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K O M T U o o . K ?

De conventie in Brussel belooft een hele
fijne gebeurtenis te worden. Echt iets om
met je vakantie te kombineren. Het ontmoe-
ten van libertariërs uit andere landen is
op zichzelf al de moeite waard. Het ver-
diept je eigen inzicht; je ervaart dat ook
in andere landen let libertarisme leeft en
groeit. Het versterkt je zelfvertrouwen.
En dat alles in een ontspannen sfeer, even-
tueel onder het genot van samen een drank-
je drinken in de studentenstamkroeg. Er
zijn al inschrijvingen uit een 10-tal ver-
schillende landen. Behalve uit België, Ne-
derland en Luxemburg komen er mensen uit
Noorwegen, Frankrijk, Spanje, Engeland,
Canada, U.S.A., Australië.
Het programma wordt steeds interessanter.
De toezeggingen van de sprekers zijn bijna
allemaal binnen en door de verdeling van
de onderwerpen krijgt u in een week een
hele cursus Libertarisme. Er zullen niet
veel onderwerpen onbesproken blijven. In
ieder geval zal er ruimschoots de gelegen-
heid zijn om de zaken die u persoonlijk
interesseren te behandelen. U kunt uw bij-
drage of van tevoren indienen, of op de
conventie zelf ter sprake brengen.
Sprekers als Peter Breggin, Camille Casto-
rina, Ed Clark, Henri Lepage, Pascal Salin,
Chris Tame, Leonard Liggio, Arthur Seldon,
en vele anderen, zult u niet snel weer zo
dichtbij kunnen ontmoeten. En ook de spre-
kers uit België en Nederland zult u niet
willen missen (zie namen op de u reeds ge-
stuurde brochure).
De toekomst van het Libertarisme zal aan
bod komen. Er zijn al diverse deelnemers
die op de conventie nieuwe akties willen

starten. Ook daar zal uw inbreng op prijs
gesteld worden.
Er zijn reeds diverse "Workshops" voorzien.
Op dit moment o.a. over investeringen, li<-
bertarisme in het bedrijf, zwarte markt.
De hoofdonderwerpen per dag zijn nog zoals
in de bruchure aangegeven. De woensdag-hoofd-
lijn is verduidelijkt als: Healthoare eend
Liberty. '
De kosten zijn voor een dergelijke gebeurte-
nis zeer laag. Toch kan het totale bedrag
voor bepaalde personen veel geld zijn.
Door middel van ons "sponsorship-fonds" kun-
nen we nog enkele personen iets tegemoetko-
men. Neem daarvoor kontakt met ons op. • ;
Als u nog vragen hebt, aarzel niet ze te
stellen.

WACHT NIET TE LANG, SCHRIJF Nlt' IN, DOE HET
VANDAAG! , • ;

N.B. Als u een brochure over hebt, wilt u
die dan aan een eventueel geïnteresseer-
de geven?
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A G E N D A ''':
6 juli : Kringbijeenkomst Schiedam.

Voor meer informatie:
- Mevr. T. de Wilde 010-268702
-Dhr. J. v.d. Kooi 078-129609

22 $uli : Priedman om 21.30 uur op
Belgische TV-BRT.

4 augustus : Kringbijeenkomst Schiedam.

14-20 aug, : EERSTE EUROPESE LIBERTARISCHE
CONVENTIE in BRUSSEL. ;,

Nederland: Libertarisch Centrum, Fazantenkamp 818, 3607 EB Maarssenbroek. Tel.03465-64994.
AMRO Bank rek.nr.46.24.31.320 (Giro 8238 AMRO Bank Amsterdam) t.g.v.Libertarisch
Centrum; abonnementsprijs ƒ 40,- per jaar; donateurs min. ƒ 100,- per jaar.

België : Herentalsebaan 109, B 2100 Deurne; Bank J.v.Breda rek.nr.645-1240465-64 t.g.v.
VRIJBRIEF; abonnementsprijs BF 600,- per jaar; donateurs min. BF 1.500 per jaar,



