
' Objectivisme en het Libertc&isme. Omdat de VRIJBRIEF ook een forum voor deze beschouwingen
• iss_zijn de artikelen voor verantwoording van de schrijver. Uw kritisch kommentaar is welkom.

;' VOORBERICHTii
Wij hebben een aantal verbeteringen op het oog voor de VRIJBRIEF. Eén daarvan is om in en-
kele nummers een bepaald thema iets uitgebreider te behandelen. Door het thema van te voren
aan te kondigen, bestaat de mogelijkheid dat ook u al een bijdrage daarvoor levert. Boven-
dien zal een discussie achteraf vruchtbaarder kunnen zijn. Eveneens kan het bepaalde onder-
werp dan ook op de Kringbijeenkomsten beter worden uitgediept.
Als eerste van deze Thema-Nummers zal het a.s. februarinummer uitkomen met het thema:
SUBSIDIES. Hebt u vragen op dit gebied, of opmerkingen of anecdotes, stuur ze ons dan snel,
zodat we dit alles tijdig kunnen verwerken.
Ook als u graag een bepaald onderwerp diepgaander behandeld wil hebben, kunt u dit aan ons
opgeven. Wij zien uw reakties met belangstelling tegemoet.

AYN RAND
Ayn Rand kreeg een staande ovatie van de meer dan 3000 deelnamers op de N.C.M.R.-conferen-
tie (National Committee for Monetary Reform) te New Orleans, 21 november j.l.

De titel van haar toespraak: THE SANCTION OF THE VICTIM. Wie Ayn Rand kent en de belangen-
en interessesfeer van de aanwezigen in overweging neemt, kan al raden wat er volgde: dat
de grote schuldigen van de huidige toestand de zakenmensen zijn....en als zij willen dat
er iets verandert, dan ligt dat in hun eigen handen.

Ayn Rand stond haar publiek een - niet op het"programma voorziene - vraag-en-antwoord-
sequentie toe. Een twintigtal vragen werden op de haar eigen vlotte en rake wijze beant-
woord. Bijna elk antwoord bracht haar een applaus.

De aanwezigen kregen dan nog een primeur. Ze maakte bekend dat alle onderhandelingen over
het produceren van een TV-serie 'Atlas Shrugged' waren afgebroken, en dat ze nu besloten
had zelf de bewerking te doen en bovendien de serie zelf te produceren.
Het enthousiasme van haar toehoorders was overweldigend.
In antwoord op een gestelde vraag, vermeldde ze dat financiële deelname wellicht mogelijk
zal zijn. Wie zulks zou overwegen kan haar dat schrijven via de organisator van de confe-
rentie: James U. Blanchard III, 4425 W. Napoleon Ave., Metairie, LA,70001.

Op hetzelfde adres worden cassettes te koop gesteld, o.a. een serie die al de toespraken
van de 'General Sessions' omvat. Ons werd verzekerd dat de toespraak van Ayn Rand daartoe
gerekend wordt. Prijs $ 99,- plus $ 15,- voor verzendingskosten Europa.

Een twintigtal andere bekende personen hielden een toespraak, waaronder Harry Browne,
Alexander Paris, Jerome Smith, Douglas Casey en Harry Schultz (deze laatste per video).

Nog aan te stippen dat het libertarische maandblad REASON, de Amerikaanse LIBERTARIAN PARTY
en het bekende boekencentrum LAISSEZ-FAIRE BOOES, er elk een stand hadden.

Fred Dekkers.

