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Het gaat goed in het Libertarisme. We raken steeds meer
bekend. "Anderen" (al of niet tegenstanders) gaan zelfs
al over onze beweging schrijven! En dat is goed; want zo-
als u ook in ons artikel over STRATEGIE kunt lezen, is
het van het grootste belang dat we meer bekend worden.
Men moet eerst weten dat we er zijn, daarna kan men pas
leren wat onze idealen zijn.

Het artikel van dr. Frank van Dun (ZACHTE ONTEIGENING...)
was eerst geschreven als reaktie op een artikel in
Eigenaars Magazine. Daarin werd terecht gesteld dat:
ook in België al te gemakkelijk met net algemeen belang
wordt geschermd.••.; maar ook onterecht dat: ...al zullen
slechts weinigen het recht van de overheid om te onteige-
nen voor doeleinden van algemeen belang in -Draag stellen.
De redaktie van EM had liever geen discussie in hun eigen
blad en daarom is in onderling overleg besloten om het
artikel in de Vrijbrief te plaatsen.

Ook het begrip "Kompassie" od "MEDELEVEN" krijgt steeds
meer duidelijkheid. Zie daarvoor het eerste deel van een
bewerking van een artikel van Jarret Wollstein dat gepu-
bliceerd werd in "Individual Liberty", het blad van de
Society for Individual Liberty (S.I.L.). Net als uit de
akties voor het oprichten van een Libertarische Stichting
voor hulpverlening blijkt ook uit dit artikel dat Liber-
tariërs zeker"sociaal voelend" zijn, maar tegenstanders
van het "socialisme".

Jammer dat we moeten aankondigen dat de GALATEN-BRIEF niet
meer verschijnt. Daarentegen is er de vliegende start van
het LIBERTARISCH STUDIECENTRUM (LSC). Door al deze stu-
dies zullen we in staat gesteld worden onze argumenten
voor een vrije maatschappij nog beter te onderbouwen.
Dit LSC kan een van de belangrijkste hulpmiddelen worden
om het Libertarisme meer en betere bekendheid te geven.
Uw steun en medewerking eraan zijn dan ook zeer gewenst.

In de AGENDA kunt u weer voldoende mogelijkheden vinden
om Libertariërs persoonlijk te ontmoeten. Vooral de TREF-
PUNT-BIJEENKOMST van 7 april is daarvoor zeer geschikt.

En als u ook vindt dat het goed gaat, kunt u dat zelfs
vieren met LIBERTARISCHE WIJN!

*******

De VRIJBRIEF geeft U een antwoord
op onderstaande vragen door U
regelmatig te informeren over
Libertarisme/Objectivisme en gelijk-
soortige levensbeschouwingen.

U krijgt informatie over mogelijke te-
genmaatregelen, over libertarische
acties, publicaties en gebeurtenis-
sen in binnen- en buitenland.

Het LIBERTARISME is een wereldbe-
weging die werkt aan de bouw van
een vrije wereld waarin vrede is; een
wereld waarin de betrekkingen tus-
sen alle mensen tolerant en vrijwil-
lig zijn, zonder geweld of dreiging
met geweld en met respect voor
eikaars eigendom; met een econo-
misch systeem gebaseerd op vrijwil-
lige overeenkomsten.

Leden en samenwerkende organisa-
ties streven dit doel na door onaf-
hankelijke akties, waarvoor ieder
zijn eigen vrij gekozen strategie ;
volgt. j

Door het verstrekken van informatie
over gebeurtenissen in de libertari-
sche beweging draagt de VRIJ-
BRIEF bij aan een groter rendement
en coördinatie van deze akties.

Wij bieden U een FORUM waar U
Uw eigen libertarische visie kunt ver-
kondigen en waar U antwoord kunt
geven op de mening van anderen.
(Artikelen zijn voor verantwoording
van de schrijver)

Via de VRIJBRIEF hebt U een
band met gelijkgezinde per-
sonen in de Benelux (en
daarbuiten), die allen
streven naar een
betere wereld
met Vrijheid,
Rechtvaar-
digheid
en
Vrede./XS? .*v xC-
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LIBERTARISME EN MEDELEVEN (I)
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

Jarret B. Wollstein

KOMPASSIE: verdriet om het leed of de moeilijkheden van anderen3
met de drang om te helpen. (Webster1s Dictionary)

o o o o o o o o o o

... ..een filosofie die streeft naar vrede,
vrijheid en welvaart - waarvan de aanhan-
gers algemeen beschouwd worden als ongevoe-
lig, baatzuchtig en onmenselijk.
Dit is een tegenstrijdige maar tamelijk
nauwkeurige omschrijving van de libertari-
sche beweging in Amerika en ook in België
en Nederland.
Deze omschrijving - hoe tegenstrijdig dan
ook - draagt veel bij aan de verklaring
waarom het libertarisme niet succesvoller
geweest is in het verkrijgen van de algeme-
ne waardering en de steun die het toch zeer
zeker verdient.

Het is bijzonder ongelukkig dat liberta-
riërs beschouwd worden als onmenselijk,
iets wat helemaal is te vermijden.
Libertarisme is tegelijkertijd de meest
ethische ideologie én inherent daaraan, die
met de meeste kompassie.
Wij zoeken een wereld van vrijheid, vrede,
rechtvaardigheid en welvaart, gebaseerd op
respect voor iedereen, onafhankelijk van
ras, kleur, leeftijd, sekse of overtuiging.
Bovendien stellen wij dat een dergelijke
wereld er kan komen zonder opoffering van
het individu, zonder hét creëren van een
sociale elite met speciale privileges, en
zonder dwang.
Wij kunnen onze principes en programma's
zeer sterk verdedigen op veel terreinen -
filosofisch, ethisch, economisch en pragma-
tisch. Onze visie van een libertarische
toekomst is niet die van een maatschappij
waarin een paar rijke mensen leven in kas-
telen op een heuvel j terwijl ieder ander
onderworpen en arm is. In tegendeel, de
ïibértarische visie is die van een wereld
waarin bijna iedereen gezond is en welva-
rend en verstandig en vrij om zijn eigen
doeleinden op zijn eigen wijze na te stre-
ven; een wereld waarin dwang helemaal niet
bestaat, en waarin alle mensen, zo ze el-
kaar al niet respecteren, dan toch tolere-
ren. Het is moeilijk om je een welwillender
of meelevender beeld voor te stellen van
een menselijke samenleving.

Waarom dan worden libertariërs en liberta-
risme zo vaak beschouwd als onmenselijk?
Er zijn een aantal redenen:

DE ONMENSELIJKE LIBERTARIER

De eerste en meest duidelijke reden dat li-
bertariërs als onmenselijk worden beschouwd
is dat wij overheidsprogramma's willen af-
schaffen die algemeen beschouwd worden als
hulp aan de armen - zoals bijstand, AOW, WWW.
Wij moeten veel duidelijker aantonen dat de
overheid de armen eerder schade toebrengt
dan hen helpt, en dat als we de overheid uit
de levens van de armen kunnen halen, dat dan
zal leiden tot een netto voordeel voor hen.
Over de manier waarop dit kan kom ik nog te-
rug.