- 2 -

NATUURLIJKE ORDE EN DISCRIMINATIE
Er mag in de Vrijbrief wel eens wat meer
gediscussieerd worden, lijkt me zo, en daar-
om wou ik de vorige keer gepubliceerde SIL-
paper over "Sexisme en Individualisme" eens
onderzoeken.
Het artikel weerspiegelt correct wat men de
standaard libertarische opvatting over
sexisme, racisme, enz. (kortom: discrimina-
tie mag noemen: WELISWAAR mag discriminatie
niet met staatsdwang tegengegaan worden,
maar wel moeten wij ze scherp veroordelen
en ze in ons persoonlijk leven zeker geen
plaats gunnen.
Ikzelf zou de klemtoon liever omgekeerd
leggen en het gewoon houden bij: raciale,
sexuele of andere voorkeur is privé-zaak.
Afgelopen! En indien ik toch een stap ver-
der zou gaan, zou het zelfs eerder de ande-
re richting uitgaan en luiden: wanneer ze
pp niet-dwangmatige manier worden geuit,
zijn bovenvermelde vormen van discriminatie
(betekent ethymologisch niets anders dan:
een onderscheid maken) natuurlijk, omzeg-
gens algemeen voorkomend en volstrekt aan-
vaardbaar. Ertegen ingaan kan alleen maar
op grond van een erg vervlakkende levensbe-
schouwing, waarbij men alleen maar oog
heeft voor de twee uitersten (die, zoals
gewoonlijk, ook hier elkaar de hand reiken):
het individu en ... de mensheid. Naargelang
men een van beide accentueert, vervalt men
in een steriel "atomisme" of een waterach-
tig üniversalisme. Familie, ras, geslacht,
taalgroep, godsdienst, leeftijd, al deze
factoren constitueren subgroepen van "de
mensheid"; voorkeuren hebben in verband met
een of meer van deze factoren is op geen
enkele manier dood te verven als een uiting
van onredelijkheid en immoraliteit.
Sta ik zelf toe dat mijn niet-sexuele hou-
ding ten opzichte van anderen beïnvloed
wordt door hun geslacht? lezen we in het
artikel. Verdraaid wel, wat dacht je anders!
Zoals ze trouwens bepaald wordt door hun
ras, kleur van ogen, intelligentie, tempe-
rament en noem maar op.
En dan, om nog een laatste keertje te vit-
ten, !dat klassieke argument van: een vrouw
die ijverig sport doet zal sterker worden
dan een man die er helemaal geen doet, dus
heeft het geen zin te beweren dat de man
fysisch sterker is dan de vrouw. Een weinig
academische vergelijking om dat "argument"
weg te vegen: ik ben verzot op spagetti en
ik hou normaal niet zo erg van aardappelen,
maar als ik nu echt de fijnst klaargemaakte
aardappelschotel ga vergelijken met ....
goed, dat volstaat wellicht.

Laten we dus wat dieper graven en even de
vraag overwegen of er zoiets bestaat als
een natuurlijke orde, structuren en ver-
houdingen tussen subgroepen die, beter dan
andere, aansluiten bij de menselijke na-
tuur en die de mens dus, wat mij betreft,
best met voeten "mag" treden, maar dan ...
a ses risques et périls. Het antwoord op
zo'n vraag luidt m.i. evident bevestigend.
Het is het meest flagrante constructivisme
(in Hayeks betekenis van het woord) te
doen alsof alle vroegere menselijke erva-
ring inzake de verhoudingen tussen b.v.
ras-, geslachts- en leeftijdsgroepen niet
bestaat en ons dan maar te gaan afvragen
hoe we dat nu allemaal eens gaan regelen.
De fout van heel wat oude maatschappelijke
leef-, eet- en gedragsregelen (tenminste
gezien vanuit onze moderne visie) was hun
nogal primitief-religieuze inspiratie. Zij
werden opgelegd door een god en zijn troon.
In die god gelooft niemand meer, zodat men
het kind met het badwater heeft weggegooid.
Vele van die regelen waren nochtans alles-
behalve zinloos, wat men al bijna a contra-
rio kan aantonen door te wijzen op de chaos
en de belachelijke toestanden waartoe het
klakkeloos overboord gooien ervan heeft ge-
leid.
Libertariërs hebben steeds goed begrepen
dat enkele bureaucraten niet, zonder schade
voor alle betrokkenen, zomaar aan nieuwe
maatschappelijke verhoudingen kunnen knut-
selen en doen alsof de bestaande toestand
geen belang heeft. Even belangrijk is het
dat ze zouden inzien dat hetzelfde onwetend-
heidsprincipe (zie terug Hayek) geldt voor
ieder van ons afzonderlijk: zeggen dat ik
gewoon ik ben en jij jij en dat alle andere
menselijke onderscheiden onbelangrijk zijn
is een even irreële abstractie als die van
de bureaucratische plannenmakers. Het is
overbekend dat een ongeordende massa, waar
alle intermediaire structuren en onder-
scheiden uit verdwenen zijn, de ideale voe-
dingsbodem vormt voor de totalitaire staat.
Het individualistisch principe "ik ben wat
ik ben en wens als dusdanig te handelen en
behandeld te worden" blijft waardevol, als
men bewust is van het feit dat WAT ik ben
precies sterk bepaald wordt door een groot
aantal biologische en culturele kenmerken
die ik niet zelf heb gekozen (en die in
vele gevallen ook niemand uitdrukkelijk
voor mij gekozen heeft).

