door dit alles niet afschrikken en dus een blik werpen op'sommige van i
haar beweringen, te beginnen met de meest metafysische, en kijken in welke mate ze aan- |
vaardbaar en relevant zijn. j
"A = A". Dit is juist. Het is zelfs meer dan juist, hét is een "verité a la Palisse". !
Indien A niet gelijk was aan A, dan was het A niet. Dit is wat men in de logica noemt een '
tautologie; men zegt tweemaal hetzelfde. Men trappelt ter plaatse.
"Het bestaan bestaat" (Existence exists). Jammer dat we deze fameuze slagzin op zo'n pove-
re manier moeten afdoen, maar dit is eigenlijk niet waar of onwaar; het is gewoon slechte ;
grammatica, zowel in het Engels als in het Nederlands. Het is zoals "de sneeuw sneeuwt",
een zin die men naar keuze kan vervangen door "het sneeuwt" of "er valt sneeuw" maar die
als dusdanig afgewezen moet worden. Bij hef lezen van een uitdrukking als "het bestaan
bestaat" moeten we dus een alternatieve formulering vragen
"Er bestaat iets dat wij waarnemen en wij bestaan met bewustzijn in ons bezit Bewustzijn
is de mogelijkheid om datgene waar te nemen wat bestaat. De waarheid is de erkenning van
de realiteit; het verstand, het enige middel tot kennis dat de mens heeft is zijn enige
waarheidsstandaard... Het verstand is het vermogen dat het materiaal uit de werkelijkheid,
dat door de zintuigen van de mens wordt voorgeschoteld, waarneemt identificeert en inte-
greert". DUIDELIJKE onwaarheden zitten er in dit alles niet. Wel stoort de vanzelfsprekend-
heid waarmee dit alles gedebiteerd wordt. Voor problemen waarmee de westerse filosofie
eeuwen geworsteld heeft (om van de niet-westerse wereld voorlopig niet te snreken) blijkt
hier niet alleen de oplossing gevonden te zijn, maar die oplossing is zelfs zo VANZELF-
SPREKEND dat mensen die ze niet zo evident vinden (waaronder soramfge van de meelt eminente
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denkers uit de geschiedenis) onmiddellijk van kwade trouw verdacht worden en dan ook de
walgelijkste beledigingen naar het hoofd geslingerd krijgen (zie inzonderheid het boekje
"For the new Intellectual"). Vermits ikzelf echter tot die domoren behoor voor wie het
allemaal niet zo duidelijk is, veroorloof ik mij enkele vragen en opmerkingen.

Laten v/e eerst dat blijkbaar zo belangrijke concept "bestaan" onderzoeken. Denk je eerst
eens de ontelbare, steeds licht verschillende betekenissen in waarin we dit woord gebrui-
ken. "Er bestaan geen eenhoorns", "er bestaan wel paarden, maar het paard waarvan ik van-
nacht gedroomd heb bestaat niet echt", "er bestaan twee oplossingen", "Christus heeft nooit
bestaan" (grappig, ik heb het over een persoon en vermeld dan als een van zijn eigenschap-
pen het niet-bestaan; hoeveel "niet-bestaande personen" zijn er op die manier wel; Bertrand
Russell heeft een oplossing voor dit probleem, maar ze is louter taalkundig). Vraag is nu:
wat betekent "bestaan" toegepast op de uiteindelijke realiteit, wanneer ik zeg: "er be-
staat iets". Sommigen zouden verwijzen naar het potentieel kunnen waargenomen worden, maar
dat zou "bestaan" herleiden zijn tot "bewustzijn" en komt dus niet in aanmerking. De idea-
listische filosofen, zoals Kegel, krijgen het van A.R. immers lelijk op hun kop omdat ze
zoiets aandurven. En als ik dat bestaande iets verwijder, wat blijft er dan over? Niets?
Opletten, niet te veel vragen stellen, of je maakt van dat "niets" ook iets en dat wordt
verwarrend. Ofwel: lege ruimte. Maar wat is ruimte? "Bestaat" zij? Voor Immanuel Kant was
zij een categorie van ons denken, maar die arme Immanuel heeft ideeën die (vooral op moreel
gebied weliswaar) net goed zijn voor zombies, dus dat is ook al weer duidelijk. Ik wil dus
maar aantonen dat aan het begin van je filosofie zeggen "er bestaat iets" ook alweer niet
zo verhelderend is als het op het eerste gezicht lijkt.

