
1984 - E E N F i c i i E ?

Onze TREFPUNT-BIJEENKOMST op 7 april in Rotterdam is weer
uitstekend verlopen. Een tachtigtal aanwezigen kon luis-
teren naar en discussiëren met de sprekers, die ons vol-
doende stof gaven om in de toekomst over na te denken.

Projf. dr. B. BoMĉ asr̂  gai wegen aan om de toestand zoals
beschreven in het boek "1984" van George Orwell te voor-
komen. Sommige aanwezigen waren overigens van mening dat
we al in die toestand zijn, zij het op een andere wijze.
Kontrole door 'Big Brother' meer via de computer dan via
de televisie. Het feit dat men het Libertarisme in de
linkse schimp-literatuur steeds meer tegenkomt, is een be-
wijs dat men bang voor ons gaat worden en een bewijs van
ons succes.

Afr. M. f au Fcï̂ gn gaf ons een overzicht over de behaalde
resultaten bij het stichten van D of T of E-zÓnes. De te-
genstand voor het komen van vrije zones met minder regula-
tie komt niet alleen van de overheid, maar ook van veel
ondernemers die bang zijn voor concurrentie of voor het
verlies van subsidies. Hij stelde dan ook voor dat het
V.N.O. zijn naam zou wijzigen in V.G.O.: Vereniging van
Gesubsidieerde Ondernemers.

Pr. F. Va?! P%% kreeg veel lof toegezwaaid voor zijn gewel-
dige boek "Het Fundamenteel Rechtsbeginsel'! Hij bracht
ook op 7 april weer enkele zeer fundamentele punten naar
voren waarover echt niet alle libertariërs het al eens wa-
ren (of het helemaal begrepen!). Heel duidelijk werd het
verschil tussen 'privatiseren' en 'liberaliseren'.
Privatisering waarbij het overheidsmonopolie gewoon als
monopolie overgaat op een privé-persoon of onderneming,
is niet wat wij willen. Wij willen 'liberalisering', vrij-
making. Over het eigendomsrecht in het algemeen en over
eigendom van grond ontspon zich een hevige discussie. De
vraag of eenmaal verworven eigendom ook eeuwig jouw eigen-
dom blijft, werd niet opgelost. Jammer dat we niet meer
tijd hadden om erover te discussiëren. Dit zal nu bij vol-
gende bijeenkomsten moeten gebeuren.

Duidelijk werd wel weer dat het Libertarisme geen 100%
panklare oplossing geeft voor alle facetten van de samen-
leving. (De huidige maatschappij overigens ook niet, want
onze 'overheden' werken konstant aan het oplossen van pro-
blemen.) Wel zijn libertariërs het duidelijk eens over de
basisprincipes. De uitwerking in de vrije maatschappij zal
waarschijnlijk toch stap voor stap gebeuren. En bij elke
stap leren we weer meer.

# # # # # # #

De VRIJBRiEF geeft U een antwoord
op onderstaande vragen door U
regelmatig te informeren over
Libertarisme/Objectivisme en gelijk-
soortige ievensbeschouwingen.
U krijgt informatie over mogeiijke te-
genmaatregeien, over libertarische
acties, pubticaties en gebeurtenis-
sen in binnen-en buiteniand.
Het LiBERTARiSME is een wereldbe-
weging die werkt aan de bouw van
een vrije wefeid waarin vrede is; een
wereld waarin de betrekkingen tus-
sen alie 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-
hankeiijke akties, waarvoor ieder
zijn eigen vrij gekozen strategie
volgt.
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 geiijkgezinde per-
sonen in de Benelux (en
daarbuiten), die aiien
streven naar een
betere wereld
met Vrijheid,
Rechtvaar-
digheid
en / ̂
Vrede.,
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LIBERTARISME EN MEDELEVEN (II)
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

Jarret B. Wollstein

VRIJHEIDSARGUMENTATIE WAARUIT MEEGEVOEL
BLIJKT

Er zijn vier methodes om voor vrijheid te
argumenteren:

1. Door het geven van ethische argumenten.
2. Door het geven van praktische argumen-

ten.
3. Door het geven van ethische én prakti-

sche argumenten.
4. Door aan te tonen dat het ethische argu-

ment tevens het praktische is.

De laatste methode is de beste.

Zoals ik de term hier gebruik, heeft ethiek
te maken met die principes van goed en
kwaad die van toepassing zijn op een so-
ciaal, wettelijk of politiek systeem. (Ik
gebruik de term moraliteit om dat onderdeel
van de filosofie aan te geven dat van toe-
passing is op de juiste principes van per-
soonlijk gedrag.)

TONEN DAT HET ETHISCHE ARGU-

MENT TEVENS HET PRAKTISCHE IS,

De basis van de libertarische ethiek wordt
gevormd door individuele rechten. Een so-
ciaal beleid dat op rechten gebaseerd is,
is tegelijkertijd ethisch, omdat het over-
eenkomt met de eisen van de menselijke na-
tuur (inclusief de behoefte van de mens aan
vrijheid), en praktisch omdat het overeen-
komt met de eisen van het leven in de rea-
liteit. (Het is moeilijk om je zelfs maar
een maatschappij voor te stellen die de be-
scherming van rechten heeft afgeschaft en
die toch een aantrekkelijke plaats zou zijn
vóór mensen om in te leven.)
We kunnen stellen dat het ethische tevens
het praktische is. Je zou bijvoorbeeld kun-
nen zeggen dat minimumloonwetten onethisch,
zijn, omdat ze een aantasting van de econo-
mische vrijheid zijn en daardoor de mens
schade berokkenen. Of je zou kunnen stellen
dat minimumloonwetten onpraktisch zijn,
omdat het resultaat is dat de armen werke-
loos worden, het geen ook weer betekent dat
de mens schade wordt toegebracht.
Zo zie je dat los van welk argument je ook
gebruikt, je in feite zegt: "Minimumloon-
wetten zijn slecht omdat ze de mens schade
berokkenen."

Het basisconcept zowel van aantasting van
economische vrijheden als van het sociaal on-
praktische is, dat de mens door dwang schade
berokkend wordt.
In deze zin is het niet slechts zo dat more-
le en praktische argumenten niet met elkaar
in strijd zijn, maar het zijn in feite twee
verschillende manieren om hetzelfde te zeg-
gen (of het zijn omschrijvingen van twee ver-
schillende aspecten van dezelfde zaak).

Als we eenmaal begrijpen hoe we dit principe
in specifieke gevallen kunnen toepassen,
geeft dit libertariërs een enorm goede argu-
mentatiemethode. Dit is echt niet zo moeilijk.
Alles wat we moeten aantonen is dat dwang
noodzakelijkerwijs mensen schaadt en dat dat
ons zorgen baart. Daarna laten we zien dat
in een bepaalde zaak dwang wordt toegepast
en tonen andere schadegevallen aan die door
dwang berokkend worden.

Laten we nog eens naar de minimumloonwetten
kijken. Als we de beschreven methode willen
gebruiken, verklaren we eerst hoe deze wetten
beletten dat mensen op vrijwillige basis af-
spraken met elkaar maken (op zichzelf al een
kwaad).
Daarna tonen we aan hoe deze dwangmatige be-
moeienis met het vrije ondernemerschap nood-
zakelijkerwijs ertoe moet leiden dat mensen
hun baan verliezen. En dan kunnen we speci-
fieke personen uit de omgeving noemen die hun
baan verloren hebben na de laatste verhoging
van het minimumloon (bij voorkeur personen
die tenminste enkelen onder het gehoor ken-
nen) . We kunnen dan besluiten met te stellen
dat het ethisch slecht, economisch rampzalig
en sociaal onjuist is voor een regering om
in te grijpen in vrijwillige persoonlijke
overeenkomsten en om meer werkeloosheid te
creëren, terwijl deze al zo enorm groot is.

