
lEVEN-VRIJHEID-EIGENOOM ABSOLUTE RECHTEN VAN HET INDIVIDU

Maandblad No. 60/61 Oplage: 1000 exemplaren Verantwoordelijk Uitgever: ir. H. J. Jongen
februari/maart 1983 Heikantvenstraat 39 - 2190 Essen - België

^öbjectivisme en het Libertarisme. Omdat de VRIJBRIEF ook een forum voor deze beschouwingen
de artikelen _voor verantwoording van de schrijver. Uw kritisch kommentaar is welkom.

ooooooooooo

ooooooooooo
1984 is niet ver meer weg. Dit zowel als
jaartal, als in de betekenis van het be-
kende boek van George Orwell dat "1984"
heet. In dat boek (uitgegeven in 1949)
beschrijft Orwell hoe de toestand in de
wereld van 1984 zou kunnen zijn:

De wereld is dan verdeeld in drie grote
machtsblokken: Oceania, Eurasia en East-
asia (Amerika/Europa, Rusland, China?),
die konstant met elkaar in oorlog zijn.
Wie met wie oorlog vooert verandert
periodiek, maar dat is niet verwonder-
lijk, want de filosofische basis in
alle drie de blokken verschilt niet veel.

Oceania wordt geregeerd door vier mi-
nisteries met absolute machten:
Het Ministerie van Vrede, dat zich bezig
houdt met de oorlog, het Ministerie van
Liefde (Min. van Welzijn?) dat zich
bezig houdt met wet en orde en dat het
hoofdkwartier is van de gevreesde "ge-
dachte-politie" (FIOD?), het Ministerie
van Overvloed, dat zich bezig houdt met
schaarste en het Ministerie van de Waar-
heid, dat zich bezig houdt met propagan-
da.
Overal, zelfs in elke woonkamer, zijn
televisieschermen geplaatst die konstant
de mensen beïnvloeden, maar die boven-
dien opnemen wat er in die ruimtes ge-
beurt. Op die manier heeft "Big Brother"
een kontrole op iedere aktie, woord, ge-
baar of gedachte.
"Big Brother is watching you!"

George Orwell heeft zijn boek mede ge-
schreven als een waarschuwing en niet
als een voorbeeld. De waarschuwing is

niet aangeslagen, maar de overheden hebben
wel het voorbeeld gevolgd. Wij hebben nog
niet de televisieschermen die ons ook continu
opnemen. We hebben echter wel de computer.
In die computer worden we allemaal ingevoerd
met een centraal registratienummer. Een soci-
aal-financieel of Sofi-nummer. Hiermee worden
alle lopende administraties van fiscus, be-
drijf sverenigingen, burgerlijke stand, bank-
rekening enz. gekoppeld. Het bankgeheim is
immers ook al een wassen neus geworden; zelfs
privé-bankkluizen worden nu al regelmatig
door de overheid opengebroken. Dit nummer
geeft dus de mogelijkheid om ieder mens te
volgen volgens zijn financiële verrichtingen.
Er wordt nu reeds hard gewerkt aan het NBC,
het Nationaal Betalings Circuit, waarin alle
banken en de postgiro worden opgenomen. En
de Staatsbank of Postbank is ook niet meer
ver weg. Men kan door een druk op de knop
zien welke bedragen iemand ontvangt en waar-
aan hij het geld uitgeeft. Telkens als hij
een grens overgaat, kunnen tijd en plaats ge-
registreerd worden. De nieuwe paspoorten
daarvoor zijn al in de maak.
Dat alles is dan no zodanig tot stand ge-
bracht dat, zoals de Minister van Welzijn
van Nederland zegt: "De bevolking is aan de
Staat verknocht geraakt."
Dit is toch wel heel knap!

Harry Schultz heeft in zijn nieuwsbrief een
rubriek "1984" geopend en ook wij vinden dat
een goed idee. Als u punten hebt die u in dit
kader naar voren wilt brengen, geef ze ons
dan door, zodat wij ze kunnen verwerken.
Mogelijk kunnen we toch de waarschuwing van
Orwell nog verder bekend maken en de angst-
aanjagende ontwikkeling afremmen en zelfs
omkeren.
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LlBERTARISCHE DENKERS: NATHANIEL BRANDEN
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