En dan dat bewustzijn. Wij HEBBEN bewustzijn, zo luidt het. En inderdaad geeft A.R. vaak
de indruk (nee, dit is geen karikatuur) dat wij ons bewustzijn aanschieten en afleggen als
een jas. En welk bezwaar heb ik daartegen? Heel veel! Er is namelijk een andere, m.i. heel
wat beter verdedigbare opvatting dat, wij niet zozeer een bewustzijn hebben, maar wel, al
was het maar gedeeltelijk een bewustzijn ZIJN. Maakit dat veel verschil uit? Wis en waar-
achtig wel. Als ik alleen maar een bewustzijn heb in plaats yan het te zijn, dan is dit
bewustzijn alleen maar mijn bezit, doch maakt het geen deel van me uit. Maar wie is dan
die "ik" die eigenaar is van dat bewustzijn? Die cellen en beenderen? Is dus de materie
eigenaar van de geest? Ik dacht: net omgekeerd!
En verder: bewustzijn is de mogelijkheid om datgene waar te nemen wat bestaat. Alleen maar
dat? En wat bijvoorbeeld met de mogelijkheid om mij;IN TE BEELDEN wat (nog) niet bestaat?

De waarheid is de erkenning van de realiteit. Dit is niet zeer duidelijk. Wat is "erken-
ning" en hoe moet die geschieden? Andere denkers hebben getracht meer precies te zijn door
te spreken van "afbeelding" of "mentale reconstructie", maar kwamen al Vlug voor andere
problemen te staan.
Het verstand is het enige middel tot-kennis. Een arrogante uitspraak, zolang ze niet gron-
dig bewezen is. Op welke gronden worden mystieke bespiegeling, poëtische vervoering en
doodgewone "inspiratie" zomaar weggewuifd? Zeer mooi, maar hoe controleer je dat alles,
luidt de standaardopmerking. Mijn antwoord "ad hominem": dit is een pragmatische vraag, en
pragmatische beschouwingen worden ook weer door A.R, verworpen als criterium. En trouwens:
door wat wordt het verstand dan wel gecontroleerd? Door zichzelf? Dat is als jezelf aan je
eigen voetstappen omhoogtrekken. Meer helderdenkende rationalisten als Karl Popper geven
dan ook grif toe wat evident is: dat betrouwen op het verstand een "geloof" is als betrou-
wen op elke andere kennisbrofl en dus even blind en willekeurig.

En dan nog dit steeds weer terugkerende punt: het wilskarakter van het denken. Volgens A.R.
is het feit of men al dan niet nadenkt het gevolg van een keuze. Tegen deze bewering is
heel wat in te brengen en wel in de eerste plaats van logische aard. Wie "beslist" na te
denken doet dit allicht niet zomaar. Hij heeft zich eerst de VRAAG gesteld: zal ik nadenken,
en zo ja, waarom? Wat zijn de voor- en nadelen? Kortom: hij IS al aan het nadenken. Zelfs
indien hij zou beslissen niet na te denken heeft hij toch nagedacht. Meer empirisch is
echter de volgende beschouwing: ik meen dat men het nadenken kan vergelijken met b.v. het
ademhalen; men kan er gedurende een korte tijd mee stoppen of men kan het bewust activeren.
Maar wie meent dat zijn denken totaal van zijn wil afhangt moet maar eens trachten geduren-
de bijvoorbeeld l minuut zijn geest leeg te maken en helemaal niet te denken!

Tot daar een korte kennismaking met A.R.'s metafysische en kennistheoretische ideeën. Veel
zou er aan toegevoegd kunnen ;wórden: kommentaar op wat ze zegt en aanstippen van zaken die
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ze niet of te weinig vermeldt (het belang van het genetische standpunt, van hypothesen en
theorieën en van het subjectieve element daarin, de rol van verificatie en falsificatie,
de taal en haar gevaren zowel als mogelijkheden, de mate waarin onze kennisbronnen soms
de zaken zowel duidelijk maken als vervormen).
Eén zaak zal echter duidelijk zijn: de bewering als zou het objectivisme nu de problemen
finaal opgelost hebben is op zijn minst wat overdreven. En mocht de waarde van het liber-
tarisme afhangen van de geldigheid van de basisstellingen van het objectivisme, dan zou
het er voor dit libertarlsme eerder droevig uitzien.

