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De VRIJBRIEF brengt u eïke maand nieuws over levens- en maa~tschappl,jbeschouwïngen als net
Objeativisme 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.

DE PRIVACY VAN BIG BROTHER
De overheid is werkelijk te bewonderen om de manier waarop zij haar werkelijke doeleinden
weet te verbergen. Eén van haar doeleinden is om een steeds grotere greep op uw doen en
laten te krijgen. Zij wil alles van u weten en het u onmogelijk maken om ook maar een cent
extra over te houden.
Ongeveer twee maanden geleden werd bekend dat er gewerkt wordt aan een "Wet op de Persoons-
registratie". Dit gaat onder het mom van "grotere privacy". Op dit moment zijn er op aller-
lei plaatsen gegevens over u bekend. Uw adres staat in het telefoonboek en bij is bekend
bij elke uitgever waar u een abonnement op een tijdschrift, krant of iets anders hebt.
Kijk, zegt nu de overheid, we moeten verhinderen dat die mensen misbruik maken van de gege-
vens die ze over u hebben. Wij zullen zorgen dat we u beschermen. Daarom moeten al die re-
gisters van namen worden ingeschreven in het Openbaar Register en daar zal de overheid een
"strenge kontrole" op uitoefenen. Aan de beheerders en het personeel die met de gegevens
omgaan zullen pok eisen gesteld worden, pp deze manier weet de overheid precies welke abon-
nementen u hebt, van welke verenigingen u lid bent, waar u regelmatig koopt (als de zaak u
reclamemateriaal stuurt!) en noem maar op . Ze weet daardoor weer veel meer van uw gedrags-
patroon, ook al zal men u vertellen dat dat niet de bedoeling is en zelfs zodanig geregeld
dat dat niet het resultaat kan zijn. Misschien nu niet, maar het wetje kan natuurlijk heel
eenvoudig aangepast worden. Want wat hoorden we ongeveer veertien dagen later al?
Staatssecretaris van Financiën overweegt de invoering van een eigen fiscaal nummer voor
iedere belastingplichtige; Reden? Te veel betaalde belasting kan dan sneller worden terug-
betaald'.! Waarom zou dat zonder nummer niet kunnen? De echte reden is dat dóór het nummer
de gegevens van iedere burger beter en sneller te verzamelen zijn.
Kombineer dit nu met de Persoonsregistratie en de lus wordt weer wat strakker aangehaald.
Thans horen we van Steef Weijers dat de grootste regeringsfractie, het CDA, ingrijpende
plannen heeft om de totale inkomsten per Nederlands huishouden in kaart te brengen. (Weijers
is voorzitter van de CDA-fractiecommissie voor Sociale Zaken. ) Daarvoor kan men dan prima
gebruik maken van het nummer dat Kombrink voor iedereen wil invoeren. Hét nummer heeft ook
al een naam: SOFI-nummer (sociaal-financieel!).
Weijers ziet als een der eersten een kans om verder te gaan met die registratie en deze te
gebruiken. In dit geval om te gaan verhinderen dat er in een huishouden twee inkomens zijn.
Op die manier denkt hij dan te komen tot "een eerlijker verdeling van banen" ... ."door het
fiscaal ontmoedigen van het hebben van twee of meer volledige banen in een leefeenheid".
Bij deze redenering gaat Weijers, evenals zeer veel andere politici, ervan uit dat de hoe-
veelheid werk op de wereld constant is. Het moet alleen anders verdeeld worden! Iedereen die
even doordenkt ziet onmiddellijk dat dit niet zo is. We zullen een andere keer hierop nog
eens terugkomen; hier ging het immers om onze privacy.
Als u de volgorde ziet van de adreslijstregistratie, naar het SOFI-nummer en naar de totale
inkomstenkontrole, dan weet u dat u nog veel meer te wachten staat.