Deze methode laat de spreker gelijktijdig
zien als (1) ethisch, (2) sociaal en econo-
misch praktisch en (3) meelevend. Het is ze-
ker dat niemand een libertariër die zo rede-
neert als onmenselijk kan bestempelen.
Voorbeelden van specifieke schade berokkend
door het gebruik van macht moeten zo relevant
en recent mogelijk zijn. Bij voorbeeld in
plaats van vaag beweren dat "de minimumloon-
wetten slecht zijn omdat de mensenrechten er
door aangetast worden en omdat ze werkeloos-

(vervolg op pag. 3 )
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(vervolg van pag. 2 ) LIBERTARISME.

heid veroorzaken" moet je lokale bedrijven
noemen die schade geleden hebben ten ge-
volge van een uitbreiding van de minimum-
loonwetten en namen noemen van personen die
hun baan verloren hebben.
Laat je medeleven met de moeilijkheden van
deze mensen gerust zien, dat is beter dan
eenvoudig je zorg om principes te tonen.
Het tonen van je medeleven met echte men-
sen die een bepaalde schade werd toege-
bracht is zowel menselijker als veel soci-
aal effectiever dan het geven van alleen
maar abstracte intellectuele argumenten.
In het algemeen geldt dat wanneer je laat
zien dat:

1. dwang slecht -is omdat het mensenrechten
aantast en mensen schade berokkent
(dwang is onethisch en onpraktisch);

2. $e bezorgd bent over3 en tegen het be-
nadelen van mensen (je bent meelevend);

3. je gebruikt bepaalde plaatselijke voor-
beelden van echte sahade berokkend aan
levensechte mensen (relevante voorbeel-
den) en

4. je duidelijk aantoont dat deze schade
niet zou gebeuren als die dwang er niet
was (vrijheid is ethisch en praktisch);

dan heb je in feite een onweerstaanbaar arr-
gument en het is praktisch zeker dat je je
gehoor zult overtuigen.
Deze methode van ethisch-praktisch-meele-
vend argumenteren zal aanvankelijk veel nar
denken, onderzoek en werk betekenen. En het
is misschien moeilijk om alle "praktische"
aspekten en toepassing van vrijheid te be-
handelen in de ruimte of tijd die je be-
schikbaar hebt. Maar niemend kan aan je
ethiek of je ernst twijfelen als je alle
drie de elementen - ethiek, praktische ef-
fekten en meeleven - in je argumentatie op-
neemt.

DE MEELEVENDE LIBERTARIER

Ethische-praktische-meelevende (EPM) argu-
mentatie kan gebruikt worden voor praktisch
ieder geval en elk gehoor. Wij weten dat
vrijheid niet alleen goed is voor de rijken

VRIJHEID IS GOED VOOR IEDEREEN,

of de middenklasse of de begaafden. Vrij-
heid is goed voor iedereen. Daarentegen be-
rokkent dwang schade aan iedereen.
Laat de mensen zien hoe de schade door
dwang plaatsvindt, hoe de voordelen van
vrijheid verkregen kunnen worden, en vertel

hun dat je geïnteresseerd bent in hen en an-
dere mensen.
Hoewel specifieke argumenten zullen variëren
van groep tot groep, zijn er methodes om
voor de vrijheid te pleiten die bruikbaar
zijn voor elke groep.

, n.BEN IK ERVAN OVERTUIGD GE-

RAAKT DAT WIJ INDERDAAD VEEL OM

ANDERE MENSEN GEVEN,

Met wat inspanning, nadenken en zorg kunnen
libertariërs zich niet alleen etaleren als de
meest meelevende en de meest zorgzame poli-
tieke activisten, maar ook als de meest prin-
cipiële.
Door gesprekken met duizenden libertariërs
ben ik ervan overtuigd geraakt dat wij inder-
daad veel om andere mensen geven.
Het is heel zeker dat de reden om aktief te
werken in de libertarisché beweging niet gro-
tendeels is om geld en macht. Deze zijn veel
eenvoudiger te verkrijgen in het zakenleven
of in de bestaande grote politieke partijen.

Wat de meeste libertariërs veel meer moti-
veert, is een ernstig verlangen naar een be-
tere, vrijere, welvarender en rechtvaardiger
wereld.
Zeker, we wensen deze zaken op de eerste
plaats ten bate van onszelf, maar de over-
grote meerderheid van ons wenst ook vrede,
vrijheid en welvaart voor alle mensen. Zorg
ervoor dat andere mensen dat te weten komen.
Libertariërs zijn in feite meelevende mensen.
We moeten alleen nog onze principes toepassen
in de werkelijke wereld, werkelijke levensom-
standigheden, om zodoende de geest en de har-
ten te winnen van zeer veel andere reële,
niet-abstracte mensen.

* * * # * * * * * * * * * « ** * •»* •»#•}£••»

(vervolg van pag. 12) (VRIJE MARKT. ..•.)'

blijft dus doorgaan met geld lenen of bij-
drukken (inflatie). We zien dan ook dat;
hoewel er door het bedrijfsleven veel min-
der geleend wordt in fase IV, de rente niet
zo ver zakt als in de vorige recessie. Dat
is omdat de vraag door de overheid naar
geld is toegenomen.
Wat kunt U op basis van deze cyclus nu doen
met beleggingen: koop de basisindustrieën,
bijvoorbeeld, Vieille Montagne, AKZO, en
voor de moedigen, Hoogovens.
Volgende keer ga ik dan in op inflatie cy-
clus.
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EEN NIEUWE LIBERTARISCHE BOEKENSERIE
NlEUW GOED BOEK VERSCHENEN:

"Wu RENTMEESTERS"

Bij de Presses Universitaires de France
(PUF) werd een nieuwe reeks "LIBRE ECHANGK"
tot stand gebracht die, naar de eerste ti-
tels te oordelen, een bijna onuitputtelijke
bron van libertarische lektuur zou kunnen
worden. Hier een klein overzicht.

Algemene inleidingen zijn "LES LIBERTARIENS
AMERICAINS" van Henri Arvon en "DU LIBERA-
LISME A L'ANARCHO-CAPITALISME" van Pierre
Lemieux. Lemieux, een Canadese libertariër,
brengt een goed overzicht van de libertari-
sche ideeën, terwijl Arvon een bekende
anarchist is, die de libertarische beweging
beschrijft als een uitloper van meer indi-
vidualistische anarchisten als Pierre
Proudhon, Max Stirner en Benjamin Tueker.
Wellicht zullen libertariërs en linksen (om
verschillende redenen uiteraard) het meest
hebben aan Arvons boek, terwijl b.v. libe-
ralen m.i. best met Lemieux beginnen.

Verder zijn er dan werken van Hayek en
Nozick, die men aan de Franse titel onmid-
dellijk zal herkennen, nl. "DROIT, LEGISLA-
TION ET LIBERTE" (van Hayek) en "ANARCHIE,
ETAT ET UTOPIE" (van Nozick).
Titels die meteen ook de inhoud verduide-
lijken zijn: Pasaal Salin: "L'ORDRE MONE-
TAIRE MONDIAL", Frêdêrio Bastiat: "OEUVRES
ECONOMIQÜES", Frangois Seurot: "INFLATION
ET EMPLOI DANS LES PAYS SOCIALISTES", en
Peter Bauer: "MIRAGE EGALITAIRE ET TIERS
MONDE", dit laatste uit het Engels.

Tenslotte (en hier rlatet anguis in herba")
is er nog een boek over het boeddhisme, nl.
"LE BONHEUR-LIBERTE" van Serge-Christophe
Kolm, dat interessant is, omdat het opnemen
ervan in precies deze reeks alvast aantoont
dat het verband dat ik soms poog te leggen
tussen de vrijheidsidee en bepaalde ooster-
se gedachtenrichtingen nu ook weer niet zó
uit de lucht gegrepen is als sommige Belgi-
sche vrienden me willen doen geloven.
Trouwens heeft ook Arvon, toevallig of niet,
destijds in de reeks "QUE SAIS-JE?" een
boekje geschreven over het Boeddhisme.