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 k 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 a BF 1.500,-.
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LlBERTARISCHE DENKERS; AYN RAND (II)
PSYCHOLOGIK EN ETHIEK

We zetten ons onderzoek naar A. R. 's ideeën voort en richten onze blik nu naar gebieden als
psychologie en ethiek. Psychologie staat voor haar bijna gelijk met denkpsychologie . Wan-
neer men in haar geschriften het woord "gevoelens" aantreft mag men wedden dat het in ver-
oordelende of sarkastische zin zal zijn. En dit terwijl toch de ganse moderne psychologie
(die de objectivisten uiteraard met één handzwaai terzijde schuiven) benadrukt dat precies
het onderdrukken van de gevoelens grotendeels schuld heeft aan de weinig benijdenswaardige
toestand waarin de westerse mens zich pp psychologisch gebied bevindt. Zelfs A. R. 's leer-
ling, de psycholoog Nathaniel Branden, is van zijn oorspronkelijk, door A. R. 's Geïnspireerd
hyperrationalisme afgestapt en is meer belang en waarde aan de gevoelens gaan hechten.
Maar goed, wie het daarmee niet eens is zal ik wellicht niet in enkele regels overtuigen,
dus we laten dat onderwerp vallen.

Wat ik niet zomaar laat vallen is de veelbetekenende uitspraak dat het niet nodig is alwe-
tend te zijn om ZEKERE kennis te bezitten. Ik zou daartegenover stellen dat alles met alles
samenhangt in het heelal. Iets echt kennen betekent dus die samenhang volledig doorgronden,
tot in het oneindige. Om praktische redenen hakken we vroeg of laat de redeneerketen ergeiïs
door en vinden we dat het wel volstaat. Maar daardoor vervangen we tevens onze zekerheid

': door een waarschijnlijkheid. Wie totaal zekere kennis wil, zou de totale samenhang van alles
i met alles moeten doorgronden en dus met niets minder dan alwetendheid mogen tevreden zijn.

Een zeer waardevol en fundamenteel onderscheid in de psychologie is genot-pijn. A. R. ver-
meldt dit onderscheid, om het vervolgens vlug te moraliseren, door het te doen verwijzen
naar het begrip "leven". Leven is de hoogste waarde, zo luidt het, en wanneer je genot er-
vaart betekent dit dat je op de goede weg bent, wanneer je pijn voelt niet . Met 'bepaalde
restricties (een gene zingskuur, een training, kunnen zeer pijnlijk zijn) is dit juist.
Maar wat als er nu toch een conflict komt tussen leven en genot, doordat bijvoorbeeld verder
leven om een of andere reden te pijnlijk blijkt te zijn? Dan bemerken we dat A. R. kiest
voor het leven (de hedonisten., die voor het genot kiezen, worden scherp veroordeeld), maar
dat ze in praktijk nochtans zelfmoord niet afkeurt, evenmin trouwens - terloops vermeld -
als abortus en het vernietigen van niet-menselijk (dierlijk en plantaardig) leven. Het waar-
om van dit alles wordt, voor zover ik weet, niet duidelijk gemaakt. In verband met zelf-
moord wordt wel ergens beweerd dat het niet- om leven 'als-' dusdanig' gaat, maar om "leven als
mens" (- menswaardig leven?) .Maar waarom iemand die hevig -lijdt nu plots niet meer "als
mens" zou leven is terug niet duidelijk.

' ' '
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Dus de mens moet als mens leven en het middel dat hem daarbij ter beschikking staat is het
' verstand. Een rationeel mens heeft een doel, dat doel is produktief werken. Slaagt hij
j daarin, dan is het resultaat fierheid, zelfwaardering. Hier kan ik weinig tegen aanvoeren,
] behalve dat dit niet' MIJN waarden zijn. Overmatige nadruk op doelgerichtheid en produktivi-
• teit kan alleen geschieden ten koste van het bewustzijn van (en de appreciatie voor) wat