Zoals bij vele denkers (Marx, Wittgen-
stein....) kan men bij Nathaniel Branden
spreken van een "vroege" en een "latere"
Branden, een eerste en een tweede perio-
de. Over zijn eerste periode kan ik kort
zijn. Branden was toen een strikte ob-
jectivist, uitverkoren leerling van Ayn
Rand en zowat de man die instond voor
de objectivistische organisatie. Nu heb
ik mijn visie op het objectivisme, en
dan meer bepaald het rationalistische
aspect ervan; hier destijds wellicht
voldoende duidelijk gemaakt. ALS er ech-
ter een plaats(je) is voor de ratio in
het leven, laat het dan in de filosofie,
in het natuurwetenschappelijk denken of
in het bedrijfsmanagement zijn, maar in
's hemelsnaam niet in de psychologie.
Vragen over psychisch welzijn en levens-
geluk rationalistisch willen gaan oplos-
sen is als aan een duizendpoot vragen
hoe hij het klaarspeelt al die poten in
de juiste volgorde in beweging te zetten.
De overlevering vertelt dat het arme
dier, aan wie die vraag werd gesteld,
zich geschrokken in de baard krabde..,,
en sindsdien geen poot meer heeft verzet.
Mijn oordeel over de "vroege" Branden is
dan ook nog ongunstiger dan over het ob-
jectivisme in het algemeen.

Toen kwam dan de beruchte breuk met Rand
in 1968, een zaak waarvan ook Branden
wel moet en zal ingezien hebben dat er
heel wat niet-rationele factoren in mee-
speelden. In elk geval kwam, spoedig
daarna, een heel andere, een in de con-
text van de hedendaagse, vooral humanis-
tische, psychologie misschien minder
originele, maar meer realistische
Branden te voorschijn. Emoties gingen
een grotere rol spelen en hij ging in-
zien dat wat er in de kindsheid met deze
emoties gebeurd is vaak de oorzaak vormt
van latere psychische moeilijkheden, zeg
maar: neurosen. Allemaal niet geweldig
origineel, zul je zeggen, maar waardevol
is toch dit (het heeft de titel gegeven
aan één van Brandens boeken: The Disowned
Self): het idee dat het kind, geplaatst
tegenover emotionele problemen waar het
geen raad mee weet - vaak ingevolge het
onverantwoord optreden van de buitenwe-
reld - hierop reageert door de aan de
basis liggende emoties "af te stoten",
een idee dat men, hoe ongezellig Branden
dit ook zou vinden, eveneens in de

oosterse psychologie, met name in het
Boeddhisme, terugvindt. De remedie is - uiter-
aard - deze afgestoten componenten terug te
aanvaarden en als deel van zichzelf op te
nemen. Vermits er ondertussen verdringing is
opgetreden dient men hierbij te beginnen met
het terug bewustmaken van dit proces, iets
waarvoor Branden in zijn workshops een gamma
technieken en oefeningen toepast, waarvan men
er uiteraard vele terugvindt in Transactione-
le analyse en de Gestalt psychologie. Als
centrale kenmerken van een gezonde persoon-
lijkheid stelt Branden de volgende:
zelfbewustzijn, zelfaanvaarding, zelfverant-
woordelijkheid en zelfassertiviteit.
Redeneren en argumenteren achteraf is goed,
(buiten een psychotherapeurische context)
maar heeft pas zin bij een gezonde persoon-
lijkheidsstructuur. Zolang men van zichzelf
vervreemd is, versterkt intellectuele analyse
alleen maar de defensiemechanismen en leidt
het de betrokkene verder weg van zichzelf.

Tegenover religie is Branden negatief blijven
staan (nochtans: zie einde artikel), een
standpunt dat ik zeker kan bijtreden als we
ons concentreren op b.v. de christelijke
KERKEN vandaag, maar dat mij toch in zijn al-
gemeenheid te ver lijkt te gaan. Uit wat
Branden terzake opmerkt, zou ik afleiden dat
zijn visie ongeveer op dit neerkomt: als ver-
stand en gevoel goed functioneren is er verder
geen probleem meer. Dat mensen en systemen
verdergaande bedoelingen kunnen hebben en dat
daarbij soms niet steeds dezelfde criteria
gelden als voor iemand wiens doel gewoon is
zich "fit en goed te voelen", blijkt hij niet
te kunnen aanvaarden. Ik voel me hier dan ook
geneigd te zeggen: schoenmaker, blijf bij uw
leest.

Brandens nadruk op autonomie, individualiteit
en zelfverantwoordelijkheid brengt hem als
vanzelf bij het maatschappelijk probleem,
waar hij dezelfde waarden wenst te sanctione-
ren via het libertarisme. Terecht verwijt hij
aan vele van zijn collega's psychotherapeuten
hun contradictorische houding terzake: indi-
vidualistisch en op autonomie gericht waar
het hun privé-praktijk betreft, collectivis-
tisch en statistisch in hun politieke opvat-
tingen.