Kortom, een belangrijke en potentieel in-
vloedrijke nieuwe reeks, interessant ook om
aan te raden aan die mensen die (vooral dan
in België) vlotter Frans dan Engels lezen.
Bovendien kan men zich deze werken, zelfs
in Vlaanderen, meestal gemakkelijker via de
boekhandel aanschaffen dan dat met de mees-
te Engelse titels helaas het geval is.

Guy de Maertelaere.

In CDA en PVDA en soms helaas ook in VVD-
kring kan (kon) men beluisteren dat de staat
voor ons moest zorgen, en dat de overheid
rentmeester is. Vanuit het CDA tracht(te)
men deze redenering zelfs met behulp van
bijbelteksten te onderbouwen. Dr.Goudzwaard
is van die groep een duidelijke exponent,
ook al behoort hij momenteel niet meer tot
het CDA. Onlangs is echter bij Bui j ten en
Schipperheijn een boek verschenen van dr.
L. van Klinken, getiteld: "WIJ RENTMEESTERS".
Dr. van Klinken is docent bedrijfseconomie
aan de Rijks Universiteit te Leiden en o.a.
lid van de raad van advies van de Kritische
Nederlandse Ondernemers. In 1981 schreef
hij een voorwoord in het boekje 'De fiscus
onder het mes' van prof. Arthur Laffer.

In zijn boek gaat dr. van Klinken een con-
frontatie aan met negen economen,t.w. drie
links humanistische (Roscam Abbing, Tinber-
gen en Van der Zwan), drie liberale/liber-
tarische (Kraal, Hayek en Friedman) en drie
christelijke stromingen (CDA, Goudzwaard en
GMV/GSEV).
Dr. van Klinken laat alle negen denkers zelf
steeds uitvoerig aan het woord, door ze let-
terlijk te citeren. Vanuit het standpunt van
de markteconomie geeft de schrijver zijn vi-
sie op het geciteerde en het besprokene. In
het laatste hoofdstuk maakt dr. van Klinken
ook zijn eigen standpunt duidelijk, hoezeer
dat in de voorafgaande hoofdstukken ook wel
uit de doeken werd gedaan.

Met dit boek is er weer eens een oorspron-
kelijk Nederlands boek op de markt gekomen,
dat een duidelijk pleidooi voert voor wer-
kelijke markteconomie. Dr. van Klinken doet
dit vanuit zijn reformatorische levensover-
tuiging en laat zien dat de Bijbel niet al-
leen het 'actieboek' voor collectivistische
denkers hoeft te zijn. Nee, dat zelfs de
Bijbel zelf zich heel duidelijk uitspreekt
voor het verantwoordelijk stellen van het
individu. Rentmeesterschap komt de overheid
niet toe, maar ieder mens is verantwoorde-
lijk, is rentmeester.

Al met al een bijzonder goed boek, dat ze-
ker ook in libertarische kring aandacht
verdient. Het is verkrijgbaar bij het Li-
bert^sah Boekoentrum te Heemstede door
storting van f 28,50 + f 4,25 porto
(-/ 32,75) op bankrekening 53.94.22.819 of
g^ro 330.14.45 t.n.v. Libertarisah Boekeen-
trm te Heemstede.

G.J. van Norel (secr. K.N.O.)
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NIEUW I,E,A, TIJDSCHRIFT:
"ECONOMIC AFFAIRS"

Na een kwarteeuw pioniers onderzoek en stu-
dies betreffende alle aspekten van de markt-
economie, publiceert het Institute of Eco-
nomio Affaire in Londen thans een kwartaal-
tijdschrift "ECONOMIC AFFAIRS". Onder re-
daktie van Arthur Seldon en gepubliceerd in
samenwerking met uitgeverij Longman, heeft
"Economie Affairs" een opmerkelijke natio-
nale en internationale reputatie verkregen.
Tot nu toe zijn er artikelen gepubliceerd
van ruim 200 schrijvers, b.v. Lord Robbins,
Cordon Tullock, Herbert Giersch en Edgar
Feige.
Onderwerpen als regeringsuitgaven, werke-
loosheid, de zwarte economie, de Gemeen-
schappelijke Landbouw Politiek, enz. zijn
aan de orde geweest.
Speciaal voor Belgische lezers is het inte-
ressant te weten dat bij de komende schrij-
vers prof. dr. Boudewijn Bouckaert en dr.
Frank van Dun zullen zijn.

Enkele van de vele positieve meningen over
"Economie Affairs" zijn :
"Een dergelijk tijdschrift is hard nodig":
Prof. F.A. Hayek ,Nobelprijs winnaar.

"... een forum van onschatbare waarde voor
de discussie over de ideeën van vrijheid
en de open gemeenschap": Ie. Minister
Margaret Thatcher.

"Moge "Economie Affairs" het speerpunt zijn
waardoor nieuwe ideeën over de hele wereld
verspreid sullen worden."

Prof. Pascal Salin3 Parijs.

Internationaal op de markt gebracht door
uitgeverij Longman.
Abonnees in meer dan 46 landen, waaronder
Australië, Zimbabwe, de USA en de USSR.
Een jaarlijks, persoonlijk abonnement kost
slechts £ 14.00 ($28.00).

LlBERTARISCH STUDIECENTRUM
17/3/84 TE BREDA

Op 17 maart was er in Breda een Werkverga-
dering. Michiel van Notten bracht ons op
de hoogte van de voortgang met de vrije zo-
nes in Europa. Ook het concept van de "Euro-
zone" werd behandeld. In dit soort zones kan
iedere (buitenlandse) ondernemer zelf bepa-
len onder welk Recht hij zijn bedrijf in
die zone wil laten vallen. Later meer hier
over.
Jan Smid gaf een toelichting op zijn publi-
catie "Een waardevolle levensmethodologie",
en Annie Dejonghe zette daar een aantal kri-
tische vragen bij.
Dit leidde tot een levendige discussie.
Over dit onderwerp zijn we nog niet uitge-
praat .
Het Libertarisch Studie Centrum organiseert
verder:

1. Werkvergadering 30 juni 1984.
Aanvangsuur 13.30.
Plaats: Café De Muggen, Dr. Van de Per-
relei, 2200 Borgerhout, België.
14.00 u.: - Discussie over "Arbeid, een

visie voor de toekomst".
16.00 u.: - Zelfverdediging in een sa-

menleving.

2. Studie - Week-end.
Dit gaat door op 2-3-4 november in Faux-
Les-Tombes. We zijn gelogeerd in een ge-
restaureerd kasteel in een bosrijke Ar-
dense omgeving. Wij hopen alle geselek-
teerde studiethemas aan bod te kunnen
laten komen.
Inschrijving: te bestellen bij Eric Ver-
hulst 3 Zavelstraatjlj 3200 Kessel-Lo3
België. 1.000,- BF of 55,- NF1 per per-
soon voor één nacht en drie maaltijden.

3. Trefpunt 19 mei 1984 te Leuven.
Kortfilm: "Raison d' Etat".
Gevolgd door: een uiteenzetting met dis-
cussie over "Het Goede Plan: laat de
Overheid inleveren".
Plaats; Kleine Aula, K.U.L., Hogeschool-
plein, Leuven.

*«****##*w*#*****#*#***##***«#*####*##******##̂

DIE AMERIKANISCHE REVOLUTION: EIN FANAL DER FREIHEIT

Als U zich wilt abonneren of een proef num-
mer ontvangen, kunt U schrijven naar de
redaktie van de Vrijbrief, die Uw aanvraag
zal doorsturen naar Londen.

