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Het gaat "niet, slecht" met de ontwikkeling van het Libertarisme. Wereldwijd en,ook in,
de Benelux gebeuren er allerlei dingen die ons doen verwachten dat de groqii gestaag dopr-
gaat. (Overigens te langzaam naar onze zin!) ^ , t ,

TREFPC/FT.' De Ayn Rand-Dag op 9 oktober in Utrecht Vfas een groot succes. Gelukkig kregen
we op het laatste moment: nog een groter zaaltje, waardoor,we niemand,de toegang hoefden
te weigeren. Velen van de ongeveer 140 aanwezigen hadden veel lof voor déze middag.
Drs. Paul Rikmans gaf in,kort bestek een overzicht, over leven en wecken van; Ayn R^and.
Daarna zagen we de video-tape van de lezing van Ayn Rand: "The,sanctipn of ^he victems!?'*
Op briljante wijze maakt Rand daarin duidelijk d̂ at de {"zakenman" zelï medesphuldig is,,aan
de situatie die thans in de maatschappij is,ontstaan. Op het verzoek om deze,, lening, in„
de VRIJBRIEF te publiceren, of de vertaling daarvan, kunnen we nog niet ingaan vanwege,, t
de auteursrechten van "The Objectivist Forum". fT.O.F. PMM%c<#%0%s,,!P.O.'lBca? '5̂ 2̂ '/! .̂
FPR -Ŝ ô̂  Fï., FY 20*250̂  C/.,3./4j (T.O.F. verschijnt 6x per jaar en kost $'25,-.,)''̂ j;;iJ'
zullen een brief aan hen schrijven en vragen onder welke voorwaarden we dit wél kunnen

do,en. ! ' ' " ' ' , ^ ^ ' ^ / '; ̂  '''"'"'J ''̂ '''' '̂ ,"
Na de pauze gaf drs. Henk Hietink ons een inzicht in "Libertarismè/Objéct;i.v*Lsme"i iLn^et^ '"
verleden en de betekenis ervan in deze tijd. We komen op Üeze lezing nog terug j)n* een*'̂ }}"
volgend nummer. , " ' < ' " ' ' ' ' ^ ! ' } ' < ' ',̂  ^'/^ ''*';!! ^ü-,,

. ' ' i ^ ' ! ! l ^' l ' ' ' i ' ' }\ " ' S'!'''i,

0&jseï̂ VMMg/Lt&eyi&i2P%s?H<3 was in de discussie een interessante kwestie < Het; <zou'goed ^^gn
als er een duidelijker begrip kwam tussen deze beide (gelijkgerichte) stromingen. Dat,j)
zou het verwezenlijken van onze doelstellingen alleen maar kunnen helpen, Graag, ̂ opden We
daarom tot een uitgebreidere discussie komen. Daarvoor stellen we ook graag ruimte,te^
beschikking in de VRIJBRIEF, en we nodigen u uit uw mening via deze! weg kepbaarg te,mak^n,

C%r%ŝ e%7&:e L̂ beytoŷ ëys hebben thans ook in Nederland/België een afdeling opgericht^' '
U kunt zich daarvoor opgeven bij het Libertarisch Centrum. Voorlopig stellen we in de!'
VRIJBRIEF ruimte ter beschikking voor deze groep t Er zijn geen extra kosten ân verbón^
den voor abonnees. Voor ƒ 10,- extra zullen we aan gegadigden ook de Amerikaanse nieuws-*
brief "GALATEN SEVEN" meesturen. Indien u aktief in het bestuur wilt mee doeh, geeft u
dan op bij het Libertarisch Centrum; wij zorgen dan dat het terecht komt. , ! ^

TREFPMyP <33; Velen drongen aan op het organiseren van een volgende bijeenkomst. Onze
gedachten gaan voorlopig uit naar een bijeenkomst in maart, mogelijk op grotere gchaal.
Als u daarvoor wensen of suggesties hebt horen wij dat graag van u.

REZ/iŜ EL 63 als regionale Europese conventie kan zeer interessant worden. Uit diverse ,lan-
den is al belangstelling gebleken. Stuur ons zo snel mogelijk uw vfensen (vragenlijst),)
zodat we daar zoveel mogelijk rekening mee kunnen houden.