Bij een volgende gelegenheid onderzoeken we eens wat A.R. ons te vertellen heeft over
psychologie en ethiek.

Guy de Maertelaere.

BREDE MAATSCHAPPELIJKE DISCUSSIE
Geachte Stuurgroep,

Onze "groepering" ontbreekt bij de vele organisaties, die door u zijn
uitgenodigd om hun mening te geven over Kernenergie.
Wij menen dat ook wij recht hebben om onze mening aan u voor te leg-
gen, en zouden door u daartoe gaarne worden uitgenodigd. •
Hebt u bepaalde richtlijnen (of formulieren) volgens welke onze
mening aan u kenbaar gemaakt moet worden? Zo ja, wilt u ons deze dan
toesturen? Als wij hierin geheel vrij zijn, dan zouden wij dat ook
graag van u vernemen. , '.". ' : ; \
Vertrouwend spoedig van u te mogen horen, : ' , :

hoogachtend, •• • . . • . • . - • , . ' . . ; • ; : "•'••' ':; ; i .

Bovenstaande brief stuurden wij aan de Stuurgroep die de; Discussie ovëi' het Energiebeleid
in Nederland stuurt. Wij vinden dat bij al de "meningen"; die men vraagt, ook wel een beetje
"objectieve" feiten gevoegd kunnen worden. Mogelijk kunnen wij die aandragen.
Daarom vragen wij onze lezers om gegevens die van belang: kunnen zijn aan ons^op te sturen.
Wij zullen dan zorgen dat deze verwerkt worden en afgeleverd op het juiste adres.

Kennelijk wordt de discussie erg breed opgezet. Aanvankelijk waren de kosten 'begroot op
13 miljoen gulden, verdeeld over drie jaar. Thans blijkt; men het eerste jaar reeds 22 mil-
joen gulden méér nodig te hebben. Of dit alles is of "slechts het begin" laten we aan uw
fantasie over. In ieder geval wordt de werkloosheid er door teruggedrongen. Voorzitter
De Brauw heeft reeds 11 wetenschappelijke medewerkers aangetrokken (de Raad van Elf?);

Wij zijn erg benieuwd naar het verdere verloop. U ook?

Wu ZIJN ER VOOR DE OVERHEID l!
Mocht u denken dat dat omgekeerd is, of zou moeten zijn, dan kan een citaat uit de krant
van 12 september (Telegraaf) u uit de droom helpen.

"Belastingdruk voor bedrijven nog zwaarder. ,
Geheel onverwacht is de termijn waarop loon- en omzetbelasting
betaald moeten worden tot bijna de helft verkort. '
Onmiddellijk'. Waarschuwingen om te betalen worden niet meer ge-
geven. Overmakingen die te laat zijn, worden onmiddellijk gestraft
met een boete van 10% en bij herhaling zelfs oplopend tot 1007?.
De maatregel is persoonlijk genomen door de Minister van Financiën
Van der Stee. " :

Och ja, een paar extra faillissementen en nog een serie werkelozen erbij zou nog wel net
kunnen! '. :

K R I N G E N
KRINGEN zijn locale groepen Libertariërs die regelmatig, één keer per maand, bijelkaar
komen. Op die bijeenkomsten worden onderwerpen aan de orde gesteld die voor Libertariërs
van belang zijn. Deze kunnen zowel recente gebeurtenissen betreffen als de libertarische
filosofie, of beide.
In onze maandelijkse aankondiging kunnen we daar niet elke keer uitgebreid op doorgaan
vanwege plaatsgebrek. Het beste leert u de Kring kennen door een keer te komen (vrijblij-
vend). Bel gerust naar het secretariaat en er wordt voor gezorgd dat u volledig geïnfor-
meerd wordt. ' : : • . • • ' ' ' • . : ; . . • ' ' • ' • : • • ' " ' : . • . . , ' , " • • • ' ' v : : : . • ' • ' • ; • • ' • ' .
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GEVRAAGD: VICE-PRESIDENT WERELDOVERHEERSING
Wat een gecompliceerde tijden zijn dit voor de olie-industrie. Wereldolievoorraden slinge-
ren tussen tekorten en overschotten heen en weer als een jojo. Prijzen stijgen en dalen
dienovereenkomstig'. Marginale olievelden worden eventjes rendabel, om direkt daarna weer
in de ijskast gezet te worden.' Regeringen doen wat ze willen met concessiebeleid, belas-
tingen en grote winningsprojektên. Waar, vraagt men zich af, is Superolieman nu hij zo hard
nodig is? Dat wereldomvattende meesterbrein. Met de ene hand zwaait hij de scepter, met de
andere hand hakt hij radicaal door overheidsregels.
We weten dat zulke mannen bestaan. We hebben ze met eigen ogen gezien in "Dallas" op de
televisie. Krachtige mannen met visie, die mensen, maatschappijen of staten maken of bre-
ken met het fronsen van de wenkbrauwen. Stel je toch eens voor hoe snel zo'n man orde op
zaken kan stellen.