Door onze vriend Prof. Jean Pierre Eamilius is een nieuw boek geschreven (in het Duits)
over de Amerikaanse Revolutie, een vlammend teken voor de Vrijheid. Naar aanleiding van
de op 6 juni te herdenken 40ste verjaardag van de landing van de Geallieerden in Norman-
dië verschijnt dit 380 pagina-dikke boek.
Na de Onafhankelijkheidsoorlog van 1776 is in Amerika de meest vrije, meest rationele
staatsvorm ontstaan die de mensheid ooit gekend heeft. Dit heeft een ongekende groei van
welvaart tot gevolg gehad. Niet alleen voor de Verenigde Staten zelf, maar voor de hele
wereld. Dank zij deze ontwikkeling konden we in Europa bevrijd worden van de Nazi-over-
heersing en konden we na de bevrijding Onze economie weer opbouwen. Inschrijf prijs BF 1150
na uitgave BF 1325. Bedrag over te maken op: Postcheckkonto 12-12 van de Sankt-Paulus
Druckerei AG te Luxemburg - met vermelding: "AMERIKANISCHE REVOLUTION".
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DISCUSSIEMIDDAG IN GENT - 3/3/84 KRING TILBURG - 13/3/84
Het onderwerp "MIGRANTEN" werd op deskundi-
ge wijze ingeleid door George Homs. Daarbij
behandelde hij de gevolgen van het veran-
deren van woonplaats van mensen uit een be-
paald land naar een ander land.
Allerlei facetten spelen daarbij een rol,
waaronder economische situatie, opleiding,
geloof, ras, gewoontes, etc.
George gaf ons zowel exacte cijfers als
practische voorbeelden. We zullen thans
niet te veel op de details ingaan, vooral
omdat George Homs beloofd heeft een "paper"
over dit onderwerp te produceren dat ge-
schikt is voor publicatie in de Vrijbrief
en misschien zelfs aan de Pers kan worden
aangeboden.

"... DE KERN VAN DE PROBLEMEN:
ONZE SOCIAAL ECONOMISCHE WETGE-
VING. . ."

We volstaan hier met te vermelden dat we
een heel interessante en levendige discus-
sie hadden. Misschien was de eindconclusie
wel unaniem. Deze was nl. dat thans in de
pers en in de politiek hevig gediscussierd
wordt over de symptonen, waarbij de een de
ander verwijt dat hij een racist is. Maar
de kern van de problemen: onze sociaal eco-
nomische wetgeving, durft men nauwelijks
te noemen, laat staan aan te pakken.
Deze middag kan een begin zijn voor Liber-
tariërs om de Migranten-problemen eens open
en eerlijk en fundamenteel in de openbaar-
heid te brengen.
####################*##»**#**#*•«•#***

KRING ROTTERDAM - 1/3/84
Op de universiteiten worden verkiezingen
gehouden. Jacob Bisschop zal een liberta-
rische advertentie organiseren in het Stu-
dentenblad van de liberale partij aan de
Erasmus-universiteit te Rotterdam.
Door een aantal leden van de kring werd de
financiering ( ƒ 100,-) snel geregeld.
Emiel Lautier hield een bijzonder interes-
sante verhandeling over: "Doelstellingen
en Strategieën van mensen en organisaties
- een rationele benadering". Een en ander
zowel van toepassing op organisaties als
op individuele personen. Alle aanwezigen
hebben er veel van kunnen opsteken.

1. Allereerst weer het steeds terugkerende
punt: hoe krijgen we meer deelnemers.
Ook daar willen we volgende keer meer
over praten (en hopelijk doen) .

2. Duidelijk is dat de kring Tilburg vooral
de richting uitgaat naar "privatisering"
en hulp bij :
a) mensen die door de overheid gemangeld

worden.
b) mensen die niet van de grond komen

vanwege de overheid.

Dus vooral een positieve bijdrage i. 1. 1.
bespreken hoe slecht een aantal zaken
zijn. De discussie over wat nu wel en
niet libertarisch is, komt dan vanzelf.

3. Om steeds bij elke vergadering een stap-
je verder te komen, zal worden begonnen
met een soort checklist van punten. Deze
punten, betreffende het beginnen van een
onderneming zullen dan gepubliceerd kun-
nen worden. De markt voor zo 'n boekje is
vooral de jonge startende ondernemer. En
we denken dat dit juist ook mensen zijn
die interesse in het libertarisme (zouden
moeten) hebben.

4. In het kader van punt 3 passen dan bij-
eenkomsten waarbij :
- de Tilburgse stadspost over hun ervarin
gen vertelt.

- iemand over een particuliere vuilophaal
dienst vertelt.

- een privé bankier over zijn werk praat.

ALTERNATIEF LIBERTARISME

Wij dachten tot nu toe dat Libertarisme op
zichzelf al alternatief is. Het is nl. het
enige alternatief dat ons in een vrije en
betere maatschappij kan brengen.
Toch blijken ook binnen het Libertarisme
nog alternatieve wegen naar de vrijheid te
bestaan.
Zo is o. a. gebleken uit reeds in eerdere
Vrijbrieven gepubliceerde artikels van Guy
de Maertelaere. Aan degenen die daarop ge-
reageerd hebben, heeft Guy een brief ge-
T™̂ 611 met als onderwerp: VRIJHEID & BE-
WUSTZIJN. Als U belangstelling daarvoor
hebt, wil Guy de Maertelaere U deze brief
f Saf7*°

ef uren' Vraag hem: de GaVers 5,
a - 9761 Ouwegem, België.
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THE MOST IMPORTANT MONEY/ POWER / ROMANTIC-LOVE
DISCOVERY SINCE THE INDUSTRIAL REVOLUTION

by Eric Savage ®1983
An entire new field of knowledge has been discovered by Dr. Frank R Wallace*, a former Senior Research Chemist for E.I. du

Pont de Nemours & Co. Since mid-1976, Dr. Wallace researched Psychuous Sex to uncover a powerful array of new knowledge
called Neo-Tech. That new knowledge allows any person to prosper monetarily, personally, romantically, sexually, and financially
anywhere in the world, even during personal or financial hard times, inflation, boom times, recession, depression, war. I
interviewed Dr. Wallace about Neo-Tech at nis home in southern Nevada. Below are edited portions of the interview that explain
his discovery:

SAVAGE: What is Neo-Tech? How can I benefit from it?
WALLACE: Neo-Tech is a new, scientific method for cap-
turing major financial and personal advantages everywhere.
Neo-Tech is a new knowledge that has nothing to do with
positive thinking, religion, or anything mystical. Once a person
is exposed to Neo-Tech, hè can quietly profit from anyone —
anywhere, anytime. He can prosper almost anywhere on earth
and succeed under almost any economie or political condition.
Combined with Psychuous Sex, Neo-Tech applies to all money
and power gathering techniques — to all situations involving the
transfer of money, power, or love.

Believe it or not, I first sensed Neo-Tech through poker— the
money game, the international strategy game. Strange how a
discovery so important as Neo-Tech starled with something so
restricted as poker. Indeed, poker is just one rather insignificant
area involving the transfer of money in which a person can profit
through Neo-Tech.

Subsequently, I pursued Neo-Tech beyond cards to uncover
far greater advantages in competitive situations involving work,
investments, speculating, business, politics, and personal re-
lationships. Neo-Tech applies to all winning situations: It is a
new, dramatic approach for collecting unbeatable advantages
everywhere.

Neo-Tech has its roots in the constant financial pressures and
incentives to develop the easiest, most profitable methods of
gaining advantages. Over the decades, all successful salesmen,
businessmen, politicians, writers, lawyers, entrepreneurs, in-
vestors, speculators, gamers, and Casanovas have secretly
searched for shortcuts that require little skill yet contain the
invisible effectiveness of the most advanced techniques. I
identified those shortcuts and honed them into practical formats
called Neo-Tech.
SAVAGE: Can people really get richby usingNeo-Tech? Or is
Neo-Tech like cheating; is it a metaphor for cardsharps, Don
Juans, con artists, Trilateralists, dishonest merchants, greedy
politicians?
WALLACE: Definitely not Neo-Tech is honest and ethical; it
is not based on fraud, collusion, gall, hustling or swindling as are
most cheating techniques and con jobs. Indeed, Neo-Tech
requires no special skill, devices, or nerve. Neo-Tech requires
no risk or changes in life style—only a new scientific knowledge
that generales profits and power. Moreover, Neo-Tech renders
deception and cheating ploys so obsolete that they are no longer
an important threat

Neo-Tech will someday dominate most winning situations as
it spreads into business and personal relationships. The Neo-

Tech man is very different from the cheater. In fact, the Neo-
Tech man displays characteristics opposite to those of tra-
ditional cheaters as shown by this comparison chart I have here
in my notes:

