
KRINGNIEUWS

LIBERIARÏSCHË'FÏLOSOFIE ! : / ' i i . !/

De Kringbijeenkomst in Schiedam op 4 november was weer gezellig en nuttig. Diverse onder-
werpen wedden behandeld. Het belangrijkste daarvan was wel het bepalen van de inhoud;van
de volgende Kringbijeenkomsten. j , < < !
Een Kringbijeenkomst geeft libertariërs de gelegenheid om elkaar te Ontmoeten. Even be-*
langrijk is dat de deelnemers er iets aan hebben. "Je moet er wat van kunnen meenemenU'!
Om dit laatste te verbeteren werd besloten om ons systematisch te gaan verdiepen in del{
Liber t arische Filosofie. i , i ' , < i^ ! h , ; ' ' ' ' . ' < { j,',
Als systematiek ig daarvoor gekozen: "3%e Pŷ /zê pZee 0̂ "Ĥ &er̂ :/ 'Prpgya???"., Dit pî ogran&t̂ !
bestaat in wezen uit de "PosT̂ OM Papeys" die de Society for'Indiyidüal'Diberty!"(S.ïtL,j!t)
gepubliceerd heeft. Over allerlei onderwerpen is ün kort bestek (óp ̂ énb^ad) gesteld'P!'
hoe het libertarisme dit beziet, of beter, hoe een bepaalde liber̂ arjijëy h^et ziLet. ̂ Het ,ij
onderwerp is open voor discussie en ieder kan de stellingen aanvullen of fbekritis'ereï̂  )
Uit de discussie volgt dan, een beter begrip van het betreffende onderwerp,

" i l ^, '!̂  ^ i < ' <
Door S.Ï.L. zijn de onderwerpen in zeven groepen yerdeeïd: ! u } , , t i

, 1 ' . ' < ; . ) ! ,1

.̂ Baŝ spŷ nĉ pes va^ 7zê ,L̂ &eyi&cy'tsme'. , , ' !'
3. ÜM̂ er̂ erpĝ  ̂ ê yê jfeMdfe, FcoMom^acTze Vy^jAetd. ;
3. Ofẑ erMeypen ̂ ê yeyyen̂ e Peysoo??Z.̂ jKe Vy^jAe^J. !
4. Fe%: jfM̂ ôMerê  ,fan eê ' 1/T̂ je ̂ â scTzapp̂ j.,
5. BM̂ ï:eMZa:̂ se 2â e?i, - < < / < ' !
5. J^dtu-^dMaKswe -ẑ  OMse egẑ M. '
7. FeJendaag'sa soĉ â e pro&ZeweK.

Dit programma kan in zeven of meer bijeenkomsten woorden behandeld^ Dit ïiang^ ,af v^n,d^
voortgang en de wens van de deelnemers. ' , ! ! ! ! i ,
De eerste groep: "BastsprtTiĉ pss va:M 7z<3i& L̂ er̂ op̂ sme", 'bestaal; uit vijf Posî ion,Pape'r!s
e n wel: , * ' } - ' < i ^ ^ ! < i ,; i ,

' l ^ '' ! ' i

^.2. VMje Fa:̂ deZ. ', ' ! '' , '
JZ.,2. Me??seMrec7ẑ en. , ' * i ' ' . , ,
JZ.3. L̂ gp̂ aŷ sme ver'sMS g'oeMKs/ne.
JZ.4. Fei pz^bHe^ A:ayz oprô ĝ .
JZ.5. Rat̂ caẐ sme. - ' ' = '

' i
Kopieën van deze vijf Position Papers zijn uitgereikt aan de aanwezigen en deze worden
op de volgende Kringbijeenkomst besproken. Wij verwachten veel van dit programma en
hopen dan ook op veel belangstelling.
Meer inlichtingen kunt u telefonisch krijgen bij: MoW. T. Je R%Me - C2C-2667C3

PAr. J. v.& &><9̂  - #73-223̂  ,t
' < i

* < i j
Nederland: Libertarisch Centrum, Fazantenkamp 818, 3607 EB Maarssenbroek. Tel.03465-64994.