In een recent uitgebracht cassette geeft
Branden, naar aanleiding van Ayn Rands over-
lijden, enkele nabeschouwingen bij haar werk.
Hij blijft het belangrijk vinden, maar geeft
tevens vele schaduwzijden aan: het dogmatisme,

(vervolg op pag. 3)
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LlBERTARISCHE MAATSCHAPPIJ
OP ZEE

Het vestigen van een Libertarische maat-
schappij op land is moeilijk vanwege het
aanwezig zijn van regeringen.
Op zee, buiten de 12-mijls-zone, hebben
regeringen vrijwel geen echte macht; ze
zijn er ook niet aanwezig. Daarom is de
zee de aangewezen plaats om een liberta-
rische maatschappij op te bouwen.
Dit kan aan boord van Drijvende Steden.
De eerste daarvan zou kunnen komen in de
Middellandse Zee.
Er is reeds een compleet ontwerp gemaakt
voor een Drijvende Stad; die bestaat uit
zeshoekige modulen van staal. De Drij-
vende Stad moet gebouwd gaan worden door
een commercieel bedrijf, de Floating
City N.V. Deze betrekt haar inkomsten
uit de verhuur van de ruimte aan boord.
Gezocht worden mensen die zitting willen
nemen in een Raad van Bestuur.
Het ligt in de bedoeling ook een vóór-
inschrijving op aandelen van de Floating
City N.V. te organiseren.
Mensen die belangstelling hebben voor
deze onderneming kunnen schrijven naar:
M. J.J,M. Schenkels, Postbus 89 3
5100 AB Dongen., Nederland.

REDAKTIE:
Het iüïee om ergens een libertarische
maatschappij te vormen speelt al vele
jaren door diverse libertarische hoofden.
Een van de eerste voorvechters van een
dergelijk projekt is de heer Mike Oliver.
Deze is eerst betrokken geweest bij het
ontwerpen en promoten van het "Minerva-
projekt". Daarbij was men van plan om
een stad te bouwen op een soort koraal-
rif, 200 mijl van de kust van Afrika.
Toen de plannen echter concreter werden,
heeft een koning van een Afrikaans land,
waarvan ik de naam thans niet snel kan
produceren, dit koraalrif geconfisqueerd
en zodoende het projekt onmogelijk ge-
maakt .
Een ander projekt was om op een van de
eilanden van de Bahama's een libertari-
sche maatschappij te stichten.
Een van de laatste ons bekende projekten
speelde op de Nieuwe Hebriden. Doordat
het oude beheer van Fransen en Engelsen
hierop niet wilde inspelen, is het be-
treffende eiland in communistische han-
den gekomen, en dat was dan weer het
einde van dit "Na-Griamel"-projekt.

Het projekt van de heer Schenkels met de
Floating City N.V. is weer een nieuwe aanpak.
Wij zullen deze met belangstelling volgen.
Voor zover wij thans begrijpen zal echter
ook nog aan het statuut of de grondwet van
de Drijvende Stad hard gewerkt moeten worden
om deze echt libertarisch te maken.
En als deze niet echt libertarisch is, is
het projekt zeker gedoemd te mislukken.

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

(vervolg van pag. 2) Nathaniel Branden

de enge opvatting van wat "rationeel" is
(voorbeeld: buitenzintuiglijke waarne-
ming, die wel MOEST verwerpelijk zijn en
dus zonder enig onderzoek onbestaande
werd verklaard), het moralisme, de ver-
dringing van het emotionele in het alge-
meen en van gevoelens van welwillendheid
en sympathie in het bijzonder ("ben ik
toch niet altruïstisch aan het worden?")
en haar oppervlakkige kijk op psycholo-
gie. Tevens blijkt er nogmaals uit dat
Brandens eigen evolutie nog niet ten
einde is. Hij geeft o.m. blijk van be-
langstelling voor zaken als mystiek be-
wustzijn!

U had het al begrepen: Branden is een
man naar wiens verdere intellectuele
loopbaan ik met belangstelling uitkijk.
Met name de objectivisten onder de le-
zers kan ik met niet genoeg nadruk aan-
sporen hem te bestuderen. Hij WEET im-
mers waarover hij het heeft.