LIBERTARISME IS TEGELIJKERTIJD

DE MEEST ETHISCHE IDEOLOGIE EN

INHERENT DAARAAN, DIE MET DE

MEESTE KOMPASSIE,

Ten tweede, de nadruk die veel libertariërs
leggen op kapitalisme en het recht op het
maken van winst in het bijzonder, en op
economische waarden (vs. menselijke waarden)
in het algemeen, maken dat wij baatzuchtig
lijken. Het feit dat een behoorlijk aantal
libertariërs inderdaad baatzuchtig zijn
maakt het er niet beter op.
Voor een deel is dit een kwestie van woorden
en accenten. Zoals Michael Emerling aantoont,
zijn er een aantal woorden, zoals kapitalisme
en big business, die een zeer negatieve bij-
betekenis hebben (los van hun juiste defi-
nitie) .
Om deze negatieve gevoelens te vermijden en
om te voorkomen dat onze communicatie met
anderen kompleet mislukt, moeten we woorden
gebruiken die een veel positievere gevoels-
waarde hebben. Woorden zoals de vrije markt,
vrij^ ondernemerschap, en, heel simpel, eeo~
nomisohe Vrijheid. (Heel veel mensen zijn
tegen 'big business' en 'kapitalisme', maar
wie, behalve een Verstokte statist, kan te-
gen 'economische vrijheid' zijn?).
Om de schijn te vermijden dat wij ons te
veel bezighouden met 'economische waarden' -
zoals eigendom en winst, ten koste van
'menselijke waarden' - zoals mensen en hun
noden, zouden we meer aandacht moeten schen-
ken aan al het goede dat vrijheid doet voor

(vervolg op pag. Z)
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(vervolg Van pag. 2) LIBERTARISME

gewone mensen in hun dagelijks leven, en
aan de ellende die dwang en overheid aan-
richten.
Aan die schijnbaar ongeneeslijk harde Li-
bertariërs die ervan genieten om te zeggen:
"Ik interesseer me totaal niet voor jou of
je problemen, ik wil alleen met rust gela-
ten worden door de overheid", zeg ik:
"Wordt wakker. Hoe waarschijnlijk denk je
werkelijk dat het is dat de overheid je met
rust laat of dat je anderen kunt overtuigen
om te vechten voor de vrijheid als alle
andere kiezers je ervaren als een wreed,
harteloos monster? In je eigen belang zou
je moeten pretenderen dat je van mensen
houdt, zelfs als je ze in werkelijkheid
haat.

IK BEN TEGEN MINIMUMLOONWET-

TEN., OMDAT ZE MENSEN SCHADE

BEROKKENEN,

Ten derde is er het probleem van Liberta-
riërs die vaak argumenten gebruiken die te
technisch zijn of te ver verwijderd van de
werkelijkheid. De reden dat ik tegen mini-
mumloonwetten ben is niet omdat Böhm-Bawerk
bewezen heeft dat je waarde niet kunt meten
zonder een marktprijs. Ik ben tegen mini-
mumloonwetten omdat ze mensen schade berok-
kenen.
De reden dat ik het begrip recht ondersteun
is niet omdat Ayn Rand in "the Objectivist
Ethics" bewezen heeft dat het concept waarde
1 afhankelijk is en afgeleid van het voor-
gaande concept leven' . Ik ondersteun het
begrip recht omdat ik geloof dat individu-
eel respect voor vrijheid en de verdediging
ervan essentieel is voor een maatschappij
waarin de mens waardigheid, vrijheid en
welvaart kan hebben.

Het begrijpen van abstracte principes en
het in staat zijn om technische argumenten
te geven, is essentieel Voor het kompleet
begrijpen en verdedigen van de vrijheid.
Echter dergelijke argumenten te benadrukken
ten koste van 'gezond verstand' verdediging
van de vrijheid, in termen van de toepassin-
gen en waarden voor werkelijke mensen in de
werkelijke maatschappij, zal er vaak alleen
maar toe leiden dat men niet meer naar je
luistert.

Ik wil nu graag bespreken hoe we voor de
vrijheid kunnen argumenteren op een wijze

die aan je gehoor duidelijk maakt dat je
gelijktijdig (1) ethisch, (2) praktisch en
(3) meevoelend bent.

# # * # . # • '

In de volgende VRIJBRIEF komt het tueede
en laatste deel van dit artikel:
"VRIJHEIDSARGUMENTATIE WAARUIT MEEGEVOEL
BLIJKT". , • :

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

A G E N D A
3 maart Discussiemiddag in Gent.

13 maart Kringbijeenkomst in Tilburg,
(info: 03465-64994 of 013-624821

17 maart Bijeenkomst Libertarisch Studie
Centrum in Breda.

5 april Kringbijeenkomst Rotterdam te
Schiedam (info: 010-268702).

7 april Trefpuntbijeenkomst Rotterdam,
13-20 aug. 2nd World Libertarian Conventión

LIBERTAS II - London 84.
1985 Tweede Europese Libertarische

Conventie in Noorwegen.
******* ***************

NATIONAAL' BETALINGSCIRCUIT
— een Orwelliaanse beschouwing -

Het NBC is een volgende mogelijkheid om het
individu steeds meer in de knel te krijgen.
Een uitmuntend artikel, geschreven door
dr. H.T.C. Qodschalk, verscheen hierover
onder bovengenoemde kop in "KNO info" van
december 1983.
Belangstellenden kunnen een gratis exem-
plaar aanvragen bij:
KNOf Postbus 125 3 7000 AC t>oetinchem3 NL, •

Het individu geraakt meer
en meer in de knel.
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STRATEGIE
Op de succesvolle Li-
bertarische bijeenkomst
van 19 november T 83 in
Gent stelde Jacques
Kerremans voor om een

vergadering geheel aan Strategie te wijden.
Dit werd op 21 januari gerealiseerd in Ant-
werpen. Een 25-tal Libertariërs uit België
en Nederland besprak de mogelijkheden (en
moeilijkheden) om tot een meer gestructu-
reerd beleid te komen.
Er kwamen heel wat mogelijke projecten en
acties ter sprake. Moeilijker was tot het
juiste strategische beleid te beslissen.
Waar zijn we en waar willen we naar toe?
Natuurlijk willen we allemaal minder staats-
dwang en meer vrijheid. Maar hoe dit goed
te formuleren?
Eric Verhulst stelde voor om als kwantita-
tieve maatstaf het bruto nationaal product
te nemen. Op dit ogenblik is het aandeel
dat de staat daarvan opeist meer dan 50 %.
(In Nederland 70 %?) Dit percentage moet te-
ruggebracht worden tot 20 %. Enkele aanwe-
zigen vonden zelfs dat het naar nul procent
moet. Dit doel werd mede door gebrek aan
exact cijfermateriaal op de vergadering niet
verder uitgewerkt. Wel werd het aanbevolen
aan het Studiecentrum voor nader onderzoek.
Heel duidelijk werd wel dat een allereerste
noodzaak is dat we ons ideaal en onze idee-
ën op grotere schaal bekend maken.
Meer mensen moeten weten dat het Libertaris-
me de enige maatschappijvorm is waarin ie-
dereen vrij kan leven, waarin dwang ont-
breekt, en waar vrede heerst. Dit is een
ideaal dat de moeite waard is om aan te wer-
ken en wij mogen zelfs trots zijn dat wij
daar mee bezig zijn.
Om mensen te overtuigen dat dit alleen via
het Libertarisme te bereiken is, moeten ze
eerst weten dat het Libertarisme bestaat;
daarna kunnen ze leren wat het omvat.
Het is daarvoor belangrijk dat Libertariërs
zelf goed weten wat het Libertarisme is en
hoe ze dit aan anderen kunnen overdragen.
Kortom "educatief bezig zijn" (zowel voor
jezelf als voor anderen) is van het hoogste
jjelang en de hoogste prioriteit.