AMRO Bank rek.nr.46.24.31.320 (Giro 8238 AMRO Bank Amdterdaün) t.g.v.Hbertarisch
Centrum; abonnementsprijs ƒ 40,- per jaar; dona^eüys min, ƒ 100,- per jaar^

België : Herentalsebaan 109, B 2100 Deurne; Bank J,v.Breda yek.nr.640-1240465-64 t.g*^.
VRIJBRIEF; abonnementsprijs BF 600,- per jaar; donateur^ min^ BF 1,500 per Jaar.
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i !1 ' TREFPUNT 9 OKTOBER : AYN RAND-DAG
Het is prettig om ook achteraf nog zoveel waarderende opmerkingen te mogen horen over
deze bijeenkomst in Utrecht. Dit stimuleert ons om weer een volgende dag te organiSaren.
Als u daarvoor wensen of suggesties hebt, zouden wij die gaarne vernemen.
Enkele gestelde vragen die mogelijk niet geheel duidelijk beantwoord werden, zullen we
in dit (en eventueel volgende) artikel nader belichten.

Wat is Libertarisme? Wat is het verschil met het Liberalisme?
Het Libertarisme is een politieke filosofie waarin gesteld wordt dat ieder individu
recht heeft op zijn eigen léven. Dat wil zeggen dat geen enkel ander individu of groep
van individuen (ook geen 51% of 99%) geweld, dwang of fraude tegen hem mag initiëren.
Het-Libertarisme wil een vrije maatschappij. Daarin is vrijheid niet "doen Waar je zin
in hebt" (want dan kun je de vrijheid van een ander aantasten). Vrijheid is "het ontbreken
van geweld, dwang of fraude".
Dit klinkt eenvoudig en de meeste mensen zijn het er al snel mee eens, totdat men zich
de grote konsekwenties gaat realiseren^ Want het betekent o.a. al dat men geen (gedongen)
belastingen hoeft te betalen. En dan komen al die vragen als: Wat doen je dan met de
wegen, het onderwijs, de politie, het leger, de zwakken in de maatschappij, enz. enz.
Mensen 'die het Libertarisme al langer bestuderen weten de antwoorden en de oplossingen.
Wij weten -dat er oplossingen zijn en dat we in een betere maatschappij terecht kunnen
komen.' • ,
Het Liberalisme preekt wel'vrijheid, maar is helemaal niet konsekwent. Het start met wel
een beetje dwang toe te laten, en dit beetje groeit en groeit. Ook bij een "Liberale
Regering" moet de mens het overgrote deel van zijn produktie gedwongen afgeven.
Op-al ,die punten komen we-regelmatig in de VRIJBRIEF terug.
>0m i sneller i te leren wat het allemaal omvat1, raden we u aan om enkele van de aanbevolen
Boeken te lezen. Het Libertarisch Boekcentrim, BeethoVenlaqn 25, 2102 ES Heemstede,
\t&ls, 0%3~29Ö941 r zaliu graag behulpzaam zijn. • '

LÏS boekverkoop finheren,t aan goede ideeën 'of moet het idee uit het diepste wezen van de
Wens* komen? ; • , , ] , i ' ' ' i ' ' , •
Boekverkoop ijs natuurlijk ly.et inherent aan goede ideeën. Er zijn veel boeken met hele

|l̂ slechte idee^nj i Wij raden u echter aan om onder andere een aantal boeken te lezen waarin
i; ide, libèrtarische l ideeën op een duidelijke wijze worden verteld. U moet uiteraard zelf
i'de kpnklusies trekken. i !'

'! i ' ' i ' ' i i ' ' , ' ' ' ' '
1 'Kunnen boeken 'niét b^er besteld worden bij de gewone boekhandel, dan wordt de liber-

I tdrisohe/obgeotivis^isGhe literatuur pok daar bekend? ,
i Het is mogelijk;op die manier de boeken in het assortiment van de boekhandel te krijgen,
lirta'arj het kan Voor u wel eens lang duren voor su een bepaald boek krijgt. We zouden het
''jkunnen proberen met boeken waarmee we geen hasst hebben. Wij, zouden graag ervaringen op
idiii gebied van U vernemen.

i ' ! ' ! i ' i ' ' ' ' '! Ett ligt nog een' aantal vragen. Deze zullen we een volgende keer beantwoorden. Mocht u
echter ondertussen nog vragen of opmerkingen hebben, aarzel dan niet ze ons toe te sturen.