•"V IS, een misschien ietwat pedant lijkend onderscheid, dat ons echter - om maar iets te noe-
•| men - een verklaring geeft voor de systematische destructie van de natuur en de ecplogiscïie

i ramp waar we wellicht op afstevenen. En die zelfwaardering verdient ook enkele woordjes
j extra-kommentaar . Onze handelingen kunnen door anderen beoordeeld worden. Wij kunnen goed-

of af gekeurd worden en op die goed- of afkeuring kunnen wij positief of negatief reageren.
Wij kunnen ook een (pseudo-) individualistische reaktie hebben en zeggen: "Ik heb jullie
beoordeling niet nodig, ik zal mezelf wel beoordelen". Wie zo reageert doet echter weinig
meer dan het beoordelingsSCHEMA, dat van de anderen afkomstig is, in zich opnemen. Hij
splitst als het ware zichzelf in twee delen, een deel dat oordeelt en een deel dat beoor-
deeld wordt. Het alternatief is duidelijk: niet oordelen! Handel en aanvaard de resultaten
van je handelwijze. Bij een volgende gelegenheid zul je uiteraard met de resultaten van je
huidige handelwijze rekening houden, maar daar blijft het bij. In de plaats van zelfbeoor-»
deling komen zelfkennis en zelf acceptatie .

En het eerste wat moet aanvaard worden is wel datgene waarvoor A. R. nooit iets anders dan
scheldwoorden gebruikt : "irrationele grillen", doch wat we meer nuchter en neutraal als
"impulsen van binnenuit" kunnen bestempelen. Elke impuls waarbij men louter gevoelsmatig
reageert pp een persoon, een schilderij, een natuurfenomeen of doodgewoon het idee van eest
lekker etentje wprdt door A. R. een irrationele gril genoemd. Het is jammer dat iemand die i
zo hoog oploopt met "de realiteit" niet de sereniteit kan opbrengen om in te zien dat dit
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ook "realiteit" is, meer bepaald dan (vanuit menselijk standpunt bekeken) realiteit
"binnenin". Ik verwijs hier met name naar de Oosterse denkwijze, waarin dit idee van de
realiteit die zich doorheen de individuele mensen uit sterk au sérieux genomen wordt en
de grondslag vormt voor technieken om tot bewustzijn te komen.
Het bewustzijn (en hier ben ik dan zo vrij in een notedop iets van mijn eigen visie te
geven) kan trouwens beschouwd worden als een soort scherm tussen de impulsen van binnenuit
en de uiterlijke realiteit. Bij dieren gebeurt het kontakt tussen de twee meer automatisch
en rechtstreeks. Bij de mens is stilaan een bufferzone gegroeid waarbij wat van beide zij-
den binnenkomt eerst grondig gefilterd, opgeslagen of gewoon teruggestoten wordt. Het re-
sultaat is meer veiligheid en "rationaliteit", maar ook een verlies aan gewaarwordings-
intensiteit en diepte.

A.R. is een verwoede voorstander van de vrije-wilsdoctrine, de theorie volgens dewelke de
mens "vrij" over zijn daden beslist of kan beslissen. Het zoeken naar oorzaken, die deze
daden zouden BEPAALD hebben, wordt dus verworpen. Uiteraard gaat ze ook hierin zeer ver.
Aangeboren ideeën of waarden worden totaal verworpen en zelfs het idee dat er factoren kun-
nen zijn die het gedrag ook maar beïnvloeden blijkt ze niet of nauwelijks te aanvaarden.
ALLE waarden die de mens erop nahoudt heeft hij nu of vroeger vrij gekozen. Ook dit pro-
bleem - het beroemde probleem van de vrije wil vs. het determinisme - kan hier uiteraard
niet grondig besproken worden. Laat ik alleen aanstippen dat, wanneer de mens een keuze

'| maakt, hij dit wellicht niet in het wilde weg doet; hij heeft er bepaalde gronden voor.
• Nu denk ik dat het zin heeft deze gronden .(de manier waarop ze met elkaar in botsing komen,
\ elkaar versterken, uitschakelen, enz.) te zien als echte OORZAKEN van zijn keuze. Ik, meen
j dus m.a.w. dat oorzaak en gevolg op het psychische vlak spelen, net zo goed als op het
3 materiële. Ik meen dus dat het psychologisch determinisme moet aanvaard worden.