Het grootste deel van de vergadertijd ging
zitten in de verschillende taktische moge-
lijkheden om dit ideaal dichter bij te bren-
gen.
Zo werd o.a. genoemd het opzetten van een
echt Public Relations netwerk met inschake-
ling van alle media-mogelijkheden zoals Li-

brado, Radio, TV, Pers. Ook reclame, sponsors,
studiedagen, etc.
Libertarische boeken moeten veel beter be-
schikbaar gemaakt worden. Hiervoor zal een
actie bij bestaande boekenwinkels gestart i
worden. (Boudewijn Bouckaert en Fred Dekkers.);i

"MEER MENSEN MOETEN WETEN DAT HET
LIBERTARISME DE ENIGE MAATSCHAPPIJ-
VORM IS WAARIN IEDEREEN VRIJ KAN
LEVEN,... EN WAAR VREDE HEERST."

Een plan om in de herfst een grote "ludieke"
happening in het kader van "1984" te organi-
seren is leuk maar kon niet verder gebracht
worden door het gebrek aan mensen die tijd
hebben om het te organiseren. Dit tijdgebrek j
is de oorzaak dat er nog veel andere plannen
(voorlopig) in de ijskast gezet moesten wor-
den. Op deze zaken komen we in een later sta-
dium wel weer terug.

Een zeer duidelijk besluit kwam uit de ver-
gadering om op 3 maart in Gent in Holliday
Inn weer een nieuwe bijeenkomst te organise-
ren. Aanvang 14.30 uur, onderwerp: "Migranten"
met als inleider George Homs.
Belangrijk blijft dat deze eerste aanzet om
tot een strategie te komen verder ontwikkeld
wordt.
In de eerstkomende Vrijbrieven zullen we een
hoofdstuk aan Strategie blijven wijden.
Gaarne ontvangen we van zoveel mogelijk le-
zers zoveel mogelijk ideeën om deze Strate-
gie tot een echt succes te maken.

PRESIDENT

DAVID BERGLAND is de verkiezingscampagne
gestart en hij heeft al toespraken gehouden
in meer dan 20 verschillende staten.
Hij verscheen een paar keer op de televisie.
Inmiddels is hij op 14 januari ook nog ge-
trouwd met Sharon Ayres.
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LlBERTARISCH STUDIECENTRUM
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

VERGADERING 14 JANUARI 1984 TE BREDA

1.Dankzij het succes van deze tweede verga-
dering, heeft het Libertarisch Studiecen-
trum (L.S.C.) zijn bestaan bevestigd en
een basis gelegd voor zijn verdere ontwik-
keling. Het Studiecentrum blijkt inderdaad
aan een grote behoefte te voldoen welke
aanwezig is bij de Vlaamse en Nederlandse
libertariërs. Het komt er dan ook op aan
het L.S.C, verder uit te bouwen tot een ef-
ficiënt instrument waarmee de Libertarische
Beweging krachtiger naar buiten kan treden
en zich kan waarmaken.

2.Alhoewel nog open voor discussie, werd be-
slist de benaming "Libertarisch Studiecen-
trum" aan te nemen. Indien de wenselijk-
heid zou blijken dit te moeten veranderen,
kan dit nog altijd gebeuren.

3.Prioritaire aktiviteit.
Aangezien de uiterste datum voor de wed-
strijd van de Koning Boudewijn Stichting
over het thema "Arbeid" vastgesteld is op
31 maart 84, werd hiervoor in eerste in-
stantie aandacht gevraagd (zie Vrijbrief
Nr 71/72). Behoudens individuele deelname,
worden de ontwerpteksten voor deze thema-
groep verwacht tegen 15 februari a.s. bij
Erio Verhuist3 Zavelstraat 13 3200 Kessel-
Lo3 België. Een gezamenlijke tekst zal dan
voorgesteld worden op de vergadering van
17 maart.

4.Planning op korte termijn en eerstvolgend
objectief.
De bedoeling bestaat binnen afzienbare tijd
een reeks 'papers' over de diverse themas
klaar te hebben. Deze zullen op de bijeen*-
komsten voorgesteld worden ten einde via
een constructieve discussie steviger uit-
gebouwd te worden. Themagroep 2,3,4,5,9 en
15 hebben in die zin goede vooruitzichten
(streefdatum l juli 1984). De teksten er-
van zullen in de mate van het mogelijke op
voorhand verspreid worden. Agendapunten van
administratieve aard zullen tot een minimum
beperkt worden. Als eerste objectief wordt
"OSLO 1985" voorop gesteld. Dit houdt in
dat copij hiervoor tegen januari 1985 dient
klaar te zijn. Discussie; vertaling en bun-
deling dient dan nog uitgevoerd.

5.Coördinatiecomité.
Er werd overeengekomen in themagroepen te
werken, waarbij telkens één deelnemer als
contactpersoon optreedt. Voor de organisa-
tie en coördinatie binnen het L.S.C, werd
een coördinatiecomité opgericht.

Voorzitter wordt Erio Verhulst. Verder zete-
len hierin Jaap Jansen, Fred DeKkers en
Walter Van Hutten. Eén van de eerste taken
zal erin bestaan een financiële basis voor
het L.S.C, uit te werken.

6.Volgende vergadering : zaterdag 17 maart 84
om 13.30 u. In het restaurant Du Lion d'0r3
Stationsweg 53 Breda.

7.Het Libertarisch Studiecentrum kan zeer goed
versterking gebruiken. Een aantal thema's
wacht nog op medewerkers. Belangstelling of
vragen, neem gerust contact op :
Erio (B- 16-259586) ,
Jaap (Nl-10-226780)

8.Actuele lijst van de weerhouden THEMAGROEPEN.
1.Wedstrijd K.B.S. "ARBEID" (contactpersoon:
Erio Verhulst).

2.De cultuurgeschiedenis en de invloed daar-
van op de samenleving.(contactpersoon:
Louis van •Stekelenburg3

1BRD-282'L-27227).
3.Het probleem van de economisch niet-produk-
tieven. Oprichting van een 'Foundation for
Human Assistance' . (Hub Jongen :B-Q3-6665].89) .

4.Zelfverdediging als libertariër in een col-
lectivistische samenleving (Jan Smid,
Nl-10-223647).

5.Taal en denkmanipulatie en libertarische
wetenschapsfilosofie. (Jan Smid,
Nl-10-223647).

6.Witboek van historische voorbeelden van
toegepast libertarisme. (Louis van Steke-
Ienburg3 BRD-2821-27227).

7.Libertarisme en wereldvrede. (Rob Van
Glabbeek, Nl-79-415815).