Guy de Maertelaere.
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

OPENBARE BIJEENKOMST K,N,O,
TE UTRECHT

De Kritische Nederlandse Ondernemers K.N.Ö.
beleggen op vrijdag 8 april een openbare
vergadering in restaurant "Hoog Brabant"
(Radboutkwartier - Winkelcentrum Hoog Catha-
rijne) te Utrecht. Deze bijeenkomst is voor
alle belangstellenden en begint om 19.30 u.
Zaal open vanaf 19.00 u. Toegang gratis.
De sprekers zijn:
Pro f. dr. F. Hartog uit Groningen. Onderwerp:
"De derde generatie". Na de opbouwers en de
potverteerders de generatie die alles weer
zelf moet doen.
Mr. L. van Heijningen uit 's-Gravenhage.
Onderwerp is momenteel nog niet bekend, maar
zal wellicht verband houden met onze wanke-
lende verzorgingsstaat.
Voor meer inlichtingen: het secretariaat van
KRITISCHE NEDERLANDSE ONDERNEMERS.,
Postbus 125,, 7000 AC Doet-inohem.
Tel. 08340-30684 - Telex 45243 hddtc
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DOUANEPERIKELEN VAN EEN LIBERTARIËR (III)
In de vorige twee afleveringen van dit artikel hebt u kunnen lezen hoe ik met een foto-
kopieerapparaat reisde van Brussel naar Zürich en terug. Een reeks van douanebeambten
maakte mij het leven moeilijk. Vooral de verificateur van het entrepot in Brussel. Dat
incident werd besloten met mijn plotseling vertrek uit de douaneloods, met medename van
mijn fotokopieerapparaat, toen de verificateur net aanstalten maakte om mijn fotokopieer-
apparaat in beslag te nemen.

Enige weken later word ik opgebeld. "Met inspecteur De Lange van de Opsporingsdienst
Douanewezen. Vorige week zijn wij bij u langs geweest en toen was u niet thuis." "Dat
komt wel vaker voor", zeg ik, terwijl ik z'n verhaal onderbreek. Ik voeg eraan toe:
"De meeste mensen die mij willen zien bellen mij van tevoren op. Dat spaart tijd en geld.
U bent zeker ambtenaar." Enfin, na wat gehakketak worden wij het eens dat ik deze over-
heidsdienaar over drie weken met een bezoek zal vereren.

Achter zijn bureau gezeten, leest hij een procesverbaal voor dat kennelijk door de veri-
ficateur van mijn fotokopieerapparaat was opgesteld. De klacht luidt dat ik een Zwitser-
se Xeroxmachine heb ingevoerd zonder invoerbelasting te betalen en dat ik brutaal ben ge-
weest. Ik antwoord de inspecteur dat de verificateur wist dat het toestel in België ge-
kocht was en door mijzelf naar Zwitserland was meegenomen en legaal was uitgevoerd. Alle
daarop betrekking hebbende dokumenten heeft de verificateur in handen gehad. De inspec-
teur gelooft mij niet. Als dat zo was zou de verificateur dat toch wel in zijn proces-
verbaal opgenomen hebben. "Waarom zou hij dat", vraag ik de inspecteur, "die man heeft
kennelijk besloten mij te pesten en daarbij verknoeit hij nu ook nog uw kostbare(?) tijd.'
De inspecteur hoort aan mijn zelfverzekerde stem dat ik meen wat ik zeg en vraagt hoop-
vol: "Kunt u dat bewijzen?" "Tuurlijk", zeg ik, "ik heb de fakturen nog." De inspecteur
vraagt me vervolgens die te laten zien, maar ik heb die dokomenten niet bij me. "Waarom
niet", vraagt de inspecteur. Ik antwoord: "Omdat u niet precies wou zeggen waar dit ge-
sprek over zou gaan." "Tja", zegt de inspecteur, "als ik dat had gedaan, zoudt u wellicht
in de verleiding gekomen zijn bewijsstukken van de overtreding te verdonkeremanen."
Meewarig schud ik mijn hoofd. "Niet ik maar u is degene die vers.toppertje speelt", zeg
ik. "Morgen stuur ik u alle paperassen.