Graag een tweetal stellingen als besluit:
(vervolg op pag. z)



ZO JUIST__VERSCHENEN

"HET NIEUWE FASCISME"
regeren bij algemeen akkoord

AYN RAND
een waarschuwing voor de jaren '80

(Dit essay verscheen eerder in: "Kapitalisme - het onbegrepen ideaal")

Hier volgt een deel van de recensie door
de heer J,G. Heitink, zoals deze verscheen
in de Telegraaf van 30 april 1983:

Ayn Rand vindt dat er reeds jaren-
lang een campagne aan de gang is om het
marxistische standpunt op te dringen, dat
elke regering het werktuig is van economi-
sche klassebelangen en dat het kapitalisme
geen vrije economie is, maar een stelsel
van staatstoezicht dat ten dienste staat
van de een of andere bevoorrechte klasse.
Die campagne heeft tot doel de economische
werkelijkheid te verdraaien, de geschiede-
nis te herschrijven, en de mogelijkheid van
bestaan van een vrij land en een ongeleide
economie te doen vergeten. Men wil ons al-
leen laten kiezen tussen fascisme en socia-
lisme (of communisme).

Een essentieel aspect van de socialistische
mentaliteit is het verlangen het verschil
tussen het verdiende en het onverdiende
uit te wissen, zo meent Ayn Rand. Oude,
vergrijsde "progressieven", die eens de
idealisten van de jaren dertig waren,
klampen zich wanhopig vast aan de illusie
dat we ons bewegen in de richting van een
socialistische staat.
Maar de ironie van het geval wil, aldus
Ayn Rand, dat we ons juist bewegen naar het
fascisme. De werkelijke profiteur van het
"idealisme" van de oude socialistische gar-
de is niet de hulpeloze kleine man, maar
het ergste soort rijken dat bestaat, nl. de
rijken-door-geweld, de rijken-door-politie-
ke-voorrechten, het soort mensen dat onder
het kapitalisme geen enkele kans heeft,
maar dat altijd klaar staat om onmiddellijk
in te haken op elk "edel experiment" van de
collectivisten.

Er is echter een verschil tussen het
fascisme waar we nu heendrijven en het
soort dat de landen van Europa in het jong-
ste verleden heeft geteisterd: het onze is
geen militant soort fascisme, geen georga-
niseerde beweging van schelle demagogen,
bloeddorstige moordenaars, hysterische
derderangs intellectuelen en jeugddelin-

quenten - het onze is een vermoeid, ver-
sleten, cynisch fascisme, niet zozeer een
verzengend onheil, maar de geruisloze in-
eenstorting van een lethargisch lichaam
dat langzaam wordt verteerd door inwendig
bederf. Aldus Ayn Rand.

Het boekje kost ƒ 4,50 en ƒ 6,- inclusief
portokosten, en kan besteld worden door
overmaking van ƒ 6,-
op postg-ivo 3301445
op barikgivo 53.94.22.819
t.n.v. L'iber toxisch Boekaentrum

Postbus 336
2100 AH HEEMSTEDE

Bij meer dan 25 exemplaren: prijs op aan-
vraag.

P. S. Een prima boekje om cadeau te geven
aan vriend en vijand!

drs. P. Rikmans.
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(vervolg van pag. 2)

1. In plaats van de intermediaire groepen
(intermediair in de zin van "tussen het
individu en de maatschappij in haar geheel")
en structuren als collectivistische werk-
tuigen te zien, kunnen libertariërs ze be-
ter beschouwen als (en waar nodig trachten
om te vormen tot) verrijkende schakeringen
van het menszijn, die precies de persoon-
lijkheid kunnen helpen ontplooien. Als ik
er een slogan van mag maken: je dialect is
verrijkend, Esperanto verarmend!

2. Wat ook het gevaar van discriminatie en
groepsegoïsme mag zijn, de dreiging van het
schrale universalisme en van de opgedrongen
anti-discriminatie lijkt me erger. Sedert
korte tijd is nu in België voor het eerst
(als men het taboe van de sexuele moraal
even buiten beschouwing laat) de vrijheid
van meningsuiting afgeschaft. Het uiten van
als racistisch bestempelde IDEEËN is nu
strafbaar. Daartegen strijden zou voor li-
bertariërs tot de prioriteiten moeten be-
horen.