Nederland: Libertarisch Centrum, Fazantenkamp 818, 3607 EB Maarssenbroek. Tel.0346$*-64994.
AMRO Bank rek.nr.46.24.31.320 (Giro 8238 AMRO Bank Amsterdam) t.g.v.Libertarisch
Centrum; abonnementsprijs / 40.,- per jaar; donateurs min. ƒ 100,-, per jaar.

België : Herentalëebaan 109, B 2100 Deurne; Bank J.v.Breda rek̂ nr.645-1240465-64 t.g.v.
VRIJBRIEF; abonnementsprijs BF 600,- per jaar; donateurs min. BF 1.500 per jaar.
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; WlE VERDEDIGT ONZE VRIJHEID EN WELVAART ?
i i

| Als] 500 bekende professoren in de economie het eens worden over de voordelen van de
vrije markteconomie, dan zal het snel gedaan zijn met de wildgroei van de overheids-
inmenging en overheidsuitgaven.
Dat was de gedachte die door mijn hoofd spoedde toen ik op 5 september naar Berlijn
,ve,rtrok om het zesdaagse congres van de Mont Pelerin Society bij te wonen. Klinkende
namen als Nobelprijswinnaars Friedrich Hayek, Milten Priedman en epigonen als George
Stigler, James Buchanan en Arthur Shenfield zouden van de partij zijn. Het programma
stond in het teken van "Freedom in the Coming Decade".

Tijdens de eerste conferentiedag bleek dat de deelnemers gemakkelijk tot overeenstem-
ming konden komen over het feit dat orde voortspruit uit vrijheid en niet uit dwang.
Ook was er praktisch unanimiteit over het feit dat President Reagan het tegenover ge-
stelde doet van hetgeen hij zegt. Ben als kapitalist aangeklede socialist, noemde iemand
hem. Maar naarmate de, problemen meer in detail besproken werden, kwamen er steeds meer
geleerden die hier en daar toch weer de overheid als manusje van alles, als ''problem
solver" naarvoren schoven, Voor defensie, voor het tot standbrengen van de Europese

'j eenwording, voor het beheer *van ons muntstelsel, voor de sociale zekerheid, etc.

Aan het slot van dit congres kwamen enkele kritische jongeren bijeen om het nut van dit
cpngres te bespreken. De vij.and is in ons eigen midden, zei ereen, Ze verdedigen hun
voorstellen op1 utilitaristische gronden, in plaats van moralistische, vond een ander.
De meiisën die zich op, statistieken beroepen, zouden niet meer mogen spreken, vond een
derde.1 De meeste professoren zijn werkzaam aan Rijksuniversiteiten en in overheidsdienst,
'lmokte weer een vierde, Ze kunnen niet eens een boeiend betoog houden, pruilde een vijfde.
'Daarom zijn er eigenlijk niet meer filosofen, juristen, historici en psychologen lid
Van déze society', vroeg een zeöde. Waarom dat gezeur, over grondwettelijke waarbPrgen

i alsr tyé' niet eens in staat zijn dé taak van de overheid te definiëren, merkte een zevende
i spr. ekér op. ' | , ,' ' , , ' ,

1 1 ' u n i ' ' ' i ' 1 1 s i i , ,
Bij idi,t gesprek waren ook twee. opriphters en enkele oudere leden van de Mont Pelerin

| Society,kanwezigV Hun tred mocht dan onzeker zijn, hun oordeelsvermogen allerminst, Zij
prezen dé jeugd om hun vasthoudendheid aan>idealen d^dvele ouderen vergeten bleken te

, i.he.bb'èla. Ook de oprichter van de Mont Peleri,ta Society, Friedrich Hayek, moet het leed ge-
nldaanl,hebbeen pm1 te hore|n hóe vele sprekers blijk gaven het werk van Ludwig von Mises niet
'̂ g&̂ jBSsbn! <if'begrepen te hebben;1 J , ' '
[Reeds* ïeerdér op die dag had Professor Hayek eraan herinnert dat wetten en overheids-
'l'yporjsiShPi'f'téfc een neerslag zijn 'van de publieke opinie. Het is zinloos, zei hij, om in
n̂ de [ĝ ó̂ dwet allerlei waarborgen tegen Jflachtmisbruik door de overheid te schrijven, als

i ''degelijke bepalingen niet door alle opiniemakers gedragëti worden. Onze taak ie het,
i^béslolpt 'Hayqk, om de 'opiniemakers* te leiden naar een beter begrip voor menselijke waar-
'dighëid ,en hét recht op vrijheid. Dat is de basis waaruit de opiniemakers hun conclu^

i ;'sies!, zullen trekken voor het juridisch, economisch en politiek stelsel dat wij voorstaan.