Twee weken later rinkelt de telefoon. "Ja, hier De Lange. Mogen we vanmiddag even langs
komen?" 's Middags staan er inderdaad twee douane-inspecteurs met sombere gezichten op
de stoep. "De machine die op de faktuur staat is niet dezelfde als degene die u aanbood
ter verificatie", zegt de een. "Mogen we uw machine inspecteren?", zegt de ander.
Triomfantelijk legt hij de faktuur en het verificatierapport naast elkaar. En ja hoor,
ze hebben gelijk: faktuur : 165.9055

verificatierapport: 58169.9055
Wat nu? Ik bel de IBM op en vraag pf ze soms een typefout op al hun fakturen gemaakt
hebben. Ik zeg: "Ik zie zelfs twee cijfers te veel, een 5 en een 8. Antwoord van IBM:
"Dat is de douanecode voor Holland, het land waar uw machine gemaakt werd."
De beide inspecteurs raken geïnteresseerd. Ik hoor de een tegen de ander zeggen: "Dus
het is in ieder geval geen Zwitserse machine, zoals de verificateur het deed voorkomen."
"Natuurlijk niet", zeg ik, maar dat heeft u toch uit alle douanepapieren kunnen lezen?"
De inspecteurs blozen. "Weet u", zeggen ze, "we hebben inderdaad alle referentienummers
van uw uit- en invoerdokumenten, maar die dokumenten zelf zijn zoekgeraakt. Daar zoeken
we al drie weken naar bij de verschillende douanekantoren."

Aangezien slechts een deel van de puzzle is opgelost, ga ik nu met mijn faktuur en het
verificatierapport voor mijn schrijfmachine zitten en cijfer voor cijfer lees ik het
nummer van dat ding op. Wat blijkt? Mijn faktuur is goed, maar het verificatierapport
bevat een tikfout. Of is het een verificatiefout? O nee dat kan niet, want de ambtenaar
is nooit fout, had de verificateur mij vorige maand nog gezegd. Alleen reizigers maken
fouten, stond er in zijn reglement.
Schielijk schuiven de beide inspecteurs mijn huis uit.

Michiel van Notten.

"De enige vrijheid die die naam verdient3 is die van het op onze eigen
manier najagen Van ons eigen welzijn; zolang wij niet proberen anderen
ervan te beroven, of hun pogingen om het te verkrijgen verhinderen."

John Stuart Mill.
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ter verdediging van

een symbool voor

goud
bedriegt niet
alleen mensen bedriegen

goud
naar buiten toe is als
naar binnen toe
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G O U D

EERLIJKHEID

INTEGRITEIT

SPAARZAAMHEID

goud
is opgespaarde niet-
verbruikte energie

DOORZETTINGSVERMOGEN

goud
verdienen en behouden
een van 's mens
moeilijkste taken

ONAFHANKELIJKHEID

goud
geeft onafhaneklijkheid van
grijpgrage wereldhervormers en
andere politici

goud
dient trouw de meester
het waardig
maar ontvlucht wie dat niet is

TROUW

CREATIVITEIT

goud
is geen bijbels manna vallend
uit de hemel
maar resultaat van heel hard
werken en nadenken en logica
en weinig vergissingen

RECHTVAARDIGHEID

goud
beloont indien eerlijk verdiend
met fierheid en zelfbewustheid
en comfort
maar indien oneerlijk verworven
door dwang en roof en diefstal
en bedrog
straft met schuldgevoel en
twijfel en verspilzucht

VRIJHEID

goud
in betaling gegeven brengt tot
stand vrije samenwerking
tussen mensen
enige alternatief bedelen of
dwingen en dwingen is steeds
dreigen met al dan niet
legaal geweld
en illegaal geweld dat is
roof en moord'en diefstal en bedrog
en legaal geweld dat is
boete en gevangenisstraf en
meestal beide tegelijk

FRED DEKKERS

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

" REASON "
Er zijn nog enkele gratis proefnummers
van dit zeer belangrijke libertarische
blad beschikbaar.
Als u belangstelling hebt, stuur dan
even een berichtje aan de redaktie van
de VRIJBRIEF.

L 'Informateur

- Brejnev est la, il se croit au paradis soviétique l

"Brejnev is daar,
hij waant zich in het sov.j et-paradijs!"

EERSTE EUROPESE LIBERTARISCHE CONVENTIE IN BRUSSEL

EÉN WEEK IN EEN LlBERTARISCHE WERELD



- 6 -

PROJECT LIBERTY
Dit is een Amerikaanse aktie die erop
gericht is om de inkomstenbelasting af
te schaffen. Voorstanders van deze af-
schaffing zijn niet alleen libertariërs.
Ook enkele democraten en republikeinen
zijn ervoor. En al zijn deze personen
het niet eens in een groot aantal andere
kwesties, dan toch kunnen ze gebundeld
optreden op dit uiterst belangrijke
punt. Want als we de "Staat" geen in-
komsten meer geven (' cut off their water'
zegt Professor Murray Rothbard) dan
heeft deze ook geen macht meer over ons.
De beweging die 'Project Liberty' wil
stimuleren groeit zeer sterk. De Liber-
tarische Politieke Partij in Amerika
heeft zich ook achter deze aktie ge-
plaatst.
In haar eerste rapport zegt deze bewe-
ging o.a. :