Nederland: Libertarisch Centrum, Fazantenkamp 818̂  3607 EB Maarssenbroék. ïel. 03465-64994.
AMRO Bank rek.nr.46.24.31.320 (Giro 8238 AMRO Bank Amsterdam) t,g.vPL±bertarisch
Centrum; abonnementsprijs ƒ 40,- per jaar; donateursbéwijzen a ƒ 100,-.
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LIBERTARISCHE DENKERS: AYN RAND (II I-SLOT)
MAATSCHAPPIJVISIE

Aan de basis van A.R.'s maatschappijvisie ligt een theorie van rechten, meer bepaald één
axioma: geen mens heeft het recht als eerste geweld te gebruiken tegen een ander mens.
Vooraleer daar iets meer over te zeggen (en een eventuele GRONDIGE bespreking moeten we
helaas ook hier voor een andere gelegenheid houden) wil ik alvast benadrukken dat ik sym-
pathiseer met deze uitspraak (zoniet zou ik geen libertariër zijn). De vraag is of ik het
er ook, zoals ze geformuleerd is, mee eens kan zijn. En hier moet ik dan de "methodische
domheid" toepassen en verklaren dat ik niet begrijp wat "rechten" betekenen. In elk geval
is het praktisch een weinig bruikbaar begrip. Het zal op een overvaller weinig indruk maken.
Op je opmerking dat hij geen recht heeft je te beroven zal hij wellicht - als hij wat zin
voor humor heeft - beleefd antwoorden dat hij het er volledig mee eens is, maar dat hij
helaas haast heeft en of je hem dus maar vlug je geld wilt overhandigen. De vraag of er
andere dan rechtsfunderingen zijn voor een vrije maatschappij en wat de sterkte ervan is
moeten v/e voorlopig openlaten.

Indien de manier waarop A.R. de vrije maatschappij fundeert mij dus niet bevredigend lijkt,
zijn haar beschrijving van die maatschappij en haar conclusies inzake bepaalde problemen
als onderwijs (geen rol voor de staat), belastingen (afwezigheid ervan), dienstplicht (idem)
enz... dat des te meer. Veel van wat ze daarover schrijft is sedertdien vanzelfsprekend ge-
worden voor libertariërs en klinkt 4US niet meer zo verrassend, maar men mag niet vergeten
dat dit grotendeels dank zij haar komt. Zij was een van de eersten om het allemaal te zeg-
gen. Ook vind ik haar neiging om eerder gelijk te willen hebben dan te krijgen verfrissend,
m.a.w. ze zegt het allemaal zeer ongezouten en zwakt haar stellingen niet af in de hoop
daardoor wat goedkope populariteit te verwerven. Ik kan dit vooral appreciëren in het licht
van sommige Decente tendenzen (o:.a.: de Clark-campagne voor het presidentschap) om nogal
veel water in de wijn te doen.

In dit verband kan ik niet nalaten even een probleem aan te raken dat me sterk boeit, hoe-
wel het misschien slechte zijdelings met pns onderwerp verband houdt: het probleem van
"populisme" contra "elitarisme" binnen de libertarische •beweging, anders gezegd de vraag
of wij, bij onze strijd om het veroveren: van de vrijheid, kunnen betrouwen op de "liber-
tarische instincten van de massa's",die onderdrukt worden doorautoritaire leiders, dan
wel of precies de massificatie een van de grootste gevaren voor de vrijheid vormt. De
Radical Caucus van de Libertarian Party (met Murray Rothbard als vooraanstaande figuur)
speelt openlijk de populistische kaart,; terwijl A.R, duidelijk aan de elitaire kattt staat.
Men vindt dit probleem uiteraard ook buiten de libertarische beweging terugy met name bij
de conservatieven, waar Newsweek-columnist George Will een hevige elitarist is terwijl de
New Right figuren van het type Moral Majority populisten zijn. Uiteraard betreft het hier
een complex probleem, maar ik zou geneigd zijn me eerder aan de kant van Rand dan van
Rothbard te scharen.
Jammer genoeg moet ook hier ons loflied op A.R. tamelijk vlug onderbroken worden wanneer we
een van de problemen aanstippen waarover de libertarische beweging vanaf het begin ver-
deeld is geweest: de vraag of de staat alleen maar beperkt moet worden dan wel totaal af-
geschaft. A.R. is voorstander van de beperkte staat.. Dit is niet mijn mening maar wat dan
nog'. De helft van de beweging deelt mijn mening niet'. Waar het om gaat is dat de meeste
libertariërs met dit meningsverschil hebben leren leven. Het brengt alvast de zekerheid
dat men op libertarische bijeenkomsten nooit gespreksstof tekort zal komen En voor het
overige belet het hen niet samen te ijveren.in wat ze voor 95% als dezelfde richting be-
schouwen. Niet zo uiteraard bij A.B.J Met wat ik helaas typisch objectivistisch fanatisme
moet noemen wordt de zaak niet alleen^afgedaan met vrij povere argumenten, maar krijgen
bovendien de tegenstanders van haar stelling enkele beledigingen naar het hoofd geslingerd
als premie.