S.Gerechtvaardigheid van de zwarte markt.
(Jan Smid, Nl-10-223647).

9.Energie en ecologie. (Jaap Jansen,
Nl-10-226780).

10.Filosofie van de motivatie van de handelin-
gen van de mens. (Wimmy Albada3 • , :
Nl-1150-96091).

11.Opbouw documentatiecentrum. Opzet tijd-
schrift, (Pau£ Rïkmans-, Nl-23-290941) .

12.Rechtspraak en wetgeving volgens liberta-
rische beginselen. (Frank van Dun3
B-91-272845).

13.Het ambtenarenstatuut in relatie tot de
efficiëntie van de werking van overheidsin-
stellingen. (Walter Van Hulten3Nl-W-262724).

14.Spontane ordening als universeel verschijn-
sel. (Guy de Maertelaere3 B-91-844322),

15.Privatisering van overheidsdiensten.
(Edward Gonlag3 Nl-23-286863). :

16.Privacy en misbruik van databanken,
(Louis van Stekelenburg3BRD-282l-27227).

(vervolg op pag. 9)
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DE ZACHTE ONTEIGENING: EEN MENSENRECHT ?
* * * * * * * * * * * * * ******#*****

Onder de titel "Een Zweeds Sprookje" publi-
ceerde Eigenaars Magazine (november 1983)
een artikel over de processen die door een
aantal Zweden werden ingespannen tegen de
Zweedse Staat voor het Europese Hof van de
Rechten van de Mens te Straatsburg. De ei-
sende partijen, Sporrong en Lönroth, hadden
klachten in verband met onteigeningsproce-
dures die wel waren ingezet maar nooit vol-
eindigd - met het gevolg dat de betrokken
eigenaars gedurende vele jaren de normale
wettelijke beschikkingsmogelijkheden moes-
ten missen zonder de wettelijke onteige-
ningsvergoeding te krijgen.
De uitspraak van de rechters was gunstig
voor de klagers . Ze hield in dat de door
de rechters aanvaarde regel van beperkingen
van het eigendomsrecht in het algemeen be-
lang dient afgewogen te worden tegen het
particuliere belang: dit laatste mag niet
geheel in de verdrukking komen. Ook behoort
de nationale wetgever voldoende rechtsmid-
delen ter beschikking te stellen van de
eigenaars die hun grieven i. v. m. onteige-
ningskwesties zouden willen laten gelden.
EM benadrukt het belang van dit arrest, ook
voor België, waar de notie van het algemeen
belang dezelfde bulldozerfunctie heeft t. a.
v. de individuele rechten als in Zweden. In
Nederland is de situatie trouwens niet an-
ders. EM besluit: "Als het geciteerde arrest
de aftakeling van het eigendomsrecht kan
Stremmen en de belagers van dit recht tot
nadenken verplicht, dan zou dit arrest een

[ • • : . . ' . . ' • ' . . ' ' . :

" . . .DE OVERHEID HET RECHT HEEFT
TE ONTEIGENEN VOOR DOELEINDEN

ALGEMEEN BELANG, "

gunstige weerslag kunnen hebben in ons
land. In elk geval is het een hart onder de
riem voor al diegenen die vechten voor de
eerbiediging van het eigendomsrecht."
Is het entoesiasme van EM voor dit arrest
gerechtvaardigd? Is dit arrest een hart on-
der de riem van de libertariërs, die al-
licht meer dan wie ook opkomen voor de eer-
biediging van de eigendomsrechten? Om deze
vragen te beantwoorden moeten we eerst twee
vaststellingen doen :
1) Zowel het Europees Hof als EM zelf aan-
vaarden de geldigheid van de regel dat de
overheid het recht heeft te onteigenen voor
doeleinden van algemeen belang.
2) Het Hof poneert de regel dat inzake ont-
eigeningsprocedures algemeen en particulier
belang tegen mekaar moeten afgewogen worden.

Over individuele rechten wordt hier nergens
gesproken.
Anders gezegd: EM vraagt ons entoesiasme voor
een arrest waarin expliciet gesteld wordt dat
bij de behartiging van het zgn. algemeen be-
lang wel rekening moet gehouden worden met
andere, zgn. particuliere belangen, maar niet
met individuele rechten. Die hebben blijk-
baar geen geldigheid tegen het algemeen be-
lang.'
Een flagranter aanfluiting van het rechtsbe-
grip is moeilijk te bedenken. Dat deze aan-
fluiting de wereld wordt ingestuurd onder de
vlag van het Europees Hof voor nota bene de
Rechten van de Mens is een schrijnend bewijs
van het wijdverspreide onbegrip voor de be-
tekenis en het belang van de mensen-rechten.

" EEN FLAGRANTER AANFLUITING VAN HET
RECHTSBEGRIP IS MOEILIJK TE BEDEN-
KEN . "

Het is waar: het Hof bepleit een "betere" be-
handeling van de burger wiens bezit hem door
de overheid wordt afgenomen. Maar wat heeft
dat te maken met de Rechten van de Mens?
Eeuwenlang hebben moralisten gepleit voor een
"betere" behandeling van de slaven dan de
meesters blijkbaar gewoon waren te geven; en
al meer dan een eeuw horen we dergelijke ar-
gumenten uit de mond van de dierenbeschermers
uit de diverse verenigingen ter voorkoming
van wreedheid jegens de dieren.
Ieder libertariër zal het waarderen dat we in
Europa met onze grieven eventueel terecht
kunnen bij het Hof ter Voorkoming van Wreed-
heid jegens de Burgers. De geschiedenis leert
dat langs die weg wel een en ander te be-
reiken is. Maar we moeten ons geen illusies
maken: het Hof is er niet om de Rechten van „
de Mens te beschermen, maar om de wetgevers |
te beschermen tegen de gevolgen van hun l
eigen dwaasheden en zwakheden, o.m. door ze J
een prestigieuze paraplu aan te bieden tegen

"...HET HOF IS ER NIET OM DE RECHTEN
VAN DE MENS TE BESCHERMEN ..."

het eindeloze gezever van de drukkingsgroepen.
Het Hof maakt deel uit van het Europese sta-
tenkartel, en zoals alle statelijke recht-
banken heeft het geen andere functie dan te
waken over de vlotte werking van het bestaan-
de politieke systeem, Het is een algemeen
beginsel van goed management dat die werking
des te vlotter zal zijn naarmate de bevelen
(wetten,reglementen en administratieve be-

(vervolg op pag. 7)
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schikkingen) beter aanvaard worden door de
basis, door grote delen van de publieke opi-
nie. Hoven en rechtbanken die alleen maar de
letter van de wet zouden toepassen, zouden
te kort schieten in hun politieke opdracht
die erin bestaat bij te dragen tot het schep-
pen van een klimaat dat de politieke machts-
uitoefening aanvaardbaar maakt.
Een betere behandeling van de burgers door
de staat is beter dan een slechtere behan-
deling. Ook voor de libertariërs; maar juist
zoals zij pleiten voor de afschaffing van de
slavernij, en niet slechts voor een betere
behandeling van de slaven door de meesters,
zo pleiten zij ook voor de eerbiediging van
de rechten van de mensen, en niet slechts