Als we de rol van de regering voor een
belangrijk deel willen inperken., moeten
we de fundamentele wortels aanpakken.
De regering (de Staat) ontleent prak-
tisch al haar macht aan de mogelijkheid
om zich het leven en eigendom van indi-
viduen toe te eigenen voor haar eigen
doeleinden. De drie, belangrijkste werk-
tuigen voor dit doel zijn: dienstplicht,
confiscatie en valse munterij.
Dienstplicht: Verplichting om onvrij-
willig dienst te moeten doen voor het
"algemeen belang".
Confiscatie: Het zich toeëigenen van
land of andere eigendommen op verschil-
lende manieren -meestal door belasting
en onteigening.
Valse munterij: Eet Veroorzaken van in-
flatie. Vroeger gebeurde dat door bij-
mengsels in de edelmetaal munten, thans
voornamelijk door papierwerk en elektro-
nische manipulaties. . ••
Deze drie methoden van het beroven van
het volk zijn de werktuigen van tiran-
nie. Als Mie vrij willen zijn3 moeten
die verdwijnen.

Dit alles is nogal krasse taal, maar
zijn de genoemde "werktuigen" niet nog
krasser?
'Project Liberty' publiceert behalve
een periodiek rapport een boek "The
Incovne Tax Must Go", geschreven door
Joe.Cöbb, met een voorwoord van Murray
Rothbard (a $ 3,-). Voorts verkopen ze
p.a. bumper stickers (a $ 1,50) met de

tekst:

SOUND MONEY, NO DRAFT

NO INCOME TAX, NO WAR

Hun adres is: Project Liberty
1041 Cherokee Street
DENVER, CO 80204, U.S.A.

DE VERENIGDE NATIES
U weet dat dat een "club van landen" is
die in New York over allerlei zaken
praten en wereldregels proberen uit te
vaardigen. Zo wordt er onder andere ge-
werkt aan een ruimteverdrag. Er zijn
reeds drie dictatoriaal geregeerde lan-
den die dit verdrag hebben ondertekend,
en thans wordt er in Nederland over ge-
sproken om zich daar bij te voegen.
Geeft dit te denken?
In het blad 'The Intellectual Activist^
dat we hier reeds vaker aangehaald en
aanbevolen hebben, lazen we nog een
paar voorbeelden:

1. De Algemene Vergadering bestudeert
een resolutie, voorgesteld door Roe-
menië, om te voorkomen de "uittocht van
opgeleide personen uit de ontwikkelings-
landen". Roemenië wil dat de United
Nations aan de regeringen wier onder-
danen willen emigreren "financiële com-
pensatie" betaalt. Het gaat er niet om
wat die persoon is of wil, hij is per
definitie een stukje bezit van de Staat.

2. Nieuwe communicatietechnieken maken
het mogelijk dat televisieprogramma's
direkt door de ontvangers opgevangen
kunnen worden; dus zonder gebruik van
een grondstation. Dit heeft autoritaire
regeringen erg verontrust en dus heeft
de Algemene Vergadering deze maand met
108 tegen 13 gestemd om staten het
recht te geven om uitzendingen te ver-
bieden die niet "voldoende respect ver-
tonen voor de politieke en culturele
integriteit van die staat".
U begrijpt dat hieronder van alles kan
vallen. Big Brother zorgt dat hij blijft
bepalen wat u wel of niet mag zien.
Het meest verwonderlijke blijft eigen-
lijk de gelatenheid en natuurlijkheid
waarmee we dit alles slikken.

*). The Intellectual Activist,
131 Fifth Avenue, Suite 101,
New lork, Nï 10003, U.S.A.
20 nrs. per jaar - $ 64,-.
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THERAPIEVRIJHEID
Enige tijd geleden werd bij de Belgische
senaat een wetsvoorstel ingediend tot
wijziging van de gemeesmiddelenwet van
25 maart 1964. Dit o.m. als gevolg van
de aktiviteit in die richting van het in
1979 opgerichte "Aktiekomitee voor The-
rapievrijheid".