Dr. Wallace's Chart* l
CONTRASTING CHARACTERISTICS

The Traditional Cheater The Neo-Tech Man

Relaxed, Confident

Controls surroundings

Knows exactly when to apply Neo-
Tech — applies it selectively

Lets people watch him. Needs no
distractions or concealments

Stiff, Nervous

Controlled by surroundings

"When should I do it" feeling —
cheats at every opportunity

Keeps people from watching him
closely. Uses distractions and con-
cealments

Causes suspicion with cheating Eliminates suspicion with Neo-
moves — fears all opponents Tech moves — fears no one

Makes victims unhappy while ere- Makes competition happy while cre-
ating tense, traumatic atmospheres ating friendly, easy-going atmos-

pheres

Worries that his cheating will be Knows that Neo-Tech cannot be
seen seen

Fears his telltale characteristics Works in relaxed harmony with his
natura! characteristics

Worries about the consequences of Knows hè cannot be caught in any
being caught in the act act

Is negative in every way Appears beneficia! in every way

SAVAGE: Their characteristics are opposites.
WALLACE: True. And their differences go much further. In or
out of cards, alert or knowledgeable people can usually detect
deception and cheating— unless the cheater has acquired great
skill through years of laborious practice, experience, and
remembering his tricks. Even then, the expert cheater must
execute each strategy perfectiy, every time, putting himself
under heavy, burn-out pressure. Thus, if hè makes one slip or a
wrong move, hè becomes obviously guilty once caught, leaving
him to face the consequences. That fear of being caught haunts
most cheaters and overwhelms countless potential cheaters.

By contrast, Neo-Tech requires little or no skill. And the
Neo-Tech man's techniques are invisible. So even if suspected,
hè can never be accused of wrongdoing. Indeed, his tactics are
so potent, valid, and honest that they eliminate all suspicion. He
can never be caught in any questionable act Moreover, hè can
use Neo-Tech honestly for both defense and profit ...The Neo-

(continued)

About Dr. Frank R. Wallace
*During his 12 years at Du Pont'sBrandywine and Chestnut Run Laboratories, Dr. Wallace was involved in major research projects, including the catalytic conversion of
salt and sand into chlorine and water glass toreduce the cost ofraw materialsfor industry (Wallace holds the basic patent); the development of commercialflexible nylon
used in the auto industry to improvefuel and brake systems;flame retardant nylon to improve thesafety ofelectronicproducts;fluorocarbon wire coating to improve the
efficiency and safety ofaircrafts, space vehicles, and missiles; high-definition acrylics to reduce the cost and enhance the appearance ofsigns; and medical usesfor man-
madefibers, including new leadstodiseasecures. Dr. Wallace is a member of Sigma Xi, the honorary scientific research society. Heistheauthorofseveralbooks, theauthor
ofmany magazine articles (including thefirst-placenationalaward-winningarticle about the bicatneralbrain), a former editor of a national magazine and SEC-licensed
security advisor. In addition, hè is a marathon runner, a former professional cardplayer, and the authorofthe world's best-selling poker manual, "The Advanced Concepts
of Poker". Warner Books, New York. 359 pages.
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Tech man works in relaxed harmony with his natural
characteristics.
SA VAGE: Is that what makes Neo-Tech easy and safe?
WALLACH: Yes, Neo-Tech is so harmonieus that no one can
ever detect a person using its techniques. And once a person
understands those techniques, hè will be able to easily and
safely beat any opponent That's why the Neo-Tech man will
flourish.
SA VAGE: Who exactly is the Neo-Tech man?
WALLACE: He's a man of quiet power — a man who cannot
lose. He can extract money at will. He can control anyone
unknowledgeable about Neo-Tech — man or woman.
SA VAGE: What actually makes him so effective?
WALLACE: The Neo-Tech man has the power to render
others helpless, even wipe them out, but hè wisely chooses to
use just enough of his power to give him unbeatable casino-like
advantages in all endeavors. His Neo-Tech maneuvers are so
subtle that they can be executed with casual confidence. His
hidden techniques let him win consistently and comfortably —
year after year, decade after decade. Eventually, Neo-Tech
men and women will quietly rule everywhere.
SA VAGE: Can I cash in on Neo-Tech in cards?
WALLACE: As I said before, cards are only a small and
relatively unimportant aspect of Neo-Tech. Still, anyone can
quickly become a player who cannot lose. Indeed, through Neo-
Tech techniques, an average player can increase his advantage
so greatly that hè can break most games at will. He can win fast
and big — in poker, blackjack, bridge, and gin. But hè usually
avoids winning too fast in order to extract maximum, long-term
money from opponents. With Neo-Tech, hè fears no opponents,
not even cheaters. He can quickly impoverish them, or anyone
else hè chooses; and they'11 never know what hit them. He can
immediately and consistently acquire large chunks of money,
$2,000, $10,000, ormore in a single day, repeatedly. ...But why
bother with cards? Much greater profits are available by using
Neo-Tech in the real world.
S A VAGE: In the real world, can I really profït from Neo-Tech?
WALLACE: A person can use Neo-Tech to immediately gain
advantages needed to prosper in business and in personal
relationships. Additionally, hè can never be taken advantage of
again in any business transaction, investment, or personal
contact His Neo-Tech knowledge protects him. It arms him
with a sword and a shield. Neo-Tech knowledge is the best
insurance policy anyone could own: Within days a person can
gain the power to make more money in a week than most people
make in a full year without knowing about Neo-Tech. ...I'm
going to show you a chart that demonstrates how a person gains
profits and power from Neo-Tech in the real world where
advantages and power really count

Dr. Wallace's Chart #2
NEO-TECH DELIVERS PROFITS AND POWER

BY TEACHING . . .

In Cards
(Where Neo-Tech was firet discovered)

In the Real World
(Where Neo-Tech really pays ofl)

How to become an unbeatable How to gain advantages needed for
winner financial and social success
How to command winnings How to command profits and respect

(chart continued in next column)

Part II — THE NEO
Neo-Tech is a newly discovered catalyst for profiting in any

catbird seat

How to control any player, game or How to control business deals and
even a network of games emotional situations to acquire

money and power . . . and to com-
mand love. How to regain lost love.

How to quickly wipe out opponents How to subjugate a business or per-
sonal adversary

How to win fast How to quickly profït through spe-
cifïc business actions or personal
relationships

How to slowly drain opponents, How to gain long-range strategie ad-
game after game vantages that allow one to win in

business or personal situations, year
after year

How to extract maximum money How to gain maximum profits in
from opponents business, investments, and specula-

tions. How to gain the maximum
benefits from social or personal re-
lationships

How to easily detect, reject, or beat How to easily detect and beat dis-
cheaters (without any hassle) ...how honesty in business or personal re-
to destroy cheaters lationships...how to profït from peo-

ple who might hurt you

How to gain a substantial income, How to become successful in busi-
year after year ness, investments, and personal life

by using Neo-Tech to find perma-
nent prosperity

SA VAGE: Your chart shows that I can use Neo-Tech to
control almost anyone, coming or going.
WALLACE: That's right Neo-Tech transfers money, power,
and prestige from the uninformed to the informed. Those
informed can automatically take control of most situations
involving money and power. But that chart ends where the real
value of Neo-Tech begins, ranging from winning a lover to
becoming exceptionally competent, to becoming a key em-
ployee, to gaining substantial raises, to predicting stock prices...
even gold and silver prices.
SA VAGE: Neo-Tech can predict stock prices?
WALLACE: Yes, quite reliably with the Neo-Tech factor. In
fact, Neo-Tech is the most direct route to prosperity. A lot of
people will become wealthy and happy using Neo-Tech.
SA VAGE: How quickly will Neo-Tech spread?
WALLACE: The best way to answer that is to realize how
Neo-Tech sharply reduces the time and effort to profït con-
sistently. Begin with cards, for example. What is happening in
cards today reflects what will happen tomorrow in the real
world. Within days after gaining this knowledge, people can
safely bankrupt opponents — or slowly profït from them, week
after week. People can immediately extract money and prestige
from any winning situation, including any card game—from the
easiest Friday-night game to the toughest professional games.
Yet, no one suspects the Neo-Tech man or woman. Likewise,
people can benefit from business and investment endeavors —
from dealing with the boss to the biggest oil deal. People can also
benefit from any relationship — from gaining respect of peers to
inducmg love from a partner or regaining lost love from an ex-
partner. Within a week, an ordinary person can become a
professional Neo-Tech practitioner. So naturally, as people
gain this knowledge, they will immediately begin using its
techniques because they are irresistibly easy, yet completely
potent Thus, as people find out about Neo-Tech, it will
automatically spread throughout the world as the most potent
discovery since the Industrial Revolution