Positiever kan ik dan weer staan tegenover haar ideeën over buitenlandse politiek In te-
genstelling tot wat jammer genoeg het meerderheidsstandpunt onder de libertariërs'geworden
is, schat zij de communistische dreiging op haar werkelijke waarde en is zij voorstander
van aangepaste maatregelen ertegenover. i «I*J...Ï«M»

Merkwaardig is tenslotte wel het volgende: voor iemand H-i A i, *• • ,1,,-i-
delijk als basis van de maatschappij neemt, houdt zii er vPrh

 non-agress^eginSel *°
 duf

het bepalen van haar standpunt inzake zeer conSete probll! r̂  W<?lnlg re^ning »ee bij
• • •• •e Pr°l>lemen, In een essay1 over de studen-
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tenrevolte in de jaren 60 wordt nergens gesuggereerd dat het feit of een bepaalde univer-
siteit al dan niet staatseigendom is enig verschil zou kunnen maken voor de houding die
men ertegenover moet aannemen. En in een kommentaar op de toestand in het nabije oosten
verklaarde zij dat wij Israël moesten steunen tegen de Arabieren, omdat Israël beschaafd
was en de Arabieren primitief. En mochten die beschaafden nu eens agressief zijn en die
primitieven niet? (Ik beweer niet dat het zo is, alleen dat de vraag gesteld moet worden.)
Wie heeft verantwoorde eigendomstitels in het gebied en wie heeft ze geschonden? Van wie
is grosso modo de agressie uitgegaan en wie kan beschouwd worden zich in een toestand van
zelfverdediging te bevinden? Dergelijke vragen zijn elementair voor een libertariër en
dienen te worden gesteld bij het bepalen van zijn standpunt over om het even welk aktueel
probleem.

Kunnen we zeggen dat we rond zijn? Zelfs al werd gepoogd iets vollediger te zijn dan tot nu
toe bij andere denkers het geval was, toch blijft het geheel fragmentarisch. Mensen die het
met het grotendeels kritische beeld dat-, hier getekend werd niet eens zijn zullen uiteraard
geneigd zijn te beweren dat opzettelijk belangrijke zaken weggelaten of vervormd weergege-
ven werden. Zij worden uitgenodigd aan te tonen hoe en waar dit is gebeurd.

Een conclusie? Zij vloeit bijna automatisch voort uit wat voorafging. Indien het liberta-
risme .enkele aanhangers rijker kan worden via de lektuur van A.R.'s romans "Atlas Shrugged"
of "The Fountainhead" vind ik dat prima (en in de V.S. is dat duidelijk vaak het geval).
Op bepaalde detailpunten kan ik haar visie zelfs appreciëren. Toch moet ik tegenover het
geheel van haar filosofie afwijzend staan. Ook de steeds halfuitgesproken conclusie dat al
wie het met die filosofie niet eens i S, ofwel; aartsdom ófwel moreel slecht moet zijn acht
ik verwerpelijk.
Mijn conclusie zal die van Roy Childs zijn (die ooit eens van "The Objectivist'* het bericht
ontving dat zijn abonnement was opgezegd omwille van een artikel dat hij IN.EEN ANDER TIJD-
SCHRIFT had gepubliceerd'. I!) : Indien vrijheid ongetwijfeld het eerste beginsel van het
libertarisme is en moet blijven^ moet tolerantie het tweede zijn,

; Guy de Maertelaere.

KOMMENTAAR l '".':•'•'•:•.[ • ; ' . . ' ' ' • : - . : . ; ' : . ' ' • ' • • ' ; /'V ; ,

Wij "hebben veel lof' ontvangen over deze uitstekende beschouwingen over Ayn Rand, en we
geven deze gaarne doof aan ,de 'schrijver, , .•>•. ••••.'' '
Uiteraard zijn niet a,11e lezers het met, alle, o'pme'fki-ngen van de heer Guy de Maertelaere
eens. Wij willen proberen deze lezers' zo snel mogelijk aan het woord te laten.
Wilt u daarom uw (eventuele) kommentaar zo snel mogelijk aan ons opsturen, zodat wi^ het
in een van de volgende Vrijbrieven kunnen publiceren. • '...'.•''

. • • . ' . • • ' • ' • , -O-Ö-O-O-O-O- •': • ' ,

W E S T - MAGAZINE
Bij deze uitgave van 'de VRIJBRIEF sturen wij u een exemplaar van een nieuw tijdschrift:
WEST Magazine. '.
U krijgt dit op deze wijze door ons toegestuurd, omdat wij aan niemand onze adreslijst af-
geven en wij u toch in de gelegenheid willen stellen met dit nieuwe blad kennis te maken.
Wij spreken daarbij thans nog geen enkel oordeel uit over dit magazine, daarvoor is het
nog te jong en hebben wij nog te weinig tijd gehad om de filosofie ervan te bestuderen.
Dit doen we misschien later nog wel eens. Mocht u zelf behoefte voelen om daarover te

' rapporteren, dan zien wij uw kommentaar gaarne tegemoet.