Zo k^am'het' dat dit 20stë wereldcongres van de Mont Pelerin Society zowel een mislukking
aïs een succes werd. Een mislukking omdat de discussies te veel aan de oppervlakte van
de problemen bleven. Een succes omdat men met voldoening kon vaststellen dat de Society
in de 35 jaren van haar bestaan van 37 tot 460 leden uit 45 landen was uitgegroeid.
Ook bleek dat er voldoende belangstelling bestond bij de rebellen om een nieuwe society
van geleerden op te richten. Pas als er twee societies zullen zijn die, om de macht van
de overheid te doen inkrimpen en de keuzevrijheid van de mensen zullen vergroten, is er
een waarborg voor kwaliteit en succes,
Zo zal er een einde kunnen komen aan het getreur van enkele zeurkousen in de Mont
Pelerin Society dat de overheid voortdurend automatisch en zelfs in het wilde weg groeit.
Nu zullen er mensen naar voren komen die daar ook de positieve kant van inzien. Die
ligt in het feit dat als we ,straks de switch gevonden zullen hebben waardoor de over-
heid zal gaan inkrimpen, pok dat inkrimpingsproces voortdurend, automatisch en niet
meer ,te remden zal zijn, , >

, i i
In de 35 jaa]r van haar bestaan wisten de leden van de Mont Pelerin Society de switch
jtiaar dé vrijheid niet te vinden - of niet te verkopen aan het geëerd publiek, Wie zal

'.het weten?^Hopelijk zal,,de toenemende concurrentie op de markt der vrijheidsideeën de

, J j',""";;' ' ' ' i ; ' , ' ' ' " ', l 'i ' i ' ' , ' (vervolg o p pag. S )
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kwaliteit van de geboden oplossingen toe nemen. Een goed idee klonk reeds op uit het
midden van de rebellenclub: concurrerende overheden. Daarover ligt in België zelfs al
een wetsvoorstel klaar. Het voorstel om industriezones op te richten. Dat zet een heel
klein stapje in deze richting. Het is een richting die de Belgische Professor Gustave
Molinari reeds in 1849 aanduidde. Hij schreef toen dat de overheid het beste haar werk
verricht als zij op een open markt, in concurrentie met andere overheden, haar waren
verkoopt. Uiteraard tegen vrijwillig overeengekomen prijzen. Een dergelijke gedachte
is zeer waardevol. Vooral in het jaar 1982, waarin een crash van enkele grote Amerikaanse
en Europese banken voor de deur staat. Als die deur straks open knalt, zal de economische
crisis in ons land groter zijn dan in de jaren dertig. Die crisis duurde.toen tien
jaren, omdat de regeringen ze met interventionistische maatregelen, bestreed. Ditmaal
zou men het recept van Molinari eens kunnen proberen,
Welke minister zou daar eens een draaiboek voor opstellen? {

Michiel van Notten.

o-o-o-o
i

VRIJE ZONES , , ' , , . „ • '
- Géén Vennootschapsbelasting ' , i >' ' ' ' - 1 ; ' . i ( ' i
- Géén Grondbelasting ' > . > \ ! > ! \ < ' ! ' '< ,'
- Géén Registratiebelasting ' ' ', ' ' ' " " ' ' ' • ' i ' 1 ' '
- Géén Subsidies i i • S 1 ' 1 1 ! 1 1 | 1 ; ' '\' ' •

Dit zijn enkele van de voordelen die zullen gel,den in de Vrije Zones waaraan thians in
België wordt gewerkt. ' ' ( | , i , ' ' > 'f'\ , • ' • i • ' , , / . ' ' ^ -.V ' ' "
Óp het moment dat we dit schrijven heeft de regering! ai een statuut op de' ï'^è^ègüler^gs-
sones" ("D-gones"), aanvaard en hoeft dit alleen nog maar de Raad van St^te'te passeren

l ( i l i i ' ! ' ' ' l ' ' | l i j' i i l * i 1 ] i

pm wet te worden. Dan kunnen vóór omstreeks l maart 1983 negen industrieterreinen ̂ aange-
wezen worden, groot 350 hectaren in totaal, waar deze grotere vrijheid zal geidenf fj J
Men rekent erop dat hierdoor ongeveer 14.000 nieuwe arbeidsplaatsen binnen 'dejID-rzones"
zullen ontstaan en een zelfde aantal vlak erbuiten voor toeleveranciers ,1! ,30|.000 .banen/dus.
En dat alles zonder dat dit de belastingbetaler een cejxt of een franc kpsfc.,, / ; ,(!;