TECH DISCOVERY
personal or money situation. Neo-Tech puts one in the ultimate

As a research scientist as well as a former professional card player and the author of the world's best-selling poker manual Dr
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Wallace first became aware of Neo-Tech through poker. In 1976, while researching and writing an addendum for nis best-selling
book, Frank Wallace used his world-known expertise to piece together an unbeatable, seemingly innocent approach being used by
certain professionals in high-stake games. Wallace was detecting the beginnings of Neo-Tech.

Gradually, Wallace and his two co-workers uncovered, one step at a time, the ruil power of Neo-Tech, which became evermore
meaningrul as they discovered whole new realms of concepts much more powerful than those used in cards. Those new and
powerful concepts applied to everyday situations — situations in which power makes an enormous diiference — in business, social
situations, investment decisions, speaking and writing situations, and all other competitive situations. Below are edited segments
taken from Wallace's personal diary during his research:

Dr. Wallace's Diary Notes
July 1976 unbeatable advantages, hè can comfortably and legally control

I've discovered the never-before-revealed nature of effortless all aspects of life.
December 1976

Is Neocheating becoming a golden tooi through Neo-Tech?
Neocheating in cards involves gaining easy money and power
over opponents through techniques that meet two criteria: (l)
ease of execution, and (2) invisible or undetectable. Neo-
cheating outside cards involves gaining easy advantages and
power over others by meeting two similar criteria: (l) easy to

winning while playing poker. This discovery purges the false
notions about winning in cards and eliminates its mystical aura
While identifying the origins of that knowledge, I'm grasping its
powerful nature.

I feel an addicting power as I begin to do the seemingly
impossible. With ease I can make maneuvers to beat all
opponents. The techniques come from a new knowledge. ...Fve
named this knowledge, Neocheating.

August 1976
Neocheating is something new — something frightening. The
quickness with which I'm learning to acquire winning hands for
myself overwhekns me. I feel uneasy about learning to win so
effortlessly and quickly — all in a few days. With this lethal
knowledge, think what a person could do to his opponents in a
matter of days or weeks.

September 1976
Neocheating can be executed in peace and without the know-
ledge of others. I've discovered effective maneuvers for con-
trolling every outcome of every situation. Neocheating is easy
and safe, yet it is the most potent form of winning. Neocheating
is truly an unbeatable weapon.

I'm glad to be discovering Neocheating before anyone else.
Already I have the knowledge to quietly beat even the most
skilled and experienced opponents. This knowledge allows
everyday players to control opponents at will.

October 1976
I've discovered easy ways to nullify moves made by opponents.
I'm struck by the importance of understanding Neocheating. I
need that understanding to prosper in situations involving
competition and money. Eager with anticipation, I sense that
this new knowledge could be incredibly profitable beyond the
card tables.

While discovering more and more invisible techniques that
deliver unbeatable advantages in poker, blackjack and other
games, I'm thinking more deeply of how these concepts apply
everywhere. I'm grasping how these concepts can be used to
gain easy money and power in business, investments, spe-
culating, the professions, politics, and personal life. ...I've
named this knowledge when used beyond cards, Neo-Tech.

November 1976
With this knowledge, what could a person do in the real world
without the boundaries of a card game? Who is the Neo-Tech
practitioner? He is a new breed of person who will not only rule
the card tables but eventually the world. A chili spreads over
me. The closer uninformed people observe a Neo-Tech man,
the more reassured they become. The Neo-Tech man appears
as a most trustworthy person. Yet hè knows exactly how to win.
He creates advantages that remain unnoticeable to his op-
ponents while delivering maximum long-range profits to him-
self. Quietly hè applies his power in small strategie doses to gain
steady yet unsuspicious advantages and profits while keeping
everyone happy. Thus, the Neo-Tech practitioner is impossible
to catch in the act and is hard to avoid. With his subtle yet

execute, and (2) not vulnerable to detection or assailable as
dishonest

Once those two criteria are established, winning Neocheating
formats can be established for almost any situation. With such
formats, a person not only captures unbeatable advantages over
others, but commands shortcuts to profits, power, and romance.
I'm realizing how many of the most wealthy, powerrul, and
admired people today consistently use Neocheating formats
without ever realizing it — without ever being suspected. I call
those people MasterNeocheaters. They acquire extreme power
and wealth. Such people include trusted heads of states,
powerful potitical leaders, charismatic idols, famous religieus
leaders, Trilateralist businessmen and international bankers,
many of the best-known TV commentators, key journalists,
influential editorial writers, Hollywood actors, many well-
known authors, certain prestigieus professors, many successful
lawyers, master spies, highly visible environmentalists and
consumer advocates, politically or socially oriented scientists
— many of the most powerful people in the world. By the late
80's, essentially every person who becomes wealthy or power-
rul in any field will have used this discovery. ...I've got to think
about Neo-Tech a lot more. New ways for ordinary people to
gain power and advantages are bombarding me faster than I can
analyze them.

January 1977
I feel an accelerating pull towards power as I continually
discover new ways that anyone can effectively apply this new
knowledge to any winning situation — in gaming, business, hard
money, politics, Communications, investments, personal and
social life. This quantum-leap breakthrough will let anyone
profit constantly, all the rest of his or her life.

February 1977
Every day, I'm learning more and more to apply Neo-Tech in all
areas of life. I'm discovering how to profit everywhere. Neo-
Tech truly helps a person achieve confidence and happiness
while removing the fïnancial and social pressures.

March 1977
The application of Neo-Tech to everyday business and per-
sonal relationships is becoming increasingly real. In fact, Neo-
Tech can be used in any confrontation involving two or more
people. But anyone who crosses the Neo-Tech man's path is in
potential danger. The Neo-Tech man can financially and
emotionally control whomever hè deals with. The strength and
dimensions of Neo-Tech with its infinite applications reach far
beyond my previous thoughts and imagination.

April 1977
What have I created here? Can Neo-Tech control all business,
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personal, and love relationships? Yet, here lies the greatest
value of the Neo-Tech Discovery: It is not at all like those
inspirational, temporary, self-help type values that lead to
nothing. ...People can Lmmediately use Neo-Tech to live
happier, more profitable lives. It is a permanent value that
endlessly grows — a value that continually grows, expands, and
enlarges for the rest of a person's life.

May 1977
I'm realizing how the Neo-Tech Discovery can lead anyone to a
personal renaissance. Would that eventually mean a world-
wide renaissance? ...Could our futures depend on under-
standing the concepts of the Neo-Tech Discovery?

December 1980
After four years of concentrated research and writing, I' ve come
to realize that Neo-Tech could eliminate external authority and
mysticism everywhere, permanently. ...The power of Neo-
Tech is coming together almost too fast it is reaching a critical

mass on the verge of exploding. But an even greater power is
looming — a mind-boggling power inconspicuous except to
those who know about Neo-Tech.

April 1981
I'm learning the full meaning of Neo-Tech power All will yield
to the new-breed Neo-Tech man, the no-limit man. ...Truly
great days are coming.

Current Comment from Frank R. Wallace
Every day I see and hear of Neo-Tech bringing personal power
and financial prosperity to those acquiring its knowledge. I am
witnessing the beginning of a new era with the unstoppable rise
in prosperity of the Neo-Tech man... .Neo-Tech is the fast-track
ticket to tomorrow's prosperity. In fact, it is the only ticket
Those without the tools of Neo-Tech will gradually become
uncompetitive in every situation, left behind not knowing what
is happening.