1 En dan datgene waarvoor A.R. zo beroemd of berucht geworden is: haar ophemeling van het
j egoisme en haar veroordeling van het altruïsme. De mens is een doel op zichzelf. Hij moet
| leven met het bereiken van zijn rationeel eigenbelang als het morele doel van zijn leven.
i In tegenstelling tot wat wellicht bij niet-libertariërs zal opkomen, voel ik niet de minste

verontwaardiging bij het lezen van een dergelijke zin. Wel vraag ik me af of het woordje
: "moet" hier veel zin heeft. Lapidair uitgedrukt: als iemands eigenbelang hem niet voldoen-

de aanspreekt opdat hij:het zou trachten te realiseren ook zonder dat wij hem daartoe ver-
j plichten, wat voor een gek, "eigenbelang" is dat dan wel? En inderdaad zien we vaak (ik

spreek uit eigen ervaring) het schouwspel van objectivisten die je trachten te overtuigen
dat je eigenbelang anders is., dan je zelf dacht. Wanneer een theorie leidt tot de gevolg-
trekking dat A beter het eigenbelang van B kan bepalen dan B zelf, zou ik toch suggereren
dat er iets fout mee loopt. Bovenal zou ik vermoeden dat wat A als het eigenbelang van B
definieert doodgewoon het eigenbelang van hemzelf (A) is.

Mijn eigen voorstel zou erin bestaan eenvoudig de termen egoisme (en dus eigenbelang) en
altruïsme te laten vallen en het begrip "waarden" centraal te stellen. En dan is het wel
duidelijk dat JOUW waarden alleen door jou kunnen vastgesteld worden of uit jouw gedrag
kunnen blijken.

In een volgend en laatste stukje tenslotte zullen we het vooral hebben over A.R.'s maat-
schappijvisie. Daarin, zullen we eindelijk iets positiever kunnen zijn. Alhoewel...

Guy de Maertelaere.

STRIJD TEGEN WAT ?
In "National Review" van 4 september publiceerde de econoom en auteur Thomas Sowell over
de Verenigde Staten:

"Het bedrag dat nodig is om iedere man, vrouw en kind in Amerika boven de 'armoedelijn' te
tillen is uitgerekend. Het is precies een derde van al het geld dat wordt uitgegeven aan

• armoede-programma's. Het is duidelijk dat het overgrote deel van het bestede geld terecht
• komt in de zakken van duur betaalde ambtenaren, adviseurs en personeel en anderen, die van

\ uitgaven profiteren die onder het mom van anti-armoede-akties lopen." • •;, •• , .'••,

j Het zou interessant zijn als in België en Nederland eens uitgerekend werd hoeveel geld er
j besteed wordt aan bepaalde voorzieningen en wat daarvan uiteindelijk terecht komt bij de

personen die er door geholpen moeten worden.
Wie heeft ooit dergelijke studies gezien of gemaakt?
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OM U TE DIENEN :' '_j
Het vroor vanochtend lichtjes. Vanonder de dekens betastte ik met mijn voet het koude zeil
op zoek naar pantoffels. Daarna stond ik op en haastte mij met een vlug^omgeslagen kamer-
jas naar beneden om de thermostaat van de verwarming hoog te zetten. Ik bracht een snel
bezoek aan de keuken om het koffieapparaat aan te doen en vluchtte terug in de warme be-
schutting van mijn bed. Over een kwartier zou het klimaat aangenamer zijn.
Behaaglijk nasnurkend realiseerde ik me wat we tegenwoordig aan luxe en comfort hebben.
Een eenvoudige handeling als draaien aan een knop zorgt er voor dat het in een oogwenk
lekker warm is. Nog zo'n knop en er staat een kan koffie voor je klaar. Vroeger was dat
even anders. Er moesten kolen worden geschept, een keteltje water worden opgepompt, de
kachel moest vervolgens worden opgepord en uitgeschud en daarna, als het water eindelijk

. kookte, werd het druppel voor druppel opgegoten. Soms was het nog erger. De kachel ging
' s nachts wel eens uit.