We zijn in het hoofdkantoor van Eco-Gnomisch Olie B.V. op de bovenste verdieping van het
Phallisch Gebouw in Dallas. De lange, slanke, krachtige, licht grijzende, innemende en
schatrijke baas van EGO, Jock McKnuckle, zwaait dreigend in een enorme leren stoel, ge-
maakt van de handgemaakte huiden Van al te voortvarende belastingambtenaren. Plotseling
wendt hij zich tot zijn roodharige, groenogige, voll-ippige, rondborstige, soepelheupige,
langbenige, knappe secretaresse, die een taco aan het eten is met de ene hand en haar teen-
nagels knipt met de andere hand.
"Ik moet Londen hebben, Chariene, Nee, liefje, niet heeï Londen. Ik wil het niet kopen, ik
wil alleen dat mens Margaret aan de telefoon." Er is een korte pauze terwijl Chariene de
verbinding tot stand brengt via Jock's persoonlijke satelliet.
"Hallo Maggie'. Hoe gaat het ermee? Wat is al dat lawaai? Wiens huwelijk? 'O ja! Ik was van
plan te komen, maar ik moest onverwacht een klein probleempje rond het leiderschap in
China oplossen. Doe de jongen de hartelijke groeten van JM, ik hoop dat hij blij was, met
mijn cadeautje." • . -
McKnuckle gaat even verzitten, en er valt. wat as van zijn lange Havanna op het,één hectare
grote, honingkleurige tapijt. Als een bliksemschicht schiet Pete Grovel, JM's rechterhand
en goede maat, van zijn kruk aan de bar en in een ware snoekduik vangt hij de, as op vóór-
dat die de grond raakt. Hij houdt zijn gebroken sleutelbeen pijnlijk vast en ploetert zich
een weg door het hoogpolig tapijt naar de medische post. ,
"Luister, Maggie, wat houdt de zaken zo op in de Noordzee? Ga je nu die gaspijpleiding
laten doorgaan of niet? Sinds wanneer is geld een probleem? Ik heb hier een stel jongens
die zitten te popelen, met al het geld en het materieel1 dat nodig is. Geef nu het groene
licht.- Maatschappelijk nut? Hemel, Maggie, we hebben het hier over winst maken. Sinds
wanneer maakt maatschappelijk nut winst? Nou niet klierig doen, Maggie., Als ik er
niet was geweest, zou je nu nog in die kruidenierszaak wonen,- Wat? Waar kan ik gaan zit-
ten? Ik "De baas van Eco-Gnomisch Olie B.V. praat tegen een zwijgende: satelliet.
Met een grimmige trek op het gelaat 'reikt•:hij naar zijn met saffieren bezette ormoloe-
telefoon en slaat een nummer op het toetsenbord aan dat alleen hij kent.
"Harry? Ik heb een klusje voor je. Vlieg naar Engeland; Neem een paar blanco cheques mee
en zoek wat Vakbonden op. Begin met de Ambtenarenbond. Er zit ook een vent die Legge of
Foote of zo heet, en een andere die Benn heet; die moet je maar wat toestoppen. O jja, |éh '
haal onze boortorens uit de Noordzee weg én stuur ze naar West-Afrika én Indonesië, en
maak een persbericht dat onze oliereserves op de Noordzee maar 50 procent zijn van wat we
dachten. Ga aan het werk, Harry."
Met een dunne glimlach, die zijn knappe gelaatstrekken vervormt, wandelt McKnuckle naar
de ramen van rookglas en laat zijn ogen dwalen over de binnenstad van Dallas, die groten-
deels van hem is.
"Dat zal haar leren", mompelt hij tot zichzelf. "God, wat krijgen we nou? Geef ik de zoon
van haar bazin een model op ware grootte van een boortoreii in massief zilver voor zijn
bruiloft, en ik krijg stank voor dank."
Maar zijn natuurlijke goede humeur keert terug, terwijl hij over zijn andere lopende pro-
jekten nadenkt. Hij drukt op de platina toets van zijn intercom.
"Chariene, liefje, bel een knaap voor me die Mieter Rand heet. Hij zit in Frankrijk. Het
zal wel ee.n nieuw nummer zijn, dacht ik zo."