WITHOUT NEO-TECH, YOU WILL DIE UNFULFILLED... WITHOUT EXPERIENCING LIMITLESS PROSPERITY, POWER, AND PSYCHUOUS SEX
When Dr. Frank R. Wallace and nis co-workers completed a five-year research project on Neo-Tech, they prepared a comprehensive, two-

volume, half-million-word Information Package that fully reveals all facets of the Neo-Tech Discovery. That Information Package reduces the
techniques of Neo-Tech into powerful but surprisingly easy formats which let you profit from almost any situation, during good or bad times. Neo-
Tech will also protect you from beingbeaten by others and from being hurt duringdangerous personal or financial situations. ...Neo-Tech gives you
everything you need for financial prosperity, genuine power, Psychuous Sex, and romantic love.

The public can now acquire, directly from I & O Publishing Company, the complete 632-page Neo-Tech Information Package for becoming
unbeatable in almost any competitive, money, power, or love situation. Both Neo-Tech volumes I and II describe every step and every situation in
detail with over 200 concepts. Those concepts are accompanied with how-to, real-life situations. And each concept is packaged in a crisp, self-
contained consultant capsule so that any reader can use Neo-Tech to fïll his own wants and needs—beginning with Concept l — without having to
read through the entire package. Also a quick-find index of over one-thousand subjects Iets the reader go straight to the concepts that apply most to
his immediate needs. (A full-length article in October 1982 " Writer's Digest" is devoted to the new techniques I & O used to construct this index.
Also, the 1983 "Writer's Digest Yearbook" recommended and published the standards used by Frank R. Wallace in his research and writings).

To receive the complete 632-page Neo-Tech Information Package (volumes I andll), send your check or mon'ey-order for $62.50 + $7.50
(foreign special-handling postage) U.S. funds.

Information Packages (12"x 9"x 2", 4 Ibs.) sent insured, confldential
[I&OPublishingCompany, Research Division, 557 California Street, Dept. L-2,Boulder City, Nevada89005, nowmakesitpossibleforyouto profit directly fromDr. Wallace's research
and discoveries. While always offering 30-day return privileges since its founding in 1968,1 & O has widely advertised in publications such as The Wall Street Journal, The Economist
(London), Money Magazine, Time Magazine, Fortune, Newsweek, Forbes. ...For fastest service, orders for Neo-Tech should besent tol& O's Research Division in Nevadaratherthanto
I & O's business locations in Delaware or California. I & O's Research Division phone #(702) 739-6015 Tfilex #750805.[

A Postscript from Eric Savage

Although I spent several hours interviewing Dr. Wallace about Neo-
Tech, I failed to realize the profound benefits and financial profits that Neo-
Tech actually delivered until receiving the Information Packages. While
opening the cover of The Neo-Tech Discovery (volume I), a feeling came
over me that I was embarking on a journey from which I would never return.
I feit my life changing on reading the first concept And each subsequent
concept delivered new advantages I never knew existed.

Three weeks later, on closing the cover of Neo-Tech II, I knew how to
capture advantages from any situation. I had discovered a new world in
which power always flowed to me. ...Today, I control my life and

I & O Publishing Company
557 California Street, Dept L-2
Boulder City, Nev 89005 U. S.A.

Byusingthisspecial-offercoupon,you will receivefree of chargethenewly
released Neo-Tech III, (controlling others), Neo-Tech IV(predioting stook
prices and investments), and Neo-Tech V (lob power and sexual end-
lessness) which completes the Neo-Tech Discovery.

The total cost of the complete 632-page Neo-Tech Information Package,
volumes I and II, is $62.50 + $7.50 (foreign special-handling postage)
U.S. funds.
My payment is D enclosed (Make checks or money-orders payable to

I & O Publishing Company)
d to be charged to my credit-card

D MasterCard D Visa O American Express D Diners Club D Carte Blanchi

Credit Card #_ . Exp. Date_

Name

Address_

City

Country_

. Postcode.

surroundings. My earning capacity is now without limits, allowing me to
quiltlessly take from life whatever benefits me. Moreover, I now have a
growing power that can never be lost or taken from me — a power eamed
while studying Neo-Tech.

True, I was unprepared for the array of advantages that Neo-Tech
provides. Even after spending several hours with Dr. Wallace discussing
Neo-Tech, I was still unprepared for the Information Package. ...After
recovering from the initial shock (and you too will be shocked over the
powerful advantages so readily available), I embarked on a one-way
journey to limitless opportunities, financial profits, and personal benefits.
...Neo-Tech even offers a way to meet other Neo-Tech people — possibly a
life-long romantic partner — at any age.

With Neo-Tech, I find myself among a growing group of people who are
collecting major profits through Neo-Tech. The fastest growing files at
I & O are those from readers describing the personal, business, and
financial benefits that Neo-Tech delivers. (Feedback below)

"The most valuable work I have ever read, and the best in vestment I have ever made."
L.S., CA;" Like a shining light in the darkness. Read 12 hours a day for several days.
Dazed by the advantages." J.V., LA; "A blockbuster. Replaces confusion with clarity,
doubt with incisive insight Restores direction to all." A.D., IL; "No one has ever hit
the nail any straighter, harder, or faster. Gives the very best that life offers. Neo-Tech
will remain through all eternity." C.D., OR; "Overwhelmed by the power of Neo-
Tech." D.R., MN; "Made clearwhy people can be controlled. Realized how I've been
cheated and deceived in all areas of my life. An awakening, a new life. Wallace has
created the information to shape my future." B.K., KY; "Neo-Tech is absolutely
essential for awakening us from the mesmeric manipulating power of the neocheaters."
I.C., OR; "Outstanding! Exactly what I've been looking for." J.B., VA; "Never
enjoyed life more. Bridged my marriage." M. U., OK; "Created an A+ money factor in
my business and the stock market" U.C., UT;" Worth $4000 immediately with little
time and effort." R.P., CA; "Power is what you are selling." T.M., OK; "Profit in more
ways than thought possible." C.M., TX; "A wealthy atmosphere. Business and
personal life improve monthly." S.M., CA; "Stunned into enthustasm and ex-
citement" L.L., MD; "A door leading to a new world. Changing my life." J.G.,
Iceland; "Neo-Tech is largerthan all the wealth—leaves me weak-kneed." D.G., TX;
"Complete masterpiece. No loose ends." J.F., Idaho.
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A M E N D E M E N T V A N D E " R E C H T E N ' ' V A N ' H E T I N D I V I D U "

OP DE GRONDWET VAN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA

ARTIKEL l

ARTIKEL 2 :

ARTIKEL 3

GEEN PERSOON, GROEP PERSONEN, OF REGERING
MAG GEWELD, BEDREIGING MET GEWELD, OF

FRAUDE INITIËREN TEGEN ENIG INDIVIDU,

GEWELD MAG SLECHTS MOREEL EN LEGAAL GEBRUIKT

WORDEN ALS ZELFVERDEDIGING TEGEN DIEGENEN

DIE TEGEN ENIG INDIVIDU FYSIEK GEWELD INITI-

ËREN OF ERMEE DREIGEN,

ER ZAL NOOIT EEN UITZONDERING KOMEN OP

ARTIKEL l EN 2,

(Dit is een advertentie in opdracht van I & O Publishing Company uit
de februari 16 uitgave van "NATIONAL REVIEW".)

18 april

S mei

8 mei

19 mei

7 juni

12 juni

30 juni

13-20 aug.

±27 oktober

2-3-4 nov.

Zomer 1985

1986

A G E N D A
o o o o o o o o o o o o o

K.N.O. - Kritische Nederlandse Ondernemers - Openbare Vergadering om
19,30 uur te Utrecht in Restaurant Hoog Brabant, Hoog Catharijne.
Sprekers: dr. W.J.A. Visser : Een woord van afscheid.

dr. L. van Klinken: Lastenverschuiving en economisch herstel.
B. W. Maris : Heeft de vrije onderneming nog toekomst?