Guy de Maertelaere.
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LIBERTARISCHE DENKERS ,,,,
Met opzet heb ik bovenstaande titel onvol-
ledig gelaten, omdat ik u eerst in gedach-
ten de vraag wou laten beantwoorden: wie is
internationaal de meest bekende libertariër?
Sommigen zullen zeggen: Milton Friedman, en
dat is waarschijnlijk correct.... indien
we hem als een libertariër kunnen beschou-
wen, iets waar sommigen bezwaar tegen zou-
den hebben. Als we Friedman buiten beschou-
wing laten kan het antwoord alleen maar
luiden: de psycholoog Thomas Szasz, bij de
linksen méér dan bekend en bij de meeste
libertariërs (zeker buiten de Verenigde
Staten) evenwel weinig opgemerkt. Zijn li-
bertarische geloofsbrieven laten nochtans
niet de minste twijfel over. In 1976 be-
hoorde hij, samen met Robert Nozick, tot de
kiesmannen voor Libertarian Party presi-
dentskandidaat Roger McBride voor de staat
Massachusetts. En voor wie nog twijfelt een
korte bloemlezing uit enkele van zijn afo-
rismen:
- Gelijkheid werkt inspirerend als wétte-
tijk ideaal, verstikkend als sociale rea-
liteit.
- Vrijheid is wat de meeste mensen voor
zichzelf wensen en wat ze andeven het meest
witten afnemen.
- De staat kan geen daden "legaliseren"j
hij kan ze alleen "criminaliseren" of met
rust laten.
- Zelfmoord is een fundamenteel menselijk
recht. Dit 'betekent niet dat hij moreel
wenselijk is. Het betekent alleen dat de
maatschappij niet het morele vecht heeft
zich met geweld te bemoeien met iemands be-
slissing die daad te stellen.
- Onvrijwillige opsluiting in een psychia-
trische kliniek is net als slavernij....
Het probleem is niet hoe de opsluiting te
veraangenamen^ maar hoe ze af te schaffen.
Met dit laatste punt komen we dan meteen
bij Szasz' stokpaardje, of jammer genoeg
zelfs meer: ongeveer het enige punt (met
zijn vele uitlopers weliswaar) dat hem
blijkt te interesseren: de strijd tegen het
opsluiten van zogenaamde geesteszieken.
Laat dat voor wat het is, maar typisch voor
Szasz is nu dat hij nog een stap verder
gaat en beweert dat dit begrip "geestes-
ziekte" zelf eigenlijk maar een voorwendsel
is om mensen met afwijkend gedrag te kunnen
opsluiten. Voor het eerst affirmeerde hij
deze stelling krachtig in MThe Myth of
Mental Illness". Gans zijn later werk is
eigenlijk een rijk gedocumenteerde voet-
noot, met o.a. historische overzichten, bij
deze oorspronkelijke stelling.

Dat Szasz zich verzet tegen onvrijwillige
behandeling en opsluiting is zeker een ver-
dienste. Een libertariër maakt geen wette-
lijk onderscheid tussen gezonde en ongezonde
mensen (lichamelijk noch geestelijk) bij het
bepalen welke daden hij al dan niet als ge-
oorloofd zal beschouwen en hoe hij erop zal
reageren. Elk onderscheid opent de deur voor
willekeur en miskenning van de rechten van
zowel misdadiger als slachtoffer. Een van de
ergste perversies van recht is wel de opvat-
ting die men in sommige kringen vindt, dat
een misdadiger NOODZAKELIJK een zieke is,
die dus "behandeld" moet worden. Men kan daar
tegenover stellen dat zelfs een misdadiger
recht heeft op het behoud van zijn levens-
visie. .. .maar niet ten koste van ons. Wan-
neer we hem dus straffen is het eigenlijk
uit een vorm van respect voor hem: we eer-
biedigen zijn (criminele) persoonlijkheid,
we willen die niet "genezen", maar we willen
tevens onze eigen rechten veilig stellen,
vandaar de straf.
Bij dit alles dus geen probleem. Szasz gaat
m.i. echter te ver als hij stelt dat het be-
staan zelf van het begrip "geestesziekte"
verworpen moet worden. Ziekte, zo poneert
hij tamelijk willekeurig, is altijd lichame-
lijk. Natuurlijk kan er aan de basis van een
zogenaamde geestesziekte een ECHTE lichame-
lijke ziekte liggen. Zo'n mens is dan gewoon
ziek, niet geestesziek. Is evenwel lichame-
lijk alles in orde en doet de betrokkene
toch "eigenaardig", dan gaat het om proble-
men van communicatie en levensstrategie
(zaken die hij wil mededelen of bereiken).
Over dat alles valt HEEL veel te zeggen en
wel om te beginnen dit: je kunt ongeveer
iedere term waar je om een of andere reden
bezwaar tegen hebt "wegdefiniëren", net zo-
als in een goede voetbalploeg niemand echt
onvervangbaar is. De vraag is niet of het
kan, maar of het wenselijk is, of we ons
denken ermee vooruit helpen. M.i. is dit bij
het elimineren van het begrip geestesziekte
niet het geval. Uiteraard kan men verkiezen
dit "lichaam of geest" wat buiten beschou-
wing te laten en het gewoon te houden bij de
vaststelling dat een bepaald mens niet hele-
maal O.K. is: hij voelt zich niet goed, zijn
gedrag wijst niet op een vlot kontakt met de
uiterlijke realiteit en op lange termijn
ondervindt zijn organisme schade van zijn
toestand. "Er" hapert dus iets. De betrokke-
ne is ziek. Natuurlijk kan men nu dogmatisch
stellen dat deze hapering lichamelijk MOET
zijn, maar er valt ook iets te zeggen voor