Het leven in een welvaartsmaatschappij kent vele voordelen. Dankzij de techniek hebben we
in de loop van deze eeuw voor praktisch iedereen een comfort weten te bereiken dat de rijke
Romein met zijn slaven bijna in de schaduw stelt. Toegegeven, hij wenkte met een enkel
vingertje vanonder de warme deken dat het vuur, moest worden opgestookt, maar de tijd is
niet ver dat we allemaal beschikken over een tijdklok die automatisch de temperatuur bij
het opstaan regelt. Ook voor andere nog bestaande nare karweitjes is met enige inspanning
wel een oplossing te vinden. De meest vermoeiende zaken als wassen, het inmaken van groente
en fruit en bijvoorbeeld het kloppen van matten zijn ons door de ontwikkeling van dé tech-
niek al uit handen genomen.
Het is vanwege deze verworvenheid, dat de niet-westerse wereld met grote bewondering naar
ons kijkt 'en waaraan wij vervolgens het recht ontlenen onze cultuur boven die van hen te
stellen. Met recht, want wij zijn het enige volk dat zich de luxe kan permitteren het zoa*-
der slaven te stellen. Het keukenhulpje is door een afwasmachine vervangen en het oogsten
gebeurt eveneens mechanisch. Zelfs dieren worden gespaard. Trekhonden behoren al weer de-
cennia tot het verleden en dankzij de auto is het paard tot luxe geworden.

De ontwikkeling staat niet stil en ondanks de zogenaamde malaise zien we om ons heen nog
steeds grote aantallen mensen zwoegen. De vraag rijst waar deze dan mee bezig zijn. Onder-
houden van de verworvenheden? Nee, daar is aanzienlijk minder energie voor nodig. Het ;lijKt
er op alsof we proberen die slaaf nog overbodiger te maken. In feite is dat ook zo. De
dagelijkse routine brengt een hoop oninteressant, zo niet vervelend werk met zich mee.
Nog steeds zijn er mensen, die uur na uur, soms maanden achtereen dezelfde handeling moe-
ten verrichten. Een schroefje aandraaien van een machine-onderdeel dat op de band voorbij
komt. Het leggen van een verbindingsdraadje tussen contact A en contact B of het eindeloos
rollen biscuits in steeds dezelfde dozen pakken.
Het streven naar meer weivaart is er op gericht ook deze vorm van arbeid te elimineren.
Net als de huisvrouw, die nu tijd heeft om naar de moeder-mavo te gaan, zal de man aan de
lopende band gelegenheid krijgen wat interessanters te gaan doen. Hij zal tijd krijgen om
duiven te gaan melken, met zijn kinderen naar het zwembad te gaan, of gewoon lui in het
zonnetje te zitten. Een extra lang weekend ligt in het verschiet. Tijd om iets aardigs te
doen. Voor zichzelf.
Vreemd genoeg is dit niet wat we willen. "Het kost arbeidsplaatsen", zegt de publieke opinie.
"We willen geen chips, want daarmee maken we arbeiders overbodig!" Jan met de Pet heeft
recht op zijn geestdodende plaatsje aan de lopende band. Het probleem is alleen, dat als
we hier aan toegeven we óók de oplossing niet hebben. De concurrentie stapt er onmiddellijk
in en verkoopt dankzij haar goedkopere produkt beter. Het eindresultaat is, dat de band-
werker niet alleen het prettiger"werk en meer vrije tijd misloopt, maar dat hij bovendien
werkloos wordt. Anderen zullen hem moeten onderhouden en daarmee wordt de welvaart afge-
roomd. Er is iets mis met de publieke opinie als deze probeert ons overbodig werk op te
dringen. Ons streven naar welvaart, het terugdringen van oninteressant werk, is het enige
dat terugvallen in de slavernij kan voorkomen. Laten we er liever naar streven met minder
inspanning méér te doen.
Knokken voor meer welvaart, innoveren_en goedkoper produceren, is het antwoord op de roep
om meer arbeidsplaatsen. Het produkt wordt voor steeds meer mensen betaalbaar, waardoor
automatisch nieuwe markten ontstaan. De automatisering kan hier als voorbeeld dienen.
Twintig jaar geleden konden alleen banken en grote verzekeringsmaatschappijen zich de uit»
gave voor een computer veroorloven. Tegenwoordig is een systeem met meer mogelijkheden ia
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een schrijfmachineachtig kastje ingebouwd en zelfs voor de kruidenier op de hoek bereikbaar.
Voor de prijs van een kleine auto kan hij de boekhouding door de computer laten doen en zo
zijn avonden vrijhouden voor zinniger zaken dan tellen en rekenen.
Dankzij het terugdringen van het handwerk bij de produktie van computers vinden nu een paar
miljoen mensen werk in de electronica en automatisering. Wat andere soorten werk zijn ver-
dwenen. De meeste oninteressant en taai. Het belangrijkste is echter dat verzekeringen be-
taalbaar zijn gebleven en dat binnenkort uw kruidenier zijn werk in twee-derde van de tijd
doet zonder dat de service er onder lijdt.