l
l l

"REASON"1 '
"REASON'f is een libertarisch maandblad dat over de hele wereld een grote verspreiding
heeft. Het blad, onder hoofdredaktie van Robert Poole, is zeer lezenswaardig.
Het geeft elke maand artikelen over aktuele onderwerpen en vaak diepgaande studies over
een maatschappelijk probleem. Zo zijn er bijvoorbeeld artikelen over scholen, Opec,
voetbal, transport, investeringen, gezondheid, enz. Het is toonaangevend in de liberta-
rische wereld.
De film- en vooral de boekbesprekingen zijn zeer interessant en houden u op de hoogte
van d£ nieuwste boeken. De advertenties bieden aan wat er op het gebied van "libertari-
sche/objectivistische" artikelen te koop is.

( Wi;j kunnen dit bl,ad zeer hartelijk aanbevelen, maar beter kunt u bij het Libertarisch
i Centrum een'gratis proefnummer opvragen. U kunt het dan zelf beoordelen.
JHet jkost $ 12 per jaar, plus verzendkosten, ($ 8 zeepost - $ 36 luchtpost).

- Box 2889? - Sün,Diego - CA 92128 - U.S.A.
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IN ÉÉN OOGOPSLAG ?

Het héle libertarische verhaal?, Dat is'wellicht nogal veel gevraagd: Maar'er'is toch' '"
heel wat te vinden in het hier afgebeelde schilderij. , i , ' ' ' . r ^ / ' s
Het schilderij links (op het schilderij) beeldt ,de !toestand vroegèt u^Lts' tieiita'lléii
sen moeten de gehele dag op hun knieën met de handen in de aarde wroeten'lom lé'éV'pr'odükt
te produceren: aardappelen. , ' ' , ; ° , j > ,,,, , , : ̂  ' „,, , ^,t\ \ •,,!•.,
Rechts door het venster zien we precies hetzelfde; veld (let1 op hejtijttü'is) Vandaag: \ lEén/)!,'"
man slaagt erin, dank zij zijn machine, 'evenveel 'of i meer te produceren ;dan Vroeger, !al!ï!i
die mensen tezamen. Wat betekent dat die andere mWsen zich ;ku|nnen 'tqbleĝ ji;.pp'''de .'prph
duktie van andere waarden die stuk voor stuk de algemene leVensstaödalkird'opdrijven,,10*1 i
over meer vrije tijd beschikken. Dit laatste :wordt geïllustl-edrd door eem méî j!e lldat ,̂ 'n
bloemen plukt en een ander die tennis gaat spelen* ; ' i' < , ': ' , ,' t' V

1 . '' .''i '/'''V;*, i " < i ' l ,ii'[''
Het centraal gedeelte vertelt ons hoe dit 'wonder^' 'tot stand kan komen::; 'dank1 r/zî  j'lihl'ètn,,•!'
princiep van de arbeidsspecialisatie en de vrije isamenwerking Itudseri'imenöen.;'ipapk zij"'
dit princiep kan de ingenieur| en/of fabrikant zich helemaal toelegden op'het, uitde«keri!i
ontwerpen en produceren van landbouwmachpLneö. Op [het schilderij is iliet de ma'ri achiJer hét
bureau. De andere is de boer die zie van hem komt kopen., , ' , , ( . ' ; [ '•! , . I ! M I
Het element ^vrij' wordt ingebracht door de liatijnse tekst:' Htbnariitas; ^lege',non' 'oo'fXQta
sed aotione inb&v lilevos, pvola.ta. Vrij'vertaald; Niet gedrongen door, de wë,t'lmffar\dooy'1

vrije samenwerking3 kan het menselijke (of de>mensheid) zioh ontplooien.' >, ̂  ' ! - ; |
Centraal zien we een afbeelding van Ayn Rand. Het symboliseert het feit dat ziij de!eerste
was die het oorzakelijk verband tuSsen al die handelingen en toestanden precies inzag pri
het bovendien op een ongeëvenaarde wijze heeft kunnen voorstellen en! overbrengen aan haar
medemensen.
Het is een werk van kunstschilder J.H. Koning (Heytmorgen 9, Reek, Nederland).
Het werd gerealiseerd in opdracht van Fred Dekkers, België, (formaat 160 x 00 cm.)

2 december

6 januari

Maart; 83 ?