(vervolg op pag. 5)



- 5 -

DE "LIBERTAS-VERKLARING"
Enkele libertariërs hebben gevraagd om in
elke Vrijbrief de bekende SIL-verklaring
(Society for Individual Liberty) op te ne-
men. Hoewel dit zeker geen slecht idee is,
vinden wij dat dit voor "iedere keer" te
veel plaatsruimte kost. We zullen het ech-
ter wel af en toe gaan doen.
We kwamen echter de "Libertas-verklaring"
tegen van een andere libertarische groep:
SLL (Society for Libertarian Life). Deze is
iets korter en onderstaand geven wij u
hiervan een bewerking.

Wij als libertariërs verklaren:

- Dat volledige individuele vrijheid alleen
mogelijk is in een maatschappij die geheel
op vrijwillige samenwerking gebaseerd is
en die op geen enkel persoon agressie uit-
oefent.

- Dat mensen het volledig en onafhankelijk
gebruik van hun eigen beoordelingen nodig
hebben om te overleven op een optimaal ni-
veau, en daarom een natuurlijk recht hebben
om hun eigen leven te leiden; vooropgesteld
dat ze daartoe geen geweld of dwang initi-
ëren ten opzichte van leven, vrijheid of
eigendom van een ander individu.

- Dat iedereen exclusief souverein is en
slaaf van niemand.

- Dat het individu het beste gediend wordt
door de maatschappij wanneer hij of zij
vrij is van opgelegde dwangmaatregelen van
anderen, of die nu alleen of gezamenlijk
werken (zoals bijvoorbeeld een regering).

- Dat alle vormen van dwang, agressie en
fraude altijd immoreel zijn.

- Dat het enige systeem in overeenstemming
met persoonlijke vrijheid in het economi-
sche vlak er een is dat zich niet bemoeit
met vrije handel tussen individuen die het
met elkaar eens zijn.

- Daarom besluiten wij als libertariërs om
alle vormen van agressie door welke staat
of regering dan ook, door elke door zich-
zelf aangestelde redder, elk individu of
groep van individuen, te bestrijden.

Verder besluiten we te bestrijden:
belastingen, dienstplicht, macht over privé
eigendom, wetten die "slachtofferloze mis-
daden" creëren en alle plannen die een in-
dividu worden opgedrongen zonder zijn toe-
stemming.
Het is tijd dat de kettingen van autoriteit
over economie en moraliteit verbroken worden.

Individuele rechten en dwang kunnen niet
samen gaan.
Vrijheid verdraagt geen compromissen en wij
nemen geen genoegen met minder dan

Vrijheid In Onze Tijd - V I O T.

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

HEBT U Uw INSCHRIJVINGSFORMULIER
VOOR DE CONVENTIE IN BRUSSEL AL
INGEVULD EN OPGESTUURD ?

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooc
(vervolg van pag. 4)

de meer voorzichtige houding, waarbij men
zich beperkt tot het vaststellen van het
psychische feit en zich niet uitspreekt
over het al dan niet bestaan van lichame-
lijke oorzaken. En in elk geval is het
verwerpen van het begrip geestesziekte om-
dat er soms misbruik van gemaakt kan wor-
den een duidelijk geval van "overkill".

Het BLIJFT natuurlijk verheugend dat wij,
libertariërs, ook in het departement
psychologie een figuur hebben waar de in-
tellectuele wereld naar opkijkt, al is
deze faam dan naar mijn gevoel iets minder
verdiend dan die van b.v. Hayek, Priedman
en Nozick op hun respectievelijk terrein.