Het verbeteren van onze produkten en produktiemethoden is de enige manier om de idealen -
meer werk en meer welvaart voor iedereen - te kunnen verwezenlijken. Het is een weg die op
den duur zelfs tot een menswaardig bestaan voor de hele wereldbevolking zal leiden. Op de-
zelfde manier waarop de wasmachine en de kleurentelevisie bereikbaar zijn geworden voor de
dagloner van weleer, door goedkoop en efficiënt te produceren, is het ook mogelijk om de
derde wereld naar een niveau op te krikken waarop niet alleen honger tot het verleden be-
hoort, maar waarbij zelfs sprake van enige luxe kan zijn.

Louis van Stekelenburg.

CITAAT VAN DAYID BERGLAND •
David Bergland was de landelijke voorzitter van de Libertarische Politieke Partij in Amerika.
In het blad van de L.P. schreef hij enkele zaken die ook voor ons van belang zijn:

"Ik stel dat het enige legitime doel van de L.P., of van elke andere groep die zichzelf
libertarisch noemt, is te werken aan het scheppen van een vrije •(libertarische) maatschap-
pij. Niet een onhaalbaar Utopia, maar een maatschappij waarin het belangrijkste principe
is het respect voor de rechten van alle personen en waarin alle instellingen werken in
overeenstemming met dat principe.
Dus de primaire standaard om akties van een organisatie zoals b.v. de L.P. te beoordelen
is of deze akties het creëren van een vrije maatschappij helpen of bemoeilijken. (In onze
bestaande situatie moeten we denken aan lange-termijn-doelstellingen, er is geen toverfor-
mule .Voor vrijheid over een paar dagen.) , ,'
Volgens mij moet onze strategie zijn: Eet overtuigen van zoveel mogelijk invloedrijke per-
sonen om het libertarisme te accepteren, te steunen en uit te dragen als de best mogelijke
situatie die we kunnen hebben.
Waarom deze strategie? Als de meeste mensen vrijheid willen, zal de maatschappij dit ver-r
wezenlijken. Wat de meeste mensen willen is het resultaat van wat betrekkelijk weinig in-
vloedrijke personen hen vertellen wat ze zouden moet