" WANT ALS NIET DE BESCHERMING
VAN IEDERS RECHT IN HET ALGE-
MEEN BELANG IS, WAT DAN WEL ?"

voor een minder aanstootgevende schending
van die rechten. Een libertariër zal niet
kunnen instemmen met een doctrine die de
rechten van de mens reduceert tot belangen
die weliswaar niet opwegen tegen het "alge-
meen belang" van de staat, maar toch ook
niet geheel buiten beschouwing mogen blij-
ven. En zeer zeker zal hij zich geen zand
in de ogen laten strooien door het demago-
gisch gebruik van de term "algemeen belang".
Is het niet absurd te spreken over een "al-
gemeen belang" in de context van een ontei-
geningsprocedure waarin het overduidelijk
is dat er geen "algemeen belang" is? Een
onteigeningsprocedure wordt precies gevoerd
omdat sommigen er belang bij hebben een ei-
gendom te verwerven tegen een prijs die la-
ger ligt dan deze die de eigenaar ervoor
vraagt; of omdat de eigenaar een eigendom
kwijt wil voor een prijs die niemand ervoor
wil geven. In beide gevallen wordt de afwe-
zigheid van overeenstemming omzeild door een
beroep op het gelegaliseerde politieke ge-
weld van de staat: in het ene geval ten gun-
ste van sommigen en ten nadele van de eige-
naar en de belastingbetalers; in het andere
geval ten gunste van de eigenaar en ten na-
dele van de belastingbetalers die hoe dan
ook gedwongen worden de rekening te betalen.
Een onteigeningsprocedure wordt gevoerd om-
dat er geen (markt-)prijs is die in het be-
lang is van alle betrokkenen. Waar is dan
het "algemeen belang"?
Elke onteigeningsprocedure houdt per defini-
tie de schending van iemands rechten in. Als
we dan toch de term "algemeen belang" willen
gebruiken, waarom dan niet zeggen dat pre-
cies de bescherming van ieders recht in het
algemeen belang is? Men zou dan moeten be-

sluiten dat de uitdrukking "onteigening in het
algemeen belang" een contradictio in terminis
is, dat het algemeen belang nooit een excuus
voor een onteigening kan zijn^ Zo'n taalge-
bruik zou zeker meer aanbevelenswaardig zijn
dan het taalgebruik van het Europees Hof en
van EM. Want als niet de bescherming van ie-
ders recht in het algemeen belang is, wat dan
wel?
Neem om het even welke onteigeningsprocedure:
steeds zijn er mensen die er belang bij heb-
ben, en mensen die er geen belang bij hebben.
De belangen van al die mensen zijn particulie-
re belangen - en als het vaak gebeurt dat in
een bepaalde kwestie velen hetzelfde particu-
liere belang hebben, dan kunnen we wel spreken
van een gemeenschappelijk of groepsbelang,
maar niet van een algemeen belang. Het is mis-
leidend, zelfs oneerlijk de belangstelling
tussen een individu of groep en een ander in-
dividu of een andere groep voor te stellen
als het conflict tussen particulier belang
en algemeen belang. Het feit dat men zonder
contradictie kan zeggen dat er geen ander al-
gemeen belang is dan de bescherming van ieders
recht volstaat om aan te tonen dat elke andere
opvatting over het algemeen belang noodzakelijk
controversieel is. Maar de verdedigers van de
onteigening-in-het-algemeen belang zeggen niet
dat iedereen het recht heeft een ander te ont-
eigenen van zodra hij meent dat die onteige-
ning in het algemeen belang is. Dat recht re-
serveren ze voor de overheid, d.w.z. voor de
politiek sterksten. Hun doctrine is gewoon een
proclamatie van "het recht van de sterksten",
d.w.z. een regelrechte ontkenning van de nor-
matieve waarde van de rechtsidee.

"...IN FEITE IS ELKE BEPERKING VAN
IEMANDS RECHT EEN ONTEIGENING..."

Dat het Hof vraagt dat de sterke zijn "recht"
met de nodige terughoudendheid en welwillen-
de consideratie zou uitoefenen is een schra-
le troost. Of het een hart onder de riem is
voor allen die zich inzetten voor de verde-
diging van het recht is een andere zaak.
Het Hof heeft de onschendbaarheid van de
rechtmatige eigendom zelfs niet in beginsel
erkend. Integendeel: het heeft nog maar eens
het recht van de sterkste bevestigd.
Tot slot nog deze bedenking: in feite is
elke beperking van iemands recht een ontei-
gening - een via het wettelijk machtsappa-
raat georganiseerde overheveling van een of
ander eigendomsrecht van een individu of
groep naar een ander individu of groep.
Meestal wordt voor een dergelijke onteigening
geen vergoeding voorzien (denk maar aan al-
lerlei reglementeringen zoals prijsbeheer-

(veTVolg op pag. 8)
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sing, arbeidsduurverkorting, reclame-verbod,
fiscaliteit, enz. die de mensen beroven van
allerlei eigendomsrechten zonder enige com-
pensatie) . Al deze schendingen van het zelf-
beschikkingsrecht (de zelfeigendom) van de
mensen worden steevast goedgepraat met ver-
wijzing naar het "algemeen belang". We moe-
ten ons er goed van bewust zijn dat de ont-
eigening-met-vergoeding i.v.m. onroerende
goederen in feite een uitzonderlijk gunst-
regime is - een erfenis uit de tijd toen
het grondbezit nog oververtegenwoordigd was
in de wetgevende vergaderingen. Het is on-
denkbaar (want onbetaalbaar) dat de staat
elke onteigening of vrijheidsbeperking zou
betalen met een redelijke vergoeding. Maar
als het vergoedingsprincipe niet kan ver-
algemeend worden, hoe kan men dan het gunst-
regime voor de onroerende eigendom recht-
vaardigen?
Wat EM zich moet realiseren is dit: de fun-
damentele keuze is deze tussen de afschaf-
fing van de wettelijke voorkeursbehande-
ling voor eigenaars van onroerende eigen-
dommen enerzijds, en de afschaffing van het
zgn. "recht te onteigenen voor doeleinden
van algemeen belang" anderzijds. Voor de
libertariërs is de keuze duidelijk. Is dat
ook het geval voor Eigenaars Magazine ?

Frank Van Dun.

***###*#***##«**##*****#**#*##*«*****#*#*̂

deze aandelen op een vooraf afgesproken
prijs te kopen gedurende een beperkte tijd.
Er zijn echter maar een beperkt aantal aan-
delen waarvoor U opties kunt kopen.
Een andere optietaktiek is dat U put-opties
verkoopt/schrijft. Zolang de koers maar
onder Uw put-optie prijs blijft, mag U het
geld dat U ontving bij de verkoop (van iets
dat U nog niet bezit) houden.
En omdat een optie maar een beperkte le-
vensduur heeft, heeft U bij een stijgende
markt een goede kans dat U wat U verkocht
heeft, niet hoeft terug te kopen.

Dan nog even over het goud en de dollar.
Volgens mij kan de $ nu omlaag en alleen
dat al geeft winstkansen in goud en zilver.
Los van die $-daling denk ik dat het nu
zo'n beetje het begin is van een nieuwe
trend in de edele metalen. Een trend om-
hoog voor een aantal jaren. Zelfs Reagan
gaat weer een aantal beloftes doen om her-
kozen te worden. Dat kost geld en "dus"
inflatie. Nu nog niet, maar de basis wordt
er nu voor gelegd.
Dan zou ik toch graag wat zilver en goud
willen hebben.

ir. L.H.M. Jongen.