Tot besluit nog 3 korte aforismen van
Szasz, die ik (in die volgorde) leuk, rot-''
slecht en tot nadenken stemmend zou noemen:
- Wanneer -iemand niet langer met zichzelf
kan lachen., is het tijd dat de anderen mét
hem beginnen te lachen.
- Er bestaat geen -psychologie., alleen maar
biografie en autobiografie. ,
- Helder denken vereist eerder moed dan
intelligentie.

Guy de Maertelaere. •
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" Wat we ons goed moeten realiseren is3 dat •
wat een regering geeft, ze eerst moet afnemen. "

J.S. Coleman :
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POLITIEK EN LIBERTARISME
Steeds meer libertariërs raken ervan over-
tuigd dat we ons vrijheidsideaal op niet-
politieke wijze en liefst door middel van
geweldloze akties moeten verwezenlijken.
Dat er op die manier grote resultaten te
behalen zijn, is duidelijk aangetoond door
Gandhi. Wij kunnen de film over hem dan
ook van harte aanbevelen.
Br zijn echter ook heel veel libertariërs
die vinden dat de politieke weg wel de
juiste is. De grootste resultaten op die
weg heeft de Amerikaanse Libertarian Party,
de LP bereikt. In ieder geval heeft de LP
bereikt dat heel veel personen geleerd
hebben dat het Libertarisme (en zelfs het
Objectivisme) bestaan.
Daarom zullen we trachten u ook regelmatig
te informaren over wat er op het politieke
terrein gebeurt. Vaak zal blijken dat we
toestanden en gebeurtenissen in andere
landen goed kunnen vergelijken met gelijk-
soortige in België en Nederland.
Dit jaar is in New York (direkt na onze
conventie in Brussel) de conventie waarin
de LP de kandidaten voor President en
Vice-President van de U.S. voor de verkie-
zingen van 1984 gaat benoemen.
Tot nu toe is er nog maar één persoon die
zich daarvoor kandidaat gesteld heeft. Dat
is Gene Uwens, dieVzijn akties baseert op:
"Het gaat om de Vrijheid^, en de ti^d -Is nu".
Burns is 42 jaar en werkt al jaren bij om-
roep en nieuwsprogramma's. Burns stelde dat
de oude politieke partijen niet de oplos-
singen voor de problemen in de maatschap-
pij kunnen brengen, omdat ze niet eens de
juiste vragen stellen. Zij vermijden be-
wust de simpele vraag: "Wat is de aard en
de rol van de regering." Ze gaan er vanuit
dat we nu eenmaal zitten met die overheid
en dat we in dat raamwerk onze oplossingen
moeten Vinden. Diverse bekende libertariërs
waaronder Prof. Murray Rothbard, hebben al
verklaard dat ze de kandidatuur van Burns
zullen steunen. .
Er zijn echter ook vraagtekens geplaatst.
Zo heeft Burns uitspraken gedaan die uit-
gelegd zouden kunnen worden alsof hij vóór
eenzijdige ontwapening zou zijn. Zover ons
thans bekend is hierin nog geen 100% dui-
delijkheid.
Tevens blijkt daardoor ook dat de LP zelf
niet 100% duidelijk is in haar programma
over ontwapening. Dit wordt zeer goed be-
schreven in "American Defense" van april
1983. In dit blad zegt Alan Burris dat het
noodzakelijk is om onze houding daarin te

bepalen uitgaande van onze principes. "Het
gaat er niet om of door een wapen één per-
soon of honderdduizenden gedood worden. Mo-
rele principes zijn niet afhankelijk van het
aantal betrokken personen. Ook is niet es-
sentieel wat het beste praktische resultaat
zou kunnen opleveren. We komen dan terecht
op het terrein van "meningen" in plaats van
"principes".
Dit probleem wordt nog complexer als we be-
denken dat we ook de vrijheid die we hebben,
willen verdedigen. We zouden het onzin vin-
den als we de politie gingen ontwapenen om
zodoende de misdadigers te overtuigen dat ze
in het vervolg de misdaad moeten laten.
Alan Burris besluit dan ook terecht met op
te merken dat het van groot belang is om te
komen tot een logische en consistente posi-
tiebepaling van onze defensie en houding
t.o.v. het "buitenland". Deze hoort geba-
seerd te zijn op onze basisprincipes en niet
op emoties. "De grootste bijdrage die wij
kunnen leveren voor wereldvrede en voorko-
ming van atoomoorlog, is ervoor te zorgen
dat de libertarische beweging zo snel moge-
lijk groeit. De morele en effectieve wijze
om oorlog en nucleaire vernietiging te voor-
komen, is voldoende libertariërs op te lei-
den die de wereld kunnen overtuigen dat
"staatisme" ontoelaatbaar is.