i l j ' i ' i 1 i ; ' i i ", i ' i | '' ' ', ' , ' ' ' ! i ' '
Ook in Nederland groeit de belangstelling voor deze mogelijkheden J Moch^ju zelfleer J,
hierover willen weten, of mogelijkheden zien, dan kunt u kontakt opnemen niet'de'j rpdalctie
of met mr, M. van Notten, Instituttm, Europaeum3, Middenhutldan 483 \B1640 fi$.ff^esius <Èo4e3
België., tel. (02) 3581986. ' ' | n, i ' < ' ' ' ' |; " ' i , ,' j ̂  y',̂

Wij zullen u van de ontwikkelingen op de hoogte houden. ! ,| } |' j ] \ i , i ! l ,

O-O—O-O ( . i ' ' '' " l " ' i ' ' l ' ' ' ' ' , ''' , , Y ' i i i , , , ' . i ,,ƒ
A G E N D'A ' • ' i ' ' "', \' >•'' i '' ' , !" ' ' '

- 4 november : Kringbijeenkomst Schiedam. > - f

U bent welkom om eens vrijblijvend te komen kennismaken! i ' l , ' ' t
Adres: Fr.Haverschmidtlaan 313 Schiedam. ' ' '
Nadere inlichtingen; tel. 010-268702.

- 2 december : Kringbijeenkomst Schiedam. (Zie 4 november.) l

Kringbijeenkomsten zijn steeds op de eerste donderdag van de maand. De te bespreken
onderwerpen variëren en hebben vooral betrekking op de inhoud van het Libertarisme.

- maart 83 : Volgende Trefbijeenkomst in Utrecht.

- augustus 83: Europese Libertarische Conventie in Brussel.

ABONNEMENT VRIJBRIEF h . , ,! ,
Graag willen wij u erop wijzen dat u ook zelf kunt zien tot hoe lang uw abonnement op
de VRIJBRIEF loopt. De laatste 2 cijfers van het nuinmer op uw adresstrookje is het '
nummer van de laatste Vrijbrief van uw abonnement. Als u tijdig uw abonnement Vernieuwt,
bespaart u ons tijd en kosten en ü hoeft geen nunimèr te missen. Hartelijk,dank. '
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, , .DOUANEPERIKELEN VAN EEN LlBERTARIËR (I)
l ' l l i 'Oponthoud aan de grenzen behoort tot het grijze verleden. Dat weet iedereen. Toch ge-

beuren er nog wel eens gekke dingen aan de grens. Vooral met fotokopieerapparaten.
Luister maar eens.
Op een goede dag bel ik de douane in Brussel op en vraag welke perikelen mij te wachten
staan als ik mijn,fotokopieerapparaat zou meenemen op mijn reis naar Zürich, waar ik
een congres wil bijwonen. De eerste vraag van de douanier is, of dat een groot congres
is, een jaarbeurs of zo iets, want dan gelden er speciale maatregelen. Helaas niet, is
mijn antwoord; het gaat om 85 libertariërs uit 13 landen die voor het eerst bijeenkomen
om Libertas International op te richten. Dan volgt er een uitleg van de douanier dat het
transit door Frankrijk en de invoer in Zwitserland en ook de terugkeer naar België
telkens 17% BTW gaat kosten, tenzij ik de juiste documenten bezit. Het opstellen van dat
soort documenten vergt veel tijd, gaat hij verder. Vooral omdat ik het apparaat speciaal
aan hem moet komen laten zien. Hij raadt mij daarom aan de papierwinkel af te handelen
aan de grens, als ik dat ding dan toch in de auto heb staan. Bovendien werken ze daar
sneller dan hier, verzekert hij mij met klem» Ijdele woorden, want tenslotte bleek dat
ik bij elkaar 23 Uur lang werd opgehouden aan de verschillende grenzen en bovendien nog
eens 200 gulden voor allerlei dokumenten moest betalen. Dat geschiedde als volgt:

Mijn eerste ontmoeting met de heren douaniers vond plaats op zondagmiddag 14.00 uur in
Sterpenich, langs de Belgisch-Luxemburgse grens. Ik vraag om documenten en stempels die
mij de reis naar Zürich en terug kunnen vergemakkelijken. "Mijnheer, op zondag zijn wij
gesloten". Ik ben oprecht verbaasd. Per slot staan er drie douaniers om mij heen.
"Gesloten?".'"Ja zeker, het is Vandaag zondag en dan werken wij niet." "Prachtig, zeg
ik; dan kan1 ik dus zonder meer doorrijden naar Zürich en volgende week zondag ongehin-
derd weer naar(België terugrijden. "Nee"> zegt de douanier, "als u volgende week zondag
'langs deze grenspost zpUjterugrijden,'zouden we u 75% van dé waarde van uw ïjotocopieer-
machine latensbetaïen;^ Langzaam'begint het tot me door te dringen wat deze ambtenaar
onder perken verstaat!, Werken^is het verlenen van vergunningen. Niet-werken is het hef-
fê  Van| belas-tingen1 én boetes'J ','Wannéer gaat u weer werken", vraag ik beleefd. "Vannacht
om 12'üür", antwoordt * hij. Pas d^aags erna 'besef fik dat ik eeh verkeerde vraag stelde.
Ik'had móeten Vragen of er 'Andere grensposten waren Waar op zondag wél gewerkt wordt.
De greinspost bij Aken schijnt; namelijk wél open te zijn op zondag voor fotobopiéermachi-

i i ' M ' ' i i i ! i i , . l i f ' i
ne,s'n i , . . ; , ' , < , , ;| ,|",. ',!.„'', Ij »• y , . ' , ' i
Precies ipm middernacht sta iki opnieuw i aan de grens. Ditmaal staaft er andere douaniers,
Ze zi jïn 'Stomverbaasd dat ,ik ob dit uui| besteld ben, aangezien de '* expediteur s" pas om
6 .,00 uur, op liun-werk komen. Even leef ik; i,n de veronderstelling dat deze "expediteurs"
cqllega"s\ van hen |zijn, maar ik word snel 'wijder. Expediteurs zijn particuliere bedrij-
ven die het werk van de ambtenaren doqn. Het enige wat de douaniers zelf doen is stem-
pel,en.! Een pen vasthouden en papieren ''invullen, dat hoeven ze niet.
Ik maajk een schampere opmerking dat ze het zich wel gemakkelijk maken bij hun toch al
eenvoudige manier jom in hun levensonderhoud te voorzien. Op barse toon klinkt het:
"Iedereen betaalt 'douanerechten, u ook én daarmee uit." "Douanerechten? Wat zijn dat",
vraag 'ik argeloos, "Heeft iedereen dat recht, zegt u? Ik heb aan de universiteit ge-
leerd 'dat in'een beschaafde samenleving iedereen gelijke rechten heeft. Ik zal dus nu
van u ook douanerechten gaan heffen.*' De douanier weet opeens niet meer wat hij zeggen
moet. Vermoedelijk denkt hij dat de democratie alles legitimeert, want hij zegt: "Ik
ben blij dat wij in een democratie leven en douanerechten zijn een deel van de prijs
die iedereen daar/voor moet betalen." Het klinkt heel mooi wat hij zegt en je kan dat
zinnetje bijna elke dag wel ergens lezen of horen. Maar aangezien ik de democratie ver-
werp - en isonomie en demarchie verkies - maakt zijn opmerking natuurlijk weinig indruk.
Integendeel, ik laat me verleiden om de douanier een lesje politiek te geven zoals geen
een krant (behalve de Vrijbrief) die brengen kan.
"In een democratie", zeg ik, "beslist een minderheid van kiezers over een meerderheid.
Bovendien dwingt de democratie zowat iedereen tegen zijn wil tot allerlei ongewenste
vormen Van samenwerking." (Ik leg het er dik op.) "In een demarchie", vervolg ik,
"vindt u isonomie, (d,"w.z. gelijkheid'voor de wet. Iedereen beslist daar over zijn eigen
leven en kiest zelf met wie hij wel of niet Wil samenwerken." Ik maak de les nu zeer
persoonlijk en zeg: "Het geld dat de douaniers ophalen, bijvoorbeeld, komt slechts aan
enkele kleine,' .georganiseerde!groepen van kiezers toe. Daartoe behoren ook de ambtenaren.