Augustus 83

A G E N D A
Kringbijeenkomst Schiedam. (Adres: Fr.Hciverschmidtlacm 313 Schiedam)
Onderwerp: LIBERTARISCHE FILOSOFIE (zie Kringnieuws op pag. 1).

Kringbijeenkomst Schiedam.
l '

Trefpunt Bijeenkomst in Utrecht (?) n,

Europese Libertarische Conventie in Brussel. • ' ; ' i

Kringbijeenkomsten zijn gepland elke eerste donderdag van de maand. (
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DOUANEPERIKELEN VAN EEN LIBERTARIËR (II)
In het voorgaande nummer vertelde ik u over de douaneperikelen met mijn fótokopieerma-
chine op mijn reis naar Zürich.
Zondagmorgen rijd ik mijn 700 kilometer terug naar Brussel, zonder iemand iets te zeggen
over die fotokopieermachine in mijn auto. Stel je voor dat ze me weer zouden laten wach-
ten! Maandagmorgen ga ik naar het Entrepot in Brussel om het apparaat weer ordentelijk in
te voeren, zoals Danzas gevraagd had, opdat zij van hun borgstelling bevrijd kunnen wor-
den. Maar p jee, dat gaat zo maar niet. Na eerst van het kastje naar de muur gestuurd te
zijn, kom ik tenslotte bij de man terecht die over alles beslist: de verificateur. Hij
zit niet achter een loket, maar in een loge. Loge 13 staat boven zijn hoofd. Ik entameer
de conversatie met een:1 "Ik ben blij dat ik u gevonden heb. Weet u dat ik 6 loketten heb
afgelopen bm te weten dat ik hier moest zijn?" De man stelt zich in postuur. "Als u niet
tevreden bent .over^e gang van zaken hier, zegt hij langzaam, gaat u dan gerust ergens
anders naar toe."( Nu ben ik mij er al zo'n 13 jaar lang van bewust dat het probleem van
de steeds sneller groeiende overheidsinmenging zijn belangrijkste oorzaak vindt in de
monopoliepositie van de overheid. Ik flap mijn antwoord er dan ook uit. Ik zeg: "Vindt u
dat geestig wat u zegt? U bent een monopolist. U weet best dat er niemand anders is die
mij mijn waarborgsom kan teruggeven. U bent net als alle anderen die mij van het kastje
naar de muur lieten lopen." "Mijnheer, u vergist zich", zegt de douanier. "Ik zal u laten
zien dat er hier nog gewerkt wordt i, De; meeste van mijn collega's gooien er met de pet
naar, maa^ ik yersfta, m'n vak. Als u precies doet wat ik zeg, bent u in precies 20 minuten
klaar,||.met ede hele 'papierwinkel. i.Eerst< doe il£ snel de verificatie en dan moet u langs vier
Ipketten, daarna], komt u hier terug en 'klaar is Kees."
Saiiieni lopen i.we'naaïq m^ijn auto i waar ik, hem < de fotbkopieermachine Rank Xerox 3250 laat zien.
"!(3ezjfi,|ett''iJi

!:yr̂ aglwk
l
)(;sen wi^ 'de kofferdeksel reeds sluiten. "Nee, nee, eerst het nummer

verifiëren. Zet u dat apparaat maar naast de auto." Dat ding weegt 80 kilo, dus zeg ik;
"Als>!u; ,wiÏL>iti| verifiëren1}) 'zult 'ü ̂ dit apparaat, uit, de auto moeten tillen. Ik | ben een eerzaam
reizigeï;1 en ,iki 'vraag hep', 'niet om om i aangehouden of geverifieerd te worden." "Alprs je
repuise-'i'jin.teegti'hüjij.iopl Militaire toon. , "Gaat u gerust uw gang. Verwerpt u deze verificatie
maar^ .dan iben l ils1 tenminste snel klaar. 'Kunt u mij een schriftelijk bewijs van uw répulsion
gevè'n1?," '.NÜ'1Vo*'dJti hij i lllbop,s én i verdwijnt in zijn loge. Na vijf minuten komt | hij heel vrien-
delijk lachend tëirüg me!t ején spiegeltje, in> zijn hand. Daarmee gewapend speurt hij langs
mijri 'iiifotojiopièlerajppâ aia't ejn, ontdekt het 'nummer, - jin 12 cijfers - dat hij. eerst in het
Fran,'s, '
dingr<jijk

h!et .'Nederlands opleest, "Ja, ja", zegt hij, "als ambtenaar moet je vin-
iQpgewe^t 'voegt hi j i eraan 'toe: "Ẑ ezo, nu kunnen we de stempels zetten."