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

K R I N G N I E U W S
De maandelijkse Kringbijeenkomst in Schiedam
loopt steeds beter. Gelukkig komen er ook
regelmatig nieuwe leden. De Kring, en vooral
een kleine commissie, werkt thans intensief
aan het vertalen van de "position papers"
van S.I.L. Tevens worden deze vertalingen
dan aangepast aan de Nederlandse situatie.
De bedoeling is om ze dan nog dit jaar uit
te geven in boekvorm, en ook losbladig. Het
ziet er naar uit dat dit doel gehaald wordt.
Een volgende aktie is het vervaardigen van
een soort visitekaartje waarop de grondbe-
ginselen van het libertarisme staan, en dat
makkelijk uit te delen is.
Een ontwikkeling in de richting van het
Voluntaryisme is ook bij de Kringleden duide-
lijk merkbaar. Er zijn thans meer leden die
het Libertarisme via niet-politieke partijen
willen verbreiden dan die wel een Libertari-
sche Politieke Partij willen. Ook deze ont-
wikkeling zullen we met belangstelling vol-
gen.

Komt u ook eens vrijblijvend kennismaken?
(Zie Agenda.)
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BU DE START
BEDRIJF

VAN UW NIEUW

1. Inschrijving bij R.S.Z.
2. Inschrijving bij kompensatiekas
3. Ontwerp arbeidskontrakten
4. Aanvraag kinderbijslag
5. Aanvraag pensioenrekening-

nummer (ASLK)
6. Indiening dossier

arbeidsplaatspremies
7. Aanvraag terugvordering

aansluitingskosten sociaal
sekretariaat

BIJ DE LOONBEREKENING

8. Berekening van brutoloon naar
netto

9. Patronale bijdrage
10. Fiscaal voluntariaat
11. Loonbeslag (administratie en

doorstorting)
12. Berekening eindejaarspremie
13. Berekening dubbel vakantiegeld
14. Berekening premie sluiting

onderneming
15. Inhouding

groepsverzekeringspremie
16. Berekening provisiebedragen
17. Uit dienstberekening én

vakantieattesten

KOMPENSATIEKAS (kinderbijslag)

27. Nieuwe aanvragen voor
kinderbijslag

28. Aanvragen geboortepreraie
29. Maandelijkse aangifte voor de

kompensatiekas

BEDRIJFSVOORHEFFING
BELASTINGEN

- DIREKTE 46.

WEERVERLET EN
GETROUWHEIDSKAARTEN
(BOUWBEDRIJF)

44. Berekening en aangifte van de
individuele bijdragen

45. Aanvragen van de weerver let-,
zegels
Kleven van de zegels

30. Tijdige storting
bedrijfsvoorheffing

31. Opstelling aangifte
bedrijfsvoorheffing

32. Opstelling fiche 261.
33. Opstelling fiche 325.

PENSIOENKAS

10
10

34. Aanvraag pensioennummers

WETSVERZEKERINGSMAATSCHAPPU

35. Opstellen aangifte
wetsverzekering

36. Dokumenten arbeidsongevallen

G R O E P S V F R 7 F K F R I N G

AMBTENARIJ

NA DE L O O N B E R E K E N I N ^ Een voorbeeld van onze ambtenarij
blijkt uit een lijst van 60 handelingen

KREDIETUREN

47. Samenstelling van het dossier
48. Opstelling van de aanvraag van

terugbetaling

DIVERSEN

49. Opstelling van
werkloosheidsattesten

50. Opmaken van duplicata
51. Tewerkstelling van buitenlands

personeel

JURIDISCHE DIENST - Inlichtingen

52. Veertiendaags mededelingsblad
53. Informatie over C.A.O.
54. Informatie over

tewerkstellingspremies
55. Informatie over barema's en

indexaanpassingen
Specifiek juridisch advies

'KOSTINFORMATIE
18.
19.

20.

21.
22.
23.