1 j ' , , . , ' ' (vervolg op pag. S)



(vervolg van pag. 4) \ '

Weet u dat reeds meer dan 1,5 miljoen Belgen volledig in hun levensonderhoud voorzien
via de belastingpot? Democratie is duidelijk oplichterij. Geef mij maar demarchie,
isonomie, minarchie, oligarchie of anarcho-kapitalisme." Tussen al dit Grieks is de
douanier toch kennelijk iets opgevallen dat hem interesseert, want hij vraagt of ik een
voorstander van chaos (anarchie) ben. "Nee", antwoord ik, "de grote chaos die de demo-
cratie veroorzaakt is niets voor mij. Als u in het duister tast omtrent het woord anar-
chie of anarcho-kapitalisme dan doet u er goed aan die woorden te vertalen met 'concur-
rerende overheden'. Stelt u zich de Benelux eens voor als één land, waar iedereen drie
nationaliteiten heeft. En iedereen betrekt allerlei diensten van de overheid die hij wil
en betaalt aan iedere overheid dus alleen die belasting die overeenkomt met de diensten
die men van de Nederlandse, Belgische of Luxemburgse overheid betrekt ."De douanier staat
verstomd. Dat zou inderdaad een goed idee zijn. Allemachtig, dat we daar nooit aan ge-
dacht hebben - een overheid die moet concurreren om het de belastingbetalers naar de zin
te maken.

Om 6.00 uur sta ik opnieuw voor het douanegebouw. De expediteur is erg behulpzaam. Als
ik een borgsom van 37.000 frank stort, zal hij het gewenste formulier klaarmaken^ Helaas
ben ik mijn bankkaart vergeten en dus kan hij mijn cheque niet accepteren. Ben andere
mogelijkheid is dat zijn firma zelf de borgtocht aan de douane geeft en ik1 dé kosten , ,
daarvan 1.500 frank (100 gulden) betaal. Zogezegd, zogedaan en twee utir later heb ik al
m'n papieren met zeker 15 stempels erop. Werken noemen ambtenaren dat! !

' ' i ' ' '
Aan de Zwitserse grens meld ik mij met al mijn papieren bij de Zwitserse douane. "Aha",
zegt de douanier, "we zijn net aan het lunchen, konrt u over anderhalf uur maar-terug.'',
Zogezegd, zogedaan, en inderdaad wordt er nu gewerkt. Ik krijg een, formuiier waar,20 ,,,
minuten later vier stempels op staan. 'Nu moet u naar het Freilager, in: Züri,ch'!,, ziegt de
douanier. "Wat? Waarom?" "Jaja", zegt de Zwitser, 'fdit formulier zegt alleen |da,t uw
machine uit Frankrijk is uitgevoerd, maar nu moet het nog in'Zwitserland gorden inge-
voerd*" ' , , , ' ' ! ,' i 'i [ , ' | i , ' | , ,i l ' '

Mijn eerste vier dagen in Zwitserland wil ik geen douanier meer zien,. Pas vrijdag raap >
ik de moed bijelkaar en rijd ik naar het Entrepot in Zürich, een hflfuurtje!rijden van "
ons hotel. "Waar is dat fotokopieerapparaat?*', is de eerste, Vraag.''"In 'hetlhotel"., "Dat '
mag niet.V "Het is mijn eigendom", zeg ik, "daar doe'jJk méé wat " ik^wil." De dbuanieïr ,
brengt mij tot bedaren. ''Gaat u maar naar hiernaast, naar Danzap, eéiac expediteur,'. Ik '
heb geen tijd voor theorie," Danzas luistert geduldig en zegt i "Gakt u maar terug naar
uw hotel en telefoneert u ons over eev, uur, dan'weet u waai? u aan tóe benti." [Na' een uu,r
blijkt dat, bij hoge uitzondering, alle papieren zonder verdere soesa in orde zijnigè- ,
bracht, middels de som van 100 gulden. , j > ,' i , ,

i i , ' ' l ' M . V . N ' . ,i , i , ' ! ' ' ' r

(Red.: Het vervolg van dit verhaal^ de terugreis naar Brusselj fecW in 'de vo'lgende
'VRIJBRIEF.) ' ' ' ' ' , ' , ' i - ' ' ' , ' ' '

-o-o-o-o- '