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

SUBSIDIES ,
Het is -nog steeds, onze bedoeling om in het f eb r u ar i-nummer van de VRIJBRIEF uitgebreid het
thema "Subsidies" te behandelen. Onder "subsidies" verstaan wij gelden die door de overheid
gegeven worden aan een persoon of instelling. Omdat de overheid zelf geen geld heeft, moet
ze dat altijd eerst "innen" bij iemand anders.
Maar laten we niet te veel op het februari-nummer vooruit lopen.
Hebt u vragen, opmerkingen of bijdragen,-stuur ons deze dan nog heel snel toe.
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' K R I N G N I E U W S .
De Kringen Den Haag/Wassenaar en Rotterdam/Vlaardingen vergaderen nu samen in Vlaardingen
op elke eerste donderdag van de maand. Het blijkt nog niet zonder meer zo te zijn dat daar-
door veel meer personen op een Kringavond aanwezig zijn. Is het reizen vanuit Den Haag
naar Vlaardingen dan toch een te grote belemmering?
Wij zijn er nog steeds van overtuigd dat de Kringbijeenkomsten de beste mogelijkheid bie-
den om:
a. onze eigen kennis te verdiepen,
b. kontakten met andere libertariërs te leggen,
c. iemand te introduceren.
Als we nog steeds willen dat het libertarisme een toekomst heeft, dan moeten we het zo veel
en zo goed mogelijk aan anderen overdragen. Naast de VRIJBRIEF biedt de Kring daar een goede
gelegenheid voor.

Op de Kringavond in Vlaardingen op 7 januari werd de inleiding gehouden door de heer
André Spies. Deze is een "Zuid-Afrikaan" die in "Brussel" woont. Hij vertelde oyer zijn
libertarische ontwikkeling. Een van zijn stellingen is dat wij als libërtariërs te veel de
collectivistische begrippen overnemen en ze daardoor versterken. Woorden als: staat, over-
heid, president, enz. horen daarom alleen tussen aanhalingstekens gebruikt te worden.
Zijn volgende stelling is dat tussen mensen en de werkelijkheid "störies" of verhalen staan.
Ieder vertelt zijn verhaal en ziet het verhaal van de ander maar gedeeltelijk. Dit is een
van de hoofdredenen Waarom het ons zo slecht lukt om aan anderen de libertarische gedachte
over te brengen.
André Spies meent nu een sleutel gevonden te hebben en wel via het geluk (happiness).
Iedereen wil gelukkig zijn en wil graag dat de mensen om hem heen dat ook zijn. Daarbij te
bedenken dat:
1. het mogelijk is om geluk spontaan te scheppen;
2.geluk "overdraagbaar" is ' (aanstekelijk werkt) ;
3. het mogelijk is dat alle mensen gelukkig worden. Geluk is onbeperkt.

Het criterium in ons handelen móet worden:
1, Maakt het mij gelukkig? (Zonder anderen te .benadelen.)
2. Maakt het alle anderen gelukkig?

Hierna ontspon zich een levendige, soms felle discussie, waarvan alle aanwezigen ook iets
konden leren. Het onderwerp bleek zo belangrijk en interessant dat besloten' werd om er over
een paar maanden nog eens een Kringavond aan te wijden.
De ideeën van André Spies zijn zeer interessant en als het hem .lukt om op deze manier het
libertarisme sneller te verspreiden, dan heeft hij inderdaad een grote ontdekking gedaan.
Wij zullen zijn verdere stappen met zeer veel belangstelling volgen en hem erbij steunen
waar we dat maar kunnen.

VUL DEZE BON IN, OF GEEF HEM_AAN_EEN_RELATIE_£ ; W-iu._

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

O een abonnement op de VRIJBRIEF voor ƒ 40.-/BF 600,- per jaar;
D donateursbewijzen a ƒ 100,-/BF 1.500,-;

Q exempl. van de brochure "Hoe vrij bent u nog" a ƒ 3.-/BF 45,-;
D een literatuurlijst (met boeken van Ayn Rand, von Mises, Hayek, etc.).