België loopt inzake erkenning van al wat
ook maar enigszins "alternatief" is mij-
lenver achter op ongeveer alle andere
westerse landen en het zal geen verwon-
dering wekken dat de geneeskunde daarop
geen uitzondering maakt. Van homeopathie,
antroposofie en acupunctuur heeft men in
mijn dierbaar vaderland al wel eens iets
gehoord, maar in de wet is daar tot op
heden nauwelijks een spoor van te vinden.
Nu HOEFT dat, strikt genomen, ook niet.
Wij libertariërs wensen zo weinig moge-
lijk wetten met, als ze er dan toch zijn,
zo weinig mogelijk inhoud. De vrije markt
is op geneeskundig gebied niet minder
efficiënt dan elders. Maar anderzijds is
er natuurlijk het non-discriminatiebegin-
sel, en daar werd tot nu toe zwaar tegen
gezondigd. Men mag in feite stellen dat
de op de Belgische markt verkrijgbare
niet-klassieke geneesmiddelen een onwet-
telijk bestaan leidden: volgens de
strenge wet van 1964 waren zo gewoon
kwakzalversmiddeltjes, die dus eigenlijk
verboden hadden moeten zijn. Door de
ziekenkas werden ze niet terugbetaald en
het op de markt brengen van nieuwe ge-
neesmiddelen was zelfs nog moeilijker.
Aan dit alles zou het nieuwe wetsvoor-
stel iets doen. Het BLIJFT natuurlijk
Winder gezellig dat dit "iets" hier be-
staat uit een uitbreiding van de posi-
tieve interventies: De bevoegdheid wordt
van de klassieke naar de alternatieve
deskundigen verlegd i.p.v. naar de con-
sument. Geneesmiddelen die "inefficiënt"
bevonden worden zouden verboden blijven.

Een pikant detail is tenslotte het feit
dat bij de indieners van het wetsvoor-
stel drie socialisten, een lid van de
volksunie en twee van de milieupartijen
zitten. Van C.V.P. en P.V.V. geen spoor.
Het KAN natuurlijk zijn dat het aktie-
komitee de ene partij met meer ijver be-
naderd heeft dan de andere (de alterna-
tieve beweging heeft steeds een voorkeur
gehad voor de linkerzijde). Maar ik ver-
moed dat omgekeerde factoren minstens

even sterk meegespeeld hebben. De politieke
rechterzijde (en met name vele liberalen)
is zeer selectief in haar vrijheidsgevoel.
Inzien dat een monopolie voor een bepaalde
medische opvatting indruist tegen deze vrij-
heid valt haar blijkbaar zwaar.

Mijn persoonlijke tip aan het adres van de
libertariërs zou in elk geval luiden om de
alternatieve beweging niet (excuseer de
woordspeling) links te laten liggen, doch er
integendeel zoveel mogelijk kontakt mee te
zoeken en ze te trachten "libertariseren".
Neem je daarbij "en passant" zelf bepaalde
alternatieve waarden over (b.v. inzake voe-
ding, geneeskunde en algemene ingesteldheid
tegenover mens, leven en realiteit) dan hoef
je daar nog niet eens zo slecht bij te varen.

Het Aktiekomitee voor Therapievrijheid kan
gecontacteerd worden p/a Nest Hellemans,
Legerstraat 173, 2610 Wilrijk, België.
Rekeningnummer 320-0436665-41.

Guy de Maertelaere.

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

BOEKBESPREKING

"SOCIALISM" Ludwig von Mises

"Rere is at onoe the purest, intellect-
ually most powerful and most uncom-
promising statement of the extreme anti-
colleotivist case, supplemented in this
its second English edition (the original
German publication was in 1922) by an
Epilogue re lating the argument of the
book to latter-day collectivist
tyrannies and creeds." - ECONOMIST.

Hieraan kan alleen nog worden toege-
voegd dat deze fraai uitgevoerde uitgave
een voorwoord van F. Hayek bevat, een
uitgebreide bibliografie en buitengewoon
laag geprijsd is.
Prof. Ludwig von Mises (1881-1973) is
een van de meest vooraanstaande verte-
genwoordigers van de "Oostenrijkse
School".

Prijs: ƒ 19,- : Verzendkosten: ƒ6,-.

Te bestellen 'door ƒ 25,- over te maken
naar:
Libertarisch Boekcentrum, Postbus 336,
2100 AH HEEMSTEDE, Nederland.
Bank: ABN - nr. 53.94.22.819.
Postgiro: 3301445.

drs. P. Rikmans.
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DE VRIJE MARKT IN EEN ONVRIJE EKONOMIE
Vandaag, 23 februari, zien we het ver-
volg op de daling van de goud- en zilver-
prijzen. Gezien de snelheid en de grootte
van de daling is er nu een uitstekende
gelegenheid om nog wat bij te kopen. U
heeft tot mei/juni de tijd om te kopen.
Het risico om rond $ 460 per ounce goud
te kopen is relatief klein. Zilver zal
procentueel de hoogste opbrengst geven,
maar hierbij is dan ook een groter risico.
Wilt u het wat "rustiger" aan doen, koopt
u dan palladium. Dit edelmetaal gaat om-
hoog bij stijgende goudprijzen, maar ook
bij een zich verbeterende ekonomie (het
metaal wordt veel in de industrie ge-
bruikt). Dus in feite heeft u twee rede-
nen om er aan te verdienen.