(Vertaald uit Offshore Engineer, augustus 2981.)

" Hij die niet genegen is mee? te leven, zal snel geneigd zijn te denken
dat hij genoeg weet. "

Thomas Powell
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DE VRIJE MARKT IN EEN ONVRIJE EKONOMIE
Beloofde ik u vorige keer een rentedaling in Nederland, prompt ging de hypotheekrente wat
omhoog. Niet omdat mijn rentevoorspelling fout was, maar omdat de hypotheekrenteverande-
ringen altijd wat achter lopen bij wat er zich op het rentefront afspeelt.
De afgelopen weken is inderdaad de rente gaan dalen nadat het sein daarvoor gegeven was
door de rente in Amerika. De verwachting is dat voorlopig in Nederland de rente nog wat kan
zakken (nu 14%). Alles wat de rente meer daalt dan 2% moet u echter als cadeau zien, want
meer dan 2% kan eigenlijk niet gezien het tekort op de overheidsbegroting. Zo 'n tekort be-
tekent namelijk dat de overheid op de kapitaalmarkt moet lenen en dus wordt de vraag naar

. -geld̂ gEoterj. vAls, «de .v.raag. naar,,iets,. gro.ter,f,!Kor-dtr,. gaat, meestal... de.«.prJLj.s.,. omhoog ̂ en, die pr,i,js ,
is in dit geval de rente die er betaald moet worden.
In ieder geval kunt u nu vermogenswinst verwachten op de eerder aanbevolen obligaties. Deze
papieren stijgen namelijk in waarde als de rente daalt. Wat betreft de aandelenmarkt kunt
u nu zoeken naar gunstige fondsen, want dat er een reële stijgingskans in een aantal aan-
delen is, lijdt geen twijfel.
Vraag: Hoe zit het met die lijfrente die zoveel banken en verzekeringsmaatschappijen thans
aanbieden?
Antwoord: Heel goed! Sparen via deze lijfrente-opzet is een van de weinige door de overheid
gesteunde beleggingen die belastingaftrekbaar zijn, en dus een hoger netto rendement kun-
nen geven.
Maximaal kunt u, hoeft niet, ƒ 13.523 per jaar op deze manier aftrekbaar maken. Dat geld
wordt belegd bij een bank of verzekeringsmaatschappij en ha een aantal jaren kunt u daar
een lijfrente voor kopen; met ingang van die lijfrente heeft u dan bijvoorbeeld een extra
inkomen bij uw pensioen. >
Een voorbeeld: Mijnheer A betaalt 50% belasting over zijn top. Als hij ƒ 13.000 aan zo'n
lijfrente besteedt, kost hem dat door de aftrekbaarheid netto ƒ 6.500. Op de ƒ 13.000 die
belegd worden kan hij tot de einddatum 10% rendement verwachten. Dat wil zeggen dat hij op
zijn inzet van ƒ 6.500 dus hét dubbele oftewel "20% maakt.
Later zijn de lijfrente-uitkeringen wel weer belast, maar vaak heeft men dan een: lager in-
komen, met een lager belastingtarief. Het opzetten van zo'n lijfrente vraagt enig denkwerk
over uw situatie. Het kan dusdanig flexibel opgezet wórden dat u er niet bang voor hoeft
te zijn dat u nooit meer aan uw geld kunt 'komen, of dat het bij vooroverlijden verloren
zou gaan. Ook kunt u het zodanig regelen dat u het ene jaar ƒ 3.000 en het volgend jaar
het maximum belegt . . : ;
Als u meer informatie wenst, stuur dan een kaartje naar de redaktie van dit blad of slaat
u er de advertenties in de kranten op na. Wilt u dit jaar nog gebruik maken van deze goede
mogelijkheid, dan moet u zich wel haasten want de stortingen moeten Voor 31 december bij
de banken zijn. ,. '. '

ir. L.H.M. Jongen.
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