75CI
LlBERTARISCHE WlJN !

We hebben een (Rhöne) wijn uitge-
zocht die voor 100% vervaardigd
is uit één druivensoort, en wel
de 'Syrah'-druif, die bekend
staat om zijn bijzondere fijnheid
in aroma en smaak.
De wijn is 'mis en bouteille d la
propriétê pour les Libertariens '.
De bekende wijnkenner Hubrecht
Duijker zegt in zijn boek "De
goede wijnen van de Rhdne en het
Franse Zuiden", dat hij de coöpe-
ratie die deze wijn Verbouwt en
bottelt een modelbedrijf vindt.

,Wij kunnen:u deze CUVEE LIBERTARIEN
aanraden. Ook heel geschikt om
cadeau te geven.
Per fles is de prijs ƒ 8,50 of
B F 155,-. ^ ' ' . . ; : . • • . .
Er kan op Libertarische bijeenkom-

sten afgeleverd worden. (Bel of schrijf de Redaktie of het Libertarisch Centrum.)

In verband met het. transport de bestellingen voor aflevering op de TREFPUNT-BIJEENKOMST
van 7 april graag vóór SI maart!

APPEtlATIOfl COTES-OU-KHÖNE CONTROtte

RKOITE. BIBVB A LA FKOFKIKTK

MIS EN BOUTEliE AlAPBOPRIETEPOUR

LES LIBERTARIENS

=*=! CA VB DES VIONERONS DB CHÜSCLAN?*
<OARD)FRANCB
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17.De voor- en nadelen van een referendum.
(fred Dekkers, Nl-1140-16932).
Thema's welke nog wachten op medewerkers:

18.Evaluatie van econometrische modellen en
het gebruik ervan.

19.Schuldenproblematiek in de Derde Wereld.
20.Het probleem van machtsmisbruik in de sa-

menleving .

Het L.S.C, stelt zich tot doel op deze thema
's een praktisch uitgewerkte libertarische
visie te ontwikkelen. Heeft U hiervoor be-
langstelling, van harte welkom.

Jaap Jansen en Eric Verhulst.

NAWOORD.

In de Vrijbrief van januari jl. staan op pag.
4 enkele prachtige woorden van Leonard Pei-
koff. Ik meen dat ze een uitstekende leid-
draad kunnen vormen voor het Libertarisch
Studiecentrum.
In concreto: de overgang verwezenlijken van
het libertarisme als maatschappijfilosofie
naar een praktisch realiseerbare libertari-
sche samenleving. Dit proces is de symbiose
uitwerken tussen een filosofie gebaseerd op
een fundamentele morele waarde3' daar zijn we
als libertariër van overtuigd, en een voor
de mens praktische, leefbare vorm van samen-
leven.
Met dit als gegeven slaan wij als libertariër
een brug tussen het heden en de toekomst.
Aon ons te bepalen hoe die brug eruit zal
zien.

Eric.

VERSCHENEN: MEDISCHE KLAPPER
In de tweede helft van 1983 is bij de ver-
eniging Kritische Nederlandse Ondernemers
K.N.0. te Doetinchem een bundel verschenen
onder de titel: "KRITIEK OP DE MEDISCHE TOE-
STAND IN NEDERLAND".
Deze klapper is samengesteld onder verant-
woordelijkheid van de sectie vrije beroeps-
beoefenaars in de medische sector van de
K.N.O. en bevat zowel artikelen die in het
verleden al eens in het orgaan van de K.N.O.
(de KNO-INFO) zijn gepubliceerd, als enkele
ongepubliceerde beschouwingen. Alle handelen
ze over problemen op gezondheidszorggebied
en er worden alternatieven voor het huidige
falende en ontspoorde beleid aangedragen.
De bundel is verkrijgbaar door storting van
f 27,50 (incl. porto-kosten) op bankrekening-
nummer 48.88.02.326 of girorekening 38.12.055
beiden t.n. v. K.N.O. te Doetinchem o.v. v.
'bundel medische artikelen'. G.J. van Norel.

KRING ROTTERDAM -• 5/1/84

Hr. v.d. Kooi peilde hoe de responsie was
op de telefoongesprekken met belangstellen-
den, die de meeste kringleden op zich had-
den genomen. Tot dusver: de meesten zijn
nog niet bereikt, de overigen waren slechts
nieuwsgierig en hadden verder geen behoefte
aan Libertarisme.
Hr. Van Hulten en Hr. Smid hebben het op-
vangen van nieuwe kringleden doorgesproken.
Zij stellen het volgende voor: voor nieuwe
leden twee pakketten (schriftelijke) infor-
matie beschikbaar te stellen - één gratis,
bestaande uit enkele vertaalde SIL-brochu-
res en - één ad ƒ 15,-, met een uitgebrei-
dere inhoud, zoals in de Kring Tilburg is
gebeurd. Daarnaast zouden alle nieuwe le-
den bij l kringlid centraal gemeld moeten
worden; dit lid zou voor de informatiepak-
ketten en overige opvang kunnen zorgen.
(Hr. van Hulten stelt zich hiervoor beschik-
baar.) Tenslotte zou elk nieuw lid één
kringlid "toegewezen" krijgen om hem/haar
op te vangen, informatie te geven e.d. op
een kringbijeenkomst. De heren Smid en Van
Hulten stellen zich ook beschikbaar om een
korte cursus (naar behoefte) te bieden aan
nieuwe leden, waarin de basisprincipes van
het Libertarisme uiteengezet worden,
De aanwezigen gingen met dit voorstel ac-
coord.

Hr. Smid brengt de kwestie naar voren van
het vooraf plannen van sprekers voor een
half jaar. Op de behoeftepeiling heeft nie-
mand gereageerd. Dus zal het D.B. voorlopig
zelf sprekers organiseren.

Na de pauze leidde Hr. Jelgerhuisde dis-
cussie voor die avond in; "Rechtsprincipes
en Rechtsstelsels in een Libertarische sa-
menleving" .
Aan de hand van de recente stakingen en de
uitspraken van rechters in dat kader, stel-
de Hr. Jelgerhuis de verwarring rond recht-
vaardigheid in de huidige samenleving aan
de orde. Na een uiteenzetting over hoe Li-
bertarische principes consequenties hebben
voor rechtvaardigheid en rechtspraak, volg-
de een levendige discussie.

7 A P R I L

TREFPUNT ROTTERDAM
U bent welkom vanaf 13.00 uur in een van de
zalen van "Engels" in het Groothandelsgè-
bouw. Meer gegevens in bijgesloten "EXTBA
NUMMER", hetwelk u tevens kunt gebruiken om
aan een relatie te geven.
U kunt meer exemplaren bij ons aanvragen.
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KRING ROTTERDAM - 2/2/84

Jaap Jansen brengt verslag uit over de ont-
wikkelingen van het Libertarisch Studiecen-
trum. Een groep van ca. 20 libertariërs
gaat een twintigtal onderwerpen bestuderen.
(Zie verslag elders in dit blad.)