zèsiĵ e (.stenipei verbleekt hij opeens. ;Het formulier X69 ontbreekt. "Dat is
niet mijn schuld1 11',', zeg ik snel. "Als er een document ontbreekt is dat de schuld van uw

' i-
n Zwitserland. 'j .Wederom stelt hij zich in postuur: "De douane maakt geen fou-
hij j, i ''Alleen de reizigers. Dat staat iin ons reglement. Het enige wat u nu
is 37" i 000 frank betalen. Het i staat u vrij die later van ons terug te vorderen."

collega/ s,i
teü"], z;egt
kunt doen1 ' ' ' ' i , , , i
tiél wordt tijd vpor de tegenaanval. Ik ga zitten en leg hem uit dat mijn eigendomsrecht
een 'hogere1 waarde heeft dan zijn reglement. Bovendien houdt zijn reglement geen rekening
mét het feit dat normale mensen normaal op reis gaan. Tenslotte wens ik te weten wat hij
zou doen indieü ook ik reglementen zou opstellen, een pet zou opzetten en alle douaniers
ging aanhouden en ze 37.000 frank afhandig zou maken. De douanier slaakt een lange zucht.
"Ja, ik weet dat onze reglementen verouderd zijn, maar de reizigers hebben ook schuld
daaraan; Die leiden aan reiskolder (maladie de la bougeotte)." En wat de last betreft die
aan de reizigers veroorzaakt wordt, kan hij mij troosten. 'U bent niet de enige", zegt hij
"die last van deze reglementen heeft. U zou eens moeten weten hoeveel last ikzelf van
mijn superieuren ondervind . "
Hier hoor ik, ruim vierhonderd jaar nadat Etienne de la Boetie zijn analyse van de over-
heid maakte, een authentieke bevestiging van diens theorie dat er geen meesters bestaan,
maar alleen maar slaven. Deze douanier heeft zich vrijwillig onderworpen aan een serie
vernederingen en vervolgens vernedert hij zijn medemensen. Maar hij beseft niet dat hij-
zelf de oorzaak van alle ellende is 4 Ik zeg i "U hoeft alleen maar ontslag te nemen als
ambtenaar om van die ondragelijke last bevrijd te worden. Ik kan echter geen ontslag van
u nemen. 'J Een waarheid als een koe, zb\i men zeggen. Dat ik een half Uur later toch ont-
slag van hem ssoui nemen, , wist ik toen nog niet. Nee, eerst gingen ̂ e nog eens door alle
papieren en opeeüs wist hij de. oplossing.

, | i ' ; ' (vevvolg op pag. S)
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Kennelijk blijkt uit de documenten dat het ontbrekende formulier X69 aan de I grens met
Luxemburg op me ligt te wachten. Triomfantelijk zegt de douanier: "Dat komt ervan, u„
heeft op de terugweg niet aan de grens gestopt en nu moet u voor straf terug om het op
te halen." Gelukkig ben ik de leeftijd dat ik naar kinder juffrouwen moest luisteren voor-
bij en ik zeg: "Nonsens, het was zondag toen ik over de grens ging. Als de douaniers op
zondag niet willen werken moeten ze op maandag niet mopperen dat mijn papieren incompleet
zijn. Ik heb het recht om 's zondags te reizen." De douanier zet zijn plechtige stem weer
op en beveelt mij het douanekantoor te verlaten met achterlating van het apparaat. "Dat
is hierbij in beslag genomen." Ik schiet in de lach. "U heeft nog niets in beslag geno-
men", zeg ik. "Daar zult u uw handen voor uit uw mouwen moeten steken, want ik zal daar-
voor geen vin verroeren." "Een ambtenaar werkt niet," zegt hij ferm, "wij controleren en
verifiëren alleen." Vervolgens sommeert hij mij mijn auto vlak voor zijn deur neer te
zetten en mij de sleutels ervan te overhandigen. "O.K.", zeg ik en stap in mijn auto.
Snel overleg ik hoe ik deze puzzle moet oplossen. Als ik vanmiddag nog de expediteur in
Luxemburg opbel, kan ik het ontbrekende document morgen al in mijn bezit hebben. Dat voeg
ik dan toe aan de reeds gestempelde documenten die ik in mijn hand heb en dat alles stuur
ik dan per post aan deze potentaat toe. Ja, dat klopt. Ik start de motor en rijd langzaam
in de richting die de douanier mij aanwijst. "The sanction of ;fche victim" , prevel ik voor
me uit. Als ik niet wil rijden, zal deze auto nooit komen op de plaats waar de douanier
wil. Als ik niet meewerk, verdwijnt de macht van deze potentaat als sneeuw voor de zon. ';
Als 6 miljoen joden in 1941 in opstand waren gekomen, dan zou wellicht Hitler zijn omge-
komen, in plaats van de joden zelf. Het is allemaal .hetzelfde beginsel': ; ambtenaren hebben;
nauwelijks meer macht dan het slachtoffer toestaat. Misschien durft deze ambtenaar het i
niet eens aan om zijn baas te melden dat ik hem doorzag. Hij weet, donders goed dè.if de • , j
douane geen enkele cent kan heffen op mijn fotokopieerapparaat' en dat zijn gèpieterpeuter
met reglementen zelfs de Russen bij Checkpoint Charley te gortig zou zijn geweest J ;, , ',