Opstellen van loonst die iemand die zijn eigen bedrijf wil starten
Loonstrips, loonzakjt

betalingen
bank, post
Banklijst
Loonkostrapport
Individuele rekening

moet doen.
De lijst is verstrekt door de

vereniging V.E. V. De cartoon
RUDEBARBS sluit er prach-

tig bij aan.
59.
60.

jonkosten per afdeling en/of
.ostendrager
Provisionering van bijkomende
loonkosten
Beleidsinformatie op maat
Boekhoudkundige gegevens op
maat

(uit: "Rudebarbs" door Randall Eylkema)
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DE VRIJE MARKT IN EEN ONVRIJE EKONOMIE
Het advies, hier gegeven, om geleidelijk
aan obligaties te verkopen, blijkt goed te
kloppen. Er is nu een rentestijging aan de
gang, zodat obligaties in koers dalen.
Ik geloof echter wel dat we toch nog iets
lagere rentes en hogere obligatiekoersen
kunnen verwachten. Maar deze "rentehobbel"
of misschien wel nieuwe trend voor hogere
rentes, illustreert duidelijk dat het stap
voor stap veranderen in een portefeuille
helemaal niet slecht is. Zeker als dat
soort geleidelijke veranderingen opgevolgd
zijn door aankopen van zilver, platina en
goud (in deze volgorde). Eens te meer
blijkt dan dat een aandeel of belegging
niet één richting opgaat, doch met pieken
en dalen een trajekt aflegt. Door nu ge-
leidelijk te kopen of te verkopen bewandelt
u de gulden middenweg. Althans dat probeer
ik u te adviseren.

Ede Ie metalen
Vooral door onduidelijkheid met betrekking
tot de rente in de V.S. én de sterke dol-
lar daalden de edele metalen in koers.
Hoe saai het ook klinkt: nu is een goede
gelegenheid om in te kopen. Let u wel op
het hiervoor genoemde.

De dollar
Ik vind de dollar griezelig hoog. Er spe-
len een aantal faktoren een rol, waarbij
de Voornaamste zijn:

a. In Williamsburg lijkt er niets zinnigs
besproken te zijn. Eigenlijk zou het de
meeste landen goed uitkomen als de dollar
omlaag ging. Zodoende zouden de grote
dollarschulden door allerlei ontwikkelings-
landen gemakkelijker afbetaald kunnen wor-
den. Nu de dollar omhoog gaat, is het in
feite moeilijker voor hen geworden om die
schulden af te lossen of zelfs rente te
betalen. Het risico van een failliet land
wordt dus eigenlijk groter. "Dus" zouden
edele metalen veilig kunnen zijn.

b. De dollar is mede gestegen omdat de
rente weer de neiging had tot stijgen.
Dat stijgen kwam omdat men voor inflatie
begon te vrezen, naar aanleiding van de
grote toenames in de V.S.-geldhoeveelheid.
Indien daar inderdaad reden voor is, be-
tekent dit echter een reden temeer om ede-
le metalen te kopen. Nu als bescherming
tegen inflatie.

Waarschuwing
In België komt er waarschijnlijk fiscale
amnestie. Men kan dan in België beleggen
zonder dat aan Belgen gevraagd wordt naar
de oorsprong van het geld. Het klinkt alle-
maal mooi, maar achterdochtig als wij zijn
(geworden), willen wij nog even de Neder-
landse spaarbrieven noemen.
Deze spaarbrieven kon u vroeger in Neder-
land ongelimiteerd kopen. Niemand vroeg u
wat en of u dat met wit of zwart geld deed
interesseerde niemand. Of toch?
Toen bleek dat velen grote bedragen hierin
hadden belegd, vond de overheid het nodig
om de (spel)regels te veranderen: nu is er
wel legitimatie nodig.

HET LAATSTE WOORD

Socialisme is uiteindelijk een filosofie
gebaseerd op jaloezie. Het afnemen van de
rijken om te geven aan de armen is een plaag
die al jaren aan de gang is. Een nieuwe be-
rekening van de "Bank of America" zal hope-
lijk een einde maken aan de meest fundamen-
tele en "aantrekkelijke" gedachte van het
socialisme. De bank heeft uitgerekend dat
als al het geld in de wereld gelijkelijk
verdeeld zou worden tussen alle mensen, ie-
der ƒ 1.568 (BF 30.000) zou krijgen.
Dat kunnen we toch geen Utopia noemen, niet-
waar? Niet genoeg om van te leven zonder te
werken. Dat zou een eind moeten maken aan
al de vreemde illusies van communisme, so-
cialisme, staatisme, enz.
(Naar een bericht van Harry Schultz.)

ir. L.H.M. Jongen,

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

D - MARX
Zo noemde de Financial Times de nieuwe Duit-
se munt van 5 Mark (DM) die binnenkort uit-
gegeven wordt ter herinnering aan de dood
van Karl Marx honderd jaar geleden.
Een triest symbool van de voortschrijdende
invloed van het communisme/socialisme.
Het communisme heeft duidelijke plannen om
de hele wereld in haar greep te krijgen.
Als het beheersen van de jeugd en de media
op de eerste plaats komt, komt direkt daarna
het beheersen van de economie.
Marx zou er trots op zijn zijn beeltenis op
de Duitse Mark te zien.