Hüb Jongen kondigt de Trefpunt bijeenkomst
van 7 april in Rotterdam aan en vraagt al-
len voor de volgende vergadering ideeën aan
te dragen om er een succes van te maken.
(Deelnemers)

De Franse wijn: CUVEE LIBEETARIEN wordt ge-
keurd en goed bevonden.

De telefoonactie gaat nog door. De reacties
waren over het algemeen positief, ook al
hebben ze nog niet tot veel nieuwe abonnees
geleid. Gaarne de brieven met de betreffen-
de aantekeningen retour aan Hub Jongen.

Rob V. Glabbee'k heeft ervaren, dat in het
Noorden van het land behoefte bestaat aan
een Libertarische Kring. Dit zal nader uit-
gewerkt worden.

Hy. Apeldoorn \ stelt voor om de mensen, waar-
mee men contact heeft gehad te benaderen en
hen te verzoeken in de Kring een praatje te
komen houden. Dit vindt algemene bijval.

Hr. V.an Hutten heeft in een vakblad een ar-
tikel gelezen, waarin de gezondheidszorg
van hedentendage wordt gesteld naast de Li-
bertarische visie hierop. De interpretatie
van de Libertarische ideeën echter is in
het geheel niet tot z'n recht gekomen. Sa-
men met Hr. Jongen zal hij de meningen vra-
gen van de heren F. v. Dun en A. Seldon en
daarna een reactie formuleren.

De wekelijkse instuif loopt nog niet. De op-
komst is de laatste maanden minimaal geweest,
daarom wordt besloten om er voorlopig mee
te stoppen.

ET. Jelgérhuis gaat de position paper "Wat
is Libertarisme?" op eigen kosten 1.000 X
produceren. Tevens heeft hij gevraagd of er
onder de leden interesse en bereidheid is
om de sponsoring van andere Vertaalde posi-
tion papers op zich te nemen. Wie hiertoe
bereid is melde zich !!!!
De heren van Hulten en Smid zullen offerten
aanvragen voor drukkosten.

Na de pauze gaf de Heer P. Rikmans een ver-
handeling over :

bedrijven door te lichten en d. m. v. betere
beheersing en reorganisatie de onvrede in de
bedrijven te beperken. Dit mislukte. Het
laatste jaar treden langzaam veranderingen op.
De uitgave van het boek "Excellente Onderne-
mingen" is hieraan o. a. debet. In dit boek
wordt de gang van zaken in 40 bedrijven ge-
analyseerd. Hieruit blijkt dat arbeidsmenta-
liteit doorslaggevend is voor de gang van
zaken in bedrijven. De recessie bracht dit
naar boven.
In Nederland wordt eigendom door de overheid
uitgehold, hetgeen de betekenis van het be-
grip "solidariteit" ontkracht. Onzekerheid
over je te besteden inkomen beperkt tevens je
mogelijkheden om relaties met andereu aan te
gaan en mensen eventueel behulpzaam te zijn.
(Gevolg van onzekerheid en angst.)
Onduidelijkheid over de taak van bepaalde per-
sonen werkt machtsmisbruik en manipulaties in
de hand, dus onzekerheid en onvrede.
Duidelijkheid -waarde van de ander- brengt
mentaliteitsverbetering teweeg, bevordert sa-
menwerking en leidt tot succesvol ondernemen.
De meeste problemen in bedrijven zijn terug
te voeren op onduidelijkheid en het niet in
z'n waarde laten van de ander. Hr. Rikmans
pleitte ervoor om mensen niet louter op hun
gedrag te beoordelen, maar veeleer te trach-
ten om de ware bedoelingen achter dat gedrag
te begrijpen.
Hierover ontstond een felle discussie met o. a.
de heren Apeldoorn en Smid, die stelden dat
juist het eigenmachtig interpreteren van ie-
mands gedrag oneerlijk is en de waarde van
die ander aantast.
Het gaat te ver om hier de gehele discussie
weer te geven, maar het ging er fel en leer-
zaam aan toe .

De heer Lautier bood aan om op l maart a. s.
een verhandeling te houden over: "Doelstel-
lingen en strategieën van mensen en organi-
saties - een rationele benadering."
Dit werd in dank aanvaard.

De volgende bijeenkomst is op donderdag
l maart a. s.

past op arbeid en organisatie van werk in
de ruimste zin . "
Via organisatie- adviesbureaus trachtte men

Er waren lezers die onze Amerikaanse
boodschap (Vrijbrief Nr. 71/72):

LIVELLAFOTOOREHTSITNEMNREVOG
niet hebben begrepen.
Daarop ons Nederlandse antwoord:

NEZELNEROVETSRETHCA
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KRING TILBURG - 10/1/81

1. Omdat een Particuliere Participatie Maat-
schappij teveel problemen geeft:allerlei
overheids/burokratische regels! EN een
beginkapitaal van Fl. l miljoen, moest
naar andere methodes gezocht worden.

2. Een stichting voor hulpverlening zal
waarschijnlijk het makkelijkst zijn. On-
der de naam "Particuliere Sociale Dienst"
zou dan gewerkt kunnen worden. Doelstel-
ling in de geest van hulpverlening voor-
al aan slachtoffers van de overheidswet-
geving.
Bijvoorbeeld :
- hulp aan mensen die uit hun huis ge-
kraakt zijn.

- opleiding van werklozen.
- slachtoffers misdaad (als de dader al
gepakt wordt, wordt de schade vaak nog
niet vergoed).

3. Bedoeling van de stichting is :
a. de hulpverlening,
b. door in de publiciteit te laten zien

dat je op libertarisch/alternatieve
wijze tot goede daadwerkelijke oplos-
singen kunt komen,

c. financiën : -door publiciteit stortin-
gen zien te krijgen - door "winst" op
hulpverlening.

Natuurlijk zitten hier nogal wat haken en
ogen aan, vandaar dat iedereen de huiswerk
opdracht heeft meegekregen om voor de vol-
gende bijeenkomst een aantal punten op pa-
pier te zetten, n.l.: -hoe zouden de sta-
tuten/doelstellingen voor de stichting
moeten zijn - hoe gaat zij te werk, wat
pakken we eerst aan.

4. Er is nog gefilosofeerd over particulie-
re ziekenhuizen, en particuliere gevan-
genissen. Leuk probleem bij particuliere
gevangenissen: stel een libertariër wordt
door justitie veroordeeld voor een ver-
grijp dat niet door libertariërs als ver-
grijp gezien wordt. Moet die libertariër
dan wel of niet kunnen ontsnappen uit een
libertarisch/particuliere gevangenis?

5. Vanzelfsprekend dienen we steeds te zoe-
ken naar mogelijkheden tot uitbreiding
van kring Tilburg. 12 Avonden per jaar
moet geen probleem zijn voor iemand die
iets nuttigs wil leren/doen op liberta-
risch gebied.
Daarom is als volgt besloten :
- Van elke bijeenkomst wordt een verslag
gemaakt en rond gestuurd (een samenvat-
ting daar weer van komt in de Vrijbrief).

- Iedereen is welkom, ook kennissen en
vrienden, op de tweede dinsdag van de
maand op Spoorlaan,16 - Tilburg.