Naam :

Adres : .....V.,.......,...;,.. Tel.:

Ik zal //BF ............ aan u overmaken op:

Nederland: D Amro Bank nr.46.24.31.320. O Giro 8238 Amro Bank Amsterdam (t.g.v. Libertarisch
'• r . ' •. ' ' . '• •• ' . ' . ' ; • ' ' ". ' „' : . • :' " • : : • • • 'Centrum)
België : D Bank J. van Breda nr.645-1007683-82 (t.g.v. Vrijbrief)

Ubertarisch Centrum, Fazantenkamp 818^3607 EB Maarssenbroek, :

; ' : ' . ':;•"••" . ' • • :' : • ' " : • ' : , • • • • , ' ' ; ;' • • ", ' 1 " . ' •• ; ' ,'• • : • • • " : ' : • . . ; . . . ' z.o.z.
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DE VRIJE MARKT IN EEN ONVRIJE EKONOMIE
Nu de oliebollen en de dag van de goede voornemens al weer enige tijd achter ons liggen,
wil ik even stilstaan bij de verwachtingen voor 1982, en natuurlijk ook wat deze voor u
kunnen betekenen.

1. Hogere belastingen, of dié nu solidariteitsheffing, of aftapping prijskompensatie/vakan-
tietoeslag heten: de inkomens zullen er op achteruitgaan.

2. Naast een achteruitgang van het besteedbare inkomen zal. met dat mindere ook nog minder
gedaan kunnen worden vanwege prijsstijgingen/inflatie, accijnzen en andere belastingen
op produkten.

3. Doordat de overheden hun steeds grotere tekorten trachten op te heffen door steeds meer
te lenen, blijft de rente hoog. Ook al omdat uitleners zich weer zorgen gaan maken voor
inflatiestijging.

4. De recessie die in Amerika nog wat druk naar beneden op de rente kan gaan geven, zal ook
in Europa groot blijken te zijn. Veel rentedaling is er echter in Europa niet meer te
verwachten. •

Wat geeft het bovenstaande nu voor mogelijkheden om te beleggen en/of de overheidsinvloed
zo klein mogelijk te maken?

5. Maak nu reeds een aantekening in uw agenda dat .u in september nagaat of het voor u zin-
vol is aan aftrekposten zoals lijfrentebetalingen mee te doen. ledere gulden die u le-
gaal minder belasting hoeft te betalen is het eerst verdiend.

6. Dat de inflatie hoog blijft is zeer waarschijnlijk. Zeker voor de langere termijn zijn
daarom zilver en goud £oedé beleggingen. Ook hier geldt echter: doe dit stap voor stap.
Dat de goudprijs nauwelijks steeg na de machtsuitbreiding in Polen, hebben we te danken
aan Rusland. Dit land verkocht de afgelopen tijd zeer veel goud om daardoor dollars te
krijgen welke weer nodig waren om:een deel(tje) van de Poolse schulden af te lossen.
Het gevaar dat Polen "de druppel is die het kaartenhuis van de grote internationale ban-
ken ineen doet storten", is nog steeds niet geweken.

7. Omdat veel beleggers vooruit trachten té zien zal, voordat de recessie geëindigd is, de
aandelenbeurs hierop vooruit lopen. Eén 30% stijging van Amerikaanse kwaliteitsaandelen
is voor 1982 niet onmogelijk.

8. Licht speculatief, maar met goede kansen, is de Belgische aandelenmarkt. De nieuwe rege-
ring, voor zo lang het duurt, zal trachten de ekonomie stimulansen te geven.

9. Prijzen van huizen zullen in het algemeen niet veel verder dalen. Behalve premiewonin-
gen wórdt er nauwelijks nieuw gebouwd, wat zel'fs zou kunnen leiden tot een lichte ver-
betering in de prijzen.

ir. L.H.M. Jongen,
-o^o-o-o-o- /

VUL DEZE BON IN, OF GEEF HEM_AAN EEN RELATIE: '

Stuur ook een proefnummer van de VRIJBRIEF aan:

Naam : . .. .

Adres : . . ..

HET LIBERTARISCH CENTRUM
Naam : . .. , ............ . . . . : , .

FAZANTENKAMP 818
Adres :.....*

. . 3607 EB MAARSSENBROEK

Naam

Adres

z.o.z.