De aandelenmarkt kijkt angstvallig naar
het reilen en zeilen in Amerika. Daar
moet eerst de 1100 in de Dow Jones door-
broken worden alvorens meer stijgingen
mogelijk zijn.̂
De in deze rubriek aangeraden AKZO mag u
nu, na bijna verdubbeling, van de hand
doen. Nog beter is opties te schrijven
tegen uw aandelen AKZO. Philips, ook al
op goede winsten, kunt u verkopen.
De hier aangeraden Duitse aandelen mag u
aanhouden, ook al zijn ze de laatste
tijd veel gestegen. Omdat de DM nog wat
omhoog kan, kunt u uw resultaat verhogen.
Voorlopig zijn wij voorzichtig met het
aankopen van aandelen. De koersen zijn al
veel gestegen, vooruitlopend op een eko-
nomisch herstel. Dat herstel is aan het
komen, maar sommige aandelenkoersen zijn

A G E N D A

18 maart : Friedman om 21.30 u. op Bel-
gische TV - BRT.

7 april : Kringbijeenkomst Rotterdam.
Onderwerp: Libertarische
Filosofie. Voor meer informa-
tie: Mevr. de Wilde 010-268702

Dhr. v.d. Kooi 078-129609

8 april : Utrecht 18,30 u. bijeenkomst
K.N.O. (zie elders in dit blad)

5 mei- : Kringbijeenkomst Rotterdam.
(Kringbijeenkomsten zijn elke
eerste donderdag van de maand.)

14-20 aug.: Ie Europ.Lib.Conv. in Brussel.

Volgende Friedman uitzendingen steeds om
21.30 u. op BRT op 13 mei/22 juli/14 okt./
23 dec.

teveel gestegen. Laat voorlopig de markt aan-
geven welke richting we uitgaan. Indien u
gekocht heeft op onze adviezen, dan mag u
best wat winst nemen. Daar is nog nooit ie-
mand armer van geworden.

Valuta 's
Met de Belgische frank blijft het huilen.
Een devaluatie lijkt onafwendbaar. Datzelfde
geldt voor de Franse frank.
De Duitse mark is sterk en kan nog sterker
worden. Het is nog helemaal niet zeker of de
gulden binnenkort mee revalueert met de DM.
De dollar blijft redelijk sterk. De stijging
van de afgelopen dagen is echter een goede
gelegenheid om uw dollartegoeden wat te ver-
lagen. Omwisselen in marken of Zwitserse
franken kan nauwelijks kwaad.

Rente
De rentes kunnen nog verder omlaag; te begin-
nen in Amerika. Haast om obligaties te ver-
kopen hoeft u daarom niet te maken; echter
een planning wanneer u wat verkoopt kunt u
nu rustig opzetten.
Binnen een maand of vier begint de inflatie-
angst weer. Dan moet u niet teveel obliga-
ties meer hebben.

*} De 1100 in de Dow Jones is inmiddels op
24 februari doorbroken.

ir. L.H.M. Jongen.

EERSTE EUROPESE
LIBERTARISCHE CONVENTIE
BRUSSEL 14 - 20 AUGUSTUS

Dit belooft de gebeurtenis van het jaar te
worden. U KOMT TOCH OOK?? Een hele week in
een Libertarische wereld voor ƒ 700/BF 13500
inclusief logies, ontbijt en lunch.
Als u inschrijft vóór l april geniet u nog
een korting van ƒ 90/BF 1650, dus dan zijn
uw kosten slechts ƒ 610/BF 11850.
Sprekers zijn o.a.: Ed Clark3 Henri Lepage,
Pascal Salin, Frank van Dun, en mogelijk ook
Peter Breggin & John Hospers, en vele ande-
ren. Binnenkort hopen wij u een uitgebreide
brochure toe te sturen.
U kunt al inschrijven door te storten:
f 700 (vóór l april ƒ 610) op rek.nr.
41 88 26 943 bij AMRO Amsterdam, t.g.V.
L.C. Congres Brussel, of
BF 13500 (vóór l april BF 11850) op rek.nr.
645-1018809-53 bij Bank J. van Breda, t.g.v.
Libertarian International, Maarssenbroek.