- Het verslag wordt gestuurd naar iedereen
die Fl. 25,- (voor l jaar) heeft betaald
ter dekking van kosten (porto, typen,
kopieren, koffie, etc.)

Voor Uw gemak geef ik hier alvast de data
van de volgende bijeenkomsten. Wanneer U
die nu in Uw agenda noteert en vrij houdt
om te komen, dan zullen wij ons best doen
om net zoveel vooruitgang te boeken in
1984 als we in 4 bijeenkomsten gedaan heb-
ben :

14 februari
13 maart
10 april
8 mei
12 juni
10 juli

14 augustus
11 september
9 oktober
13 november
11 december

GALATIANS COMMUNICATIONS
We ontvingen bericht dat de "GALATEN
BRIEF" en het tijdschrift "THE

CHRISTIAN FREEDOM LETTER" niet meer ver-
schijnen, daar de beloning niet evenredig
bleek te zijn aan de eraan bestede tijd,
geld en moeite.
Lee Schubert, de uitgever, schrijft in ver-
band daarmee onder andere:

" ik denk dat Vrijheid een heel grote
plaats inneemt tussen de Christelijke more-
le waarden. Christendom omvat het concept
Vrijheid, ondanks het probleem dat veel
mensen het Christendom preken, maar in de
praktijk de meest fundamentele principes
v a n Vrijheid aanvallen. • . . ' : ; . ' •
De overheid bestaat ook slechts uit mensen,,
en wat ze als overheid doen, is alleen maar
een geraffineerde versie van Wat ze in an-
der verband doen.
Als de mensen zover konden komen dat ze af-*
zien van geweld en dwang als middel om, te
krijgen wat ze hebben willen, dan zouden ze
ook geen overheden vormen die op deze mid-
delen gebaseerd zijn. En tot het moment
waarop ze bereid zijn om deze methodes, niet
meer toe te passen, zal geen enkele veran-
dering in de vorm van de overheid kunnen
zorgen voor het creëren of beschermen van
de Vrijheid."

Dit spreekt voor zichzelf.
Voor degenen die ons betaald hebben voor
de GALATEN-BRIEF zullen we het abonnement
op de VRIJBRIEF met 3 nummers verlengen.
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DE VRIJE MARKT IN EEN ONVRIJE ECONOMIE
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

De afgelopen weken zagen we enorme stijgin-
gen in de Nederlandse en Belgische aandelen
koersen. Wat was daar nu de reden van?
Allereerst speelt een rol dat beide beurzen,
trouwens ook de Duitse, achtergebleven wa-
ren bij wat er in Amerika is gebeurd.
In Amerika, waar "de ekonomie" veel sneller
reageert op goede en slechte situaties was
sinds medio 1983 een duidelijk herstel aan
de gang. Europa liep daar achteraan.
En dan gebeuren er rare dingen. Een Europe-
se oliemaatschappij die dezelfde hoeveel-
heid voorraden en winst heeft in Europa als
een Amerikaanse maatschappij, zou natuurlijk
evenveel waard moeten zijn. Dat was in veel
situaties niet zo. Wanneer we nl. kijken
naar: de prijs van het aandeel en de winst
die die maatschappij per aandeel maakt, de
zogenaamde "prijs/winst verhouding", dan
blijken die voor de meeste Europese aande-
len erg laag te zijn. M.a.w. in de prijs
van een Europees aandeel zit maar een paar
keer de vorige winst. Dus als de winst
stijgt, en dat mag je verwachten als de
ekönomie beter gaat, dan zou de koers van
het aandeel veel meer mogen stijgen. Dat
speelt b.v. een rol bij AKZO.
Er zijn mensen die verwachten dat AKZO
ƒ 15,- winst gaat maken. Let wel verwachten.
Normaal zou je kunnen zeggen dat in dit
soort situaties de koers van een aandeel 10
maal de winst mag zijn.
Voor AKZO zou dat dan ƒ 150,- zijn. En dat
terwijl de koers _+ ƒ 110,- is. De beurs
leeft en verandert dagelijks op basis van
dit soort situaties. Want o wee als de winst
straks f 10,- blijkt te zijn en de koers
inmiddels ƒ 140,-. Dan is de koers/winst

Vul deze bon in, of geef hem aan een relatie:

verhouding nl. niet meer wat iedereen had ge-
dacht/gehoopt .
Wat kunnen wij daar nu mee doen?
Allereerst kunnen we zoeken naar aandelen waar
de winst vrij zeker te bepalen is, of naar
aandelen die achtergebleven zijn in de koers-
stijgingen. Verder speelt de munteenheid van
die aandelen een rol. We verwachten een koers-
stijging van Belgische aandelen. Voor een
Nederlander is er dan geen winst wanneer de
koersstijging van het aandeel overeenkomt met
de koersdaling van de Bfr. t.ö.v. de gulden.
Dan kijken we ook nog naar speciale situaties
en het algemeen ekonomisch beeld. Mooi ge-
schreven maar weinig konkreet, komt het er op
neer dat we kijken naar faktoren als inflatie-
verwachting, arbeidsonrust, overheidsinvloed,
etc.
Wanneer we dan alles op een rijtje trachten te
zetten rollen een aantal zaken eruit, vooral
Nederlandse en Duitse (in beide gevallen ook
vanwege het valuta voordeel). Verder is het
zo dat in Duitsland relatief weinig mensen
in aandelen beleggen. Indien dan extra vraag
komt uit het buitenland, stijgen de koersen
daar snel.
De fondsen voor :
Duitsland: Daimler, Deutsche Bank, Bayer,
Siemens, VEBA, Mannesmann.
Nederland: Pakhoed, Naarden, HBg.
België: Petrofina (die we al maanden geleden
hebben aangeraden) en Vieille Montagne.
Engeland: Commercial Union.

U zou die fondsen/aandelen kunnen kopen. Of
als U iets meer risico wilt lopen, maar min-
der geld uitgeven: U kunt ook "call" opties
kopen. Dan heeft U het recht, niet de plicht,

(vervolg op pag. 8)

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

D Een abonnement op de VRIJBRIEF voor / 40, -/BF 600, - per jaar.
D .... exemplaren van de brochure "Hoe Vrij bent U nog" a f3, -/BF 45, -.
D Een literatuurlijst (met boeken van Ayn Rand, von Mises, Hayek, etc.)

Naam: ..........: '.•.. '
Adres:. '............ Tel.:
Ik zal ƒ / BF overmaken op Uw rekening bij

, (zie hieronder).
Stuur ook een proefnummer/Informatie aan:

Deze bon opsturen aan: Libertarisch Centrum Nederland (zie hieronder).

Verantwoordelijk Uitgever: Ir. H.J. Jongen, Statlestr. 57 - Bus 3 - 2180 Kalmthout (België) ~

Nederland: Ubertarisch 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. Übertarisch Centrum; abonnementsprijs / 40, - per jaar; donateurs min. f 100,- per jaar.

België : Herentalsebaan 109, B 2100 Deurne; Bank J. van Breda rek.nr. 645-1240465-64 t.g.v. VRIJBRIEF; abonnementsprijs BF600,- per jaar; dona-
: teurs min. BF 1.500 per jaar.