i ' , ' ( ' • ' i j '
Mijn besluit staat vast. Ik geef eeri draai aan m'n stuu*, trap op, het gaspedaal en spuit1!,1

de poort uit. | ' . , , ' ' < , i ' '', '' , ' < , i; | .
Burgerlijke ongehoorzaamheid heet dat in ambtelijke kringen. ! , ( , | ',"'''' ,"° ''•
Gehoorzaam , aan de hoogste rechtsbeginselen noemen libertairiërs dat I l ,

' ' ' ' ' '

u

E LZ IJ N !

"Nederland" heeft thans een "Ministerie voor Welzijn'en nog wat". Toen ik d^t ho'orde
schoot onmiddellijk door mijn hoofd: "Ieder Volk krijgt de regering d^e heib verdient.|'
Iedereen moet het dan toch wel duidelijk zsijn hoe diep hel; land gezonken is dat een der--;
gelijk iets gaat instellen. _,! ' j
Officieel gesanctioneerd door de "kiezers" gaan nu mensen1 in Den Haag bepalen wat,uw,
welzijn is,. Wat u moet doen om wel te zijn en om te zorgen dat anderen wel zijn.
Ik zou graag willen dat het een grap was, maar het is echt waar! Echt! i , ! !-
Wat zullen wij als libertariër nog een moeite hebben om de eerlijkheid^ ,en integriteit ,!
dat welzijn en geluk persoonlijke individuele zaken zijn bekend te maken en ingang te { . !
doen vinden. ,
Laten we allemaal versterkt onze ideeën verbreiden, want het blijkt ,dat we inderdaad |
niet ver meer van 1984 af zijn!

P.S.: Geef voor St. Nicolaas een abonnement_op_de_yRIJBiRIEP^kado_aan_een_vriend_of^relatie!!

CHRISTELIJKE LIBERTARIËRS ;,
De Christelijke Libertariërs hebben thans hun eigen bankrekening:
Amro-bünk te Amsterdam --rekening nr. 41.88.27.001 - t.g.v. Christelijk,Libertarisoh , ,
Centrum.
U kunt daarop uw bijdrage storten. • j
Voor ƒ 40,- ontvangt u dan ook maandelijks de VRIJBRIEF. Voor ƒ 10,- extra ontvangt u
dan bovendien de Newsletter "Galaten Seven!' van de Amerikaanse Christelijke Libertjariërs.,,,

yj'
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DE VRIJE MARKT IN EEN ONVRIJE EKONOMIE -
Rentedalingen staan nu helemaal in het teken van de belangstelling. Voorlopig kunnen de
rentes nog wel wat verder omlaag, maar het is nu al goed om te gaan bepalen wanneer u
uw obligaties zou willen verkopen. Ik bedoel daarmee: gaat u eens na op welk niveau u
bereid bent om winst te nemen. Zeker diegenen die een halfjaar of langer geleden op ons
advies obligaties kochten moeten nu meer dan redelijke winsten hebben.
Hoewel de lange termijn rente (die op langlopende obligaties en hypotheken) wat trager
op de rentedalingen reageert, is het nu tevens de tijd om u af te vragen of en hoe u een
hypotheek op uw eigen huis zou willen nemen.
Rentedalingen én inflatieverlagingen gaan n.l. niet onbeperkt door. Als u dan op de laag-
ste rente een hypotheek neemt en de inflatie neemt toe, dan kunt u van twee walletjes
eten: uw schuld wordt minder waard en uw huis meer.