HET "THOMAS JEFFERSON INSTITUTE"
In ons Vorige nummer schreven wij over de oprichting van het Thomas Jefferson Institute.
Het instituut heeft tot doel om de vrijheid en het individualisme verder te ontwikkelen,
toe te passen en uit te dragen.
Haar eerste aktiviteit is een veertiendaagse conferentie over de "Intellectuele Funda-
ties van een vrije maatschappij" in San Diego in 1983 van 6-21 augustus. De leraren
zijn o.a. Leonard Peikoff, George Reisman, Robert Hessen en John Ridpath.1

De conferentiekosten bedragen $ 500 per persoon ($ 900 voor paren). Logies met ontbijt
en lunch kosten $ 450 per persoon voor de 15 dagen. Er kunnen maximaal 300 personen
deelnemen. i
Nadere inlichtingen bij: The Thomas Jef f erson Institute ' \ "

P.O. Boos 2934 ' , ! ,
LAGUM HULS, CA. 92663., Ü.S.A. , , • , '
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DE VRIJE HARKT IN EEN ONVRIJE EKONOMIE
WAARSCHUWING l

De FIOD heeft in Beek/Ubbergen (Nederland) een greep gedaan in de kluizen van de RABO-
Bank. Het was de eerste keer, maar daar zal het waarschijnlijk niet bij blijven. Deze
keer was er sprake van een "vermoedelijk" misdrijf (van de kluishuurders) , maar dat be-
tekent blijkbaar niet' dat er veel in de weg staat om een Nederlands bankkluisje te kra-
ken. Aannemende dat sommigen juist zo 'n kluisje gebruiken voor veiligheid en privacy
is het wellicht raadzaam eens over alternatieven na te denken. Zeker na Wat er bij de
RABO-bank en bij Slavenburg (gekraakt door inbrekers) gebeurd is.

WAARSCHUWING 2
! *

Bij een aantal banken in Nederland worden de zogenaamde zilver- en goudrekeningen bij
de bezittingen van de bank geteld. Dat houdt in dat indien u zo 'n zilver of goudrekening
heeft; en de bank mocht failliet gaan, u waarschijnlijk niet veel terugziet van uw be-
legging. Dé "goudrekening" wordt dan behandeld .als een gewone geldrekening.
Let wel, dit is alleen zo Wanneer de bank failliet gaat. Omdat velen echter juist goud
kopen ter bescherming tegen zo'n eventualiteit, is het goed hier even bij stil te staan.
Voor het handelen 'in edele metalen zijn' genoemde rekeningen nog steeds de minst slechte
oplossing, maar vóór 'volledige veiligheid moet u gewoon baart jes of munten kopen. Die
zou u dan, 3,n Luxemburg kunnen, kopen zonder BTW^ (Zwitserse belasting op uitlevering is
van 5,6 na£r ,6, 2% gegaan.) i1 i i i ' , ' i
Naast waarsbhuw'ingen, ook aanbevelingen:1 ,

', '' , ' i |, ! ' i '< i' ' '
- In , België^ kan, hét, Vjbor ingezetenen gunstig, , zijn om aandelen te kopen in verband met be-

lâ tingafti-ek,,! Het, , gaat', om kleine bedragen, maar elk beetje telt.

- Het jachtseizoen 'is in Nederland ni'ê t alleen wat betreft de eenden geopend. Ook verze-
kering^maatschappijen hen banken mikken op uw centen. ,Het gaat hierbij vooral om de af-

, trekbar^! , ƒ1; 14. 38̂ , (paXimum voor 1982̂  pin; een kapitaalverzekering met lijfrenteclausule.
Het is ,ëen va)a de tietëre, yeilige beleggingen, maar kijkt u goed uit waar en hoe u aan
zo'n plan meedoet. Van, belang kan hier zd,jn of het gestorte bedrag ook bij overlijden
Vrijkomt^ en of ü elk, jaar weer opnieuw kunt bekijken hoeveel u voor deze belegging
Beschikbaar 'wi.lt, stellen. ' , ' , , i < ' ,. / [

l , : Het i vooWéel tan 'dit sport beleggingen is dat wat u stort thans aftrekbaar is van uw
belastbaar injkoïnen, en dat de rente pas belast wordt wanneep u die laat uitkeren (bijv.
bij pensioen) . ! ' i

Indien u over de aanbevelingen of waarschuwingen vragen heeft, stuurt, u dan gerust een
briefje naar het redaktie-adres.

' , , ir. L.H.M. Jongen.

_ - _ t N i °F GÜEF HEI^ AANJEEN RELATIE:

Stuur ook een proefnummer van de VRIJBRIEF aan:
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