KR i NG-N i EUWS ROTTERDAM/VLAARD,! NGEN
Op 5 november j.l. hield de heer J. v.d. Starre een
inleiding over de filosofie van het Objectivisme,
die zeer vruchtbare discussies opriep. Ook besprak
hij een boek over het onderwerp 'afgunst', een zeer
'belangrijke drijfveer van het menselijk handelen.
Tijdens de volgende bijeenkomst, op 3 december a.s.
zal de heer Jelgerhuis Swildens spreken over een
belangrijk deel van het boek "How I found freedom
in an unfree world" van Harry Browne.
Op de bijeenkomst van 7 januari a.s. zal de heer
André Spies een inleiding houden over zijn ontdek-
kingen in de Libertarische filosofie. Zijn origine-
le ideeën daarover zullen ons minstens aan het den-
ken zetten, en waarschijnlijk grote invloed krijgen
op onze manier van denken. Wij verwachten voor deze
bijeenkomst veel belangstelling.
De Kringen Den Haag/Wassenaar en Rotterdam/Vlaar-
dingen zullen voorlopig gezamenlijke bijeenkomsten
houden in Vlaardingen op elke eerste donderdag van
de maand.
Als u, geheel vrijblijvend, eens wilt komen luiste-
ren, bent ,u van harte welkom. Bel dan even het
secretariaat en wij zullen zorgen dat u de noodza-
kelijke gegevens krijgt.

Ik zou het nog niet zo erg vinden
als ik een dissidente dichter was;
maar één Sinterklaasrijmpje?
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DE VRIJE MARKT IN EEN ONVRIJE EKONOMIE ; *
Hoewel de gaten in de Nederlandse en Belgische overheidsbegrotingen steeds gróter worden,
blijft de rente nog dalen. Binnen enkele maanden is die daling echter voorbij, want als de
tekorten groter worden, moet de overheid meer lenen en gaat de rente omhoog. De reritever-
wachting is dus: voorlopig nog iets omlaag (tot rond 12% in Nederland) en dan een tijdje
op dat niveau alvorens weer te gaan stijgen.
De al eerder aanbevolen obligaties hoeven nu nog niet verkocht te worden, maar wel binnen
enkele maanden.

Edele metalen blijven zo'n beetje hangen op hun weerstandsniveau. Dan gaat het weer een
tikje naar boven, maar even snel valt het weer terug. Wanneer de rente zich gaat stabili-
seren én we weer iets uit de recessie komen, moet u wel uw belegging in deze middelen ge-
reed hebben, want dan is er geen houden meer aan. Dan realiseert iedereen zich namelijk op
hetzelfde moment dat de inflatie nooit is weggeweest en dat 'edele metalen' één van de
weinige investeringen is die zekerheid bieden.
Om niet al te veel risico te lopen raadde ik u aan om maandelijks 1/12 deel van het voor
edele metalen gereserveerde geld te beleggen. Een verdere beveiliging is om nu te beginnea
met het aankopen van enkele goudmijnaandelen, zodat u toch ook nog op dividenden van +_ 20%
kunt rekenen .

Nu u alleen maar slecht ekonomisch nieuws hoort en velen hun aandelen aan het verkopen zijn,
is december een goede gelegenheid om selectief enkele Amerikaanse aandelen te gaan kopen f
Hoe slechter het nieuws, hoe lager de prijzen, hoe groter de mogelijkheden. Hoewel de, dollar
de laatste tijd wat gezakt is, verwacht ik niet dat deze veel verder daalt dan ƒ 2,33.
Het dollarrisico is dus enigszins te overzien.

' , . • • • ' • • . . • i ' • '

Nu we vlak voor een nieuw jaar staan is het goed dat u weer eens "balans opmaakt" van uw
portefeuille. U weet dat ik er een sterk voorstander van ben om een beleggingsportefeuille
te splitsen in drie delen;
1. Een vaste portefeuille, waarin veilige, zekere belggingen zitten, zoals uw eigen huis,

goud, zilver, e. d.
2. Een vca-idbelé portefeuille, waarin beleggingen zitten die u binnen afzienbare tijd , wees?

wilt verkopen (met winst). Hierin horen aandelen goudmijnen, obligaties, eventueel ook
edele metalen e. d.

3. Een speculatieve portefeuille, waarin alleen dat geld komt dat u bereid bent eventueel
te verliezen, in ruil voor een kans op grote winst. De goederentermijnmarkt hoort in
deze categorie.

Besteed serieus voldoende tijd aan dit werk; u zult er in 1982 voordeel van hebben.

ir» L.H.M. Jongen.-o-o-o-o-o-o-
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