Nu de rentedalingen doorzetten, zouden er mogelijkheden moeten zijn waardoor de ekonomie
aantrekt. Belegt u daarom in aandelen AKZO en Philips. Beide hebben hoge rentekosten, dus
xvanneer, zoals nu, de rente daalt, nemen dé rentekosten af en dus de winst toe.
Eventueel kunt u in deze fondsen beleggen via opties.

Goud blijft rond de $ 420-430 per ounce hangen. Dat betekent dat veel goudmijnen goede
winsten kunnen maken. De aandelen zijn dan ook nog steeds stijgend. Voorlopig zeker niet
verkopen, hoogstens bij kopen van die fondsen die ook gericht zijn op zilver. Ook dat is
hier al herhaaldelijk beschreven: zilver zal procentueel sterker stijgen dan goud.

ir. L.H.M. Jopgen. '

BRUSSEL 83 CONVENTIE
GOEDE BELEGGING

U kunt 75% op uw "belegging" maken als u nu reeds een voorschot stort op uw deelnemers-
kosten voor de Europese Libertarische Conventie in Brussel.
Hoewel de definitieve kosten thans nog niet vastliggen, kunt u toch reeds een Voorscnot
storten tot maximaal ƒ 300,-. Op het gestorte bedrag krijgt u een bonus van 50%. Dus
ƒ 50,- tellen voor ƒ 75,-; ƒ 100,- voor ƒ 150,- enz. tot ƒ 300,- die voor ƒ 450,- tellen.
U verdient dan 50% over 8 maanden, d.w.z. op jaarbasis 12/8 x 50 = 75%,
U kunt uw voorschot storten ,op rekening, nr. 41.88.26.94S bij de Amro-bank te Amsterdam
t,g.v. Libertarisch Centrum Congres Brussel. •• •• ' > '

Dit aanbod is voorlopig geldig tot l februari 1983.

V R IJ E Z O N E S (T-ZONES, D-ZONES)
De prenatale ontwikkeling van deze zones verloopt uitermate gunstig. In België heeft de
ministerraad reeds een wettekst goedgekeurd. Nadat de Staten Generaal nog haaï" goedkeu-
ring gegeven heeft, kunnen er negen T-zones (Tewerkstellingszones) van elk 50 hectaren
worden ingericht. Net als bijvoorbeeld gebeurd is in Engeland in Corby en in Ierland in
Shannon, verwacht men ook in België dat de werkloosheid daardoor aanmerkelijk zal ver-
minderen.
In Nederland wordt er door een aantal gemeenten al aan gewerkt om D-zones (Déregulerings-
zones) binnen hun grenzen te krijgen. De aktiviteiten zijn groot en u kunt daarvan een
goede indruk krijgen door het boek "De D-z6nes" te bestellen. Daarin wordt in het kort
aangegeven wat de bedoeling van deze zones is en welke grote voordelen ze iedereen geven.
Want iedereen heeft belang bij Dé-bureaucratisering, Dé-regulering, Dé-fiscalisering,
Dé-politisering. U kunt het boek bestellen bij:
Institutum Europaeum3 Middenhutlaan 48, B 1640 St.Genesius Rode, België.
Het boek kost ƒ 15,- of BF 300,-.
Thans is in oprichting een stichting die tot doel heeft het bevorderen en begeleiden Van
D(regulerings)-zones. U kunt meer inlichtingen vragen bij de:
Stichting D-zone Marketing (DZM)3 Fasantenkamp 818^ 3607 EB Maarssenbroek,, Nederland.
U kunt de stichting steunen door uw bijdrage te storten op rekeningnx. Amro-bank
46.24. SI. 320 van het Libertarisch Centrum., met vermelding; D~*sone Marketing.