Kring(Rotterdam)bijeenkomst in Schiedam. (Info: Mevr. T. de Wilde
010-268702) :

:

Kringbijeenkomst in Tilburg. (Info: 013-634821 of 03465-64994)

Trefpunt - Openbare Vergadering - in Leuven. (Info: Erio Verhulst
016-259586. Zie ook bij Libertarisah Studiecentrum.) : •

Kringbijeenkomst Schiedam; verder op 5 juli, 2 augustus, 6 september.

Kringbijeenkomst Tilburg; verder op 10 juli, 14 augustus, 11 september.

Libertarisch Studie Centrum: Werkvergadering in Antwerpen. (Zie ook bij
Libertarisch Studie Centrum.)

2nd World Libertarian Convention LIBERTAS-II: LONDON '84.

Trefpunt Bijeenkomst in Nederland.

Studie Week-end in de Ardennen. (Zie ook bij Libertarisch Studie Centrum.)

Tweede Europese Libertarische Conventie in Noorwegen.

Derde World Libertarian Convention in Brazilië ?
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VOOR EEN VRIJE EN KLEINSCHALIGE MAATSCHAPPIJ
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 p o o o

Guy de Maertelaere

Nu een groot gedeelte van de nederlandsta-
lige libertarische lektuur omzeggens uitver-
kocht is en niet meer herdrukt wordt (Fried-
man, Hayek, Rand, Szasz) moeten we "de he-
mel danken voor kleine gunsten". Alleen al
om die reden zou dus een boek als "De be-
lastingmaatschappij" van Jos Defoort (Uitg.
Biblio, Kalmthout) belangrijk zijn, wegens
de milde sympathie die eruit blijkt voor
de onderdrukte en bijna letterlijk leegge-
zogen belastingbetaler. Het biedt echter
nog heel wat meer dan dat, met name een vi-
sie op de geschiedenis en de economische
ontwikkeling die een duidelijke verrijking
van de libertarische ideeën terzake zijn.

Eerst even de probleemstelling. Hoe bekijkt
de gemiddelde libertariër de geschiedenis
van de overheidsinterventie in de economie?
Men kan het verhaal ongeveer als volgt
schrijven: Er was eens ... de vrije markt-
economie, mensen die vrij en vreedzaam met
elkaar economische transacties afsloten en
waarin dan plots, en stilaan steeds meer,
de staat ging optreden als storend element.
Het gevolg is dat steeds meer mensen het
zaakje gaan beu worden en ermee stoppen.
Atlas shrugs \

Het verhaal van Defoort is substantieel ver-
schillend. Er was eens ... de gesloten au-
tarkische familiale huishouding. Boertjes
die via eigen productie in hun levensonder-
houd voorzagen. "(De Boer) -is het rijkst,
wanneer hij de oogst heeft binnengehaald^
maar die oogst moet zijn familie laten
overleven tot aan de Volgende oogst"
(Defoort, blz. 91), Van jaarlijks enkele
zakken graan die hij als belasting kan hef-
fen, gaat echter geen enkele koning (farao,
keizer) in weelde leven. Bovendien is het
een belasting waar weinig aanpassingsruimte
in zit. Neemt de vorst teveel af, dan gaat
de boer natuurlijk vechten op leven en dood.
Dus (en hier komen we op een cruciaal punt)
gaat de vorst-fiscus de boer uit zijn ge-
sloten economie de markt OPJAGEN: nieuwe
behoeften creëren, ruil (=handel) doen ont-
staan; de productie van belastbare goederen
stimuleren, alsook toestanden (caravanen
met dure, kwetsbare goederen) die bescher-
ming vereisen, wat dan de heerser in de mo-
gelijkheid stelt quid pro quo te leveren
voor de belasting en deze dus tevens wat
aannemelijker maakt. Deze goederen zijn be-
ter te bewaren, relatief kleiner in omvang
en gewicht dan b.v. tarwe, wat het verre
vervoer ervan begunstigt en dus: de handel,
de uitbreiding van de markt,... de belasting.

En met het ontstaan van het geld is de vorst
helemaal uit de moeilijkheden: geen tarwe,
schapen, specerijen, sieraden dient hij nog
op te eisen; een mooi getal met een munteen-
heid erachter volstaat. In hoofde van zijn
onderdanen is de geldeconomie natuurlijk de
stevigste rem op elke poging om terug in de
"primitieve" huishoudeconomie te vervallen:
men produceert immers niet meer voor eigen
verbruik maar om "geld te verdienen".
Achteraf, nadat de fiscus zijn deel heeft
gehad, kijkt men dan wel hoe men dat geld
het "nuttigst kan besteden".

HOE jaagt nu de vorst zijn onderdanen de
markt op? Het ideale middel om de familiale
economie te breken bestaat in het monopoli-
seren van een levensnoodzakelijk voedings-
middel (blz. 100). Historische voorbeelden
zijn hier olie en zout. Wie b.v. oliehouden-
de producten verbouwt, moet ze verplicht
aan de staat verkopen.

"... DE VROUW DE MARKT OP TE JAGEN
DOOR ER HAAR EEN (UITERAARD BELAST-
BAAR) LOON VOOR TE GEVEN."

Toestellen bezitten om zelf olie te persen
is verboden. Wie die olie dan achteraf wil
kopen moet zelf andere producten verkopen en
vaak SPECIAAL PRODUCEREN om aan de middelen
te geraken. Op de verkoop van de olie maakt
de fiscus dan uiteraard een enorme winst.
Het verplicht laten malen van graan door de
molen van de feodale heer, het bakken van
brood in de collectieve oven, het persen van
wijn zijn andere voorbeelden. Heel subtiel
stuurt de vorst ondertussen periodiek zijn
mannen rond om huismolens te gaan vernieti-
gen I

Het creëren van markten waarvan het gebruik
verplicht of van overheidswege aangemoedigd
werd, is een ander voorbeeld dat in dezelf-
de richting wijst. Voordelen voor de fiscus:
een samengebrachte massa duidelijk zicht-
bare en belastbare economische transacties,
Defoort legt dan ook nog een verband tussen
dit alles en het ontstaan van de steden.
Die zijn a.h.w. de definitieve vastlegging
van al het hier beschrevene en uiteraard de
definitieve uitschakeling van elke mogelijk-
heid tot terugkeer naar de autarkische eco-
nomie .
Als "Ie dernier cri" van deze evolutie kun-
nen we wellicht de hedendaagse pleidooien
van de feministen beschouwen om ook de thans
nog zo genoemde "huishoudelijke arbeid" van

(vervolg op pag. 10)



DEREGULEREN OF KREPEREN
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

M-ichi&l van Notten
In het tussenrapport van de deregulerings-
commissie onder leiding van Mr. Geelhoed
staat een leuke opmerking. De auteurs
schrijven over "het welhaast autonoom groei-
ende proces van regelgeving door de over-
heid" .
"Welhaast" kunnen we gevoegelijk weglaten.
Verschillende economen hebben al de stel-
ling verdedigd dat de overheid onder be-
paalde omstandigheden automatisch groeit.
Karl Marx, Adolf Wagner, Friedrich Hayek en
Warren Nutter bijvoorbeeld. De implicatie
van een dergelijke automatische groei is,
dat de politici in de politiek buiten spel
staan. In wat platvloersere taal uitgedrukt
zou men zelfs kunnen zeggen dat de ministers,
de parlementsleden, de ambtenaren, de pres-
siegroepen en zelfs de rechterlijke macht
er in Nederland voor spek en bonen bij lo-
pen. Dat roept de vraag op wie er dan wél
politieke macht in Nederland uitoefent.
Wie heeft er suiker in de reguleringssoep
gedaan, zodat er nu sprake is van overregu-
lering en een wildgroei van overheidsdiens-
ten? Daarvoor kunnen we o.a. te rade gaan
bij onze grondwet. Hayek b.v., zegt dat on-
ze grondwet helaas toestaat dat de overheid
en de wetgever bij tijd en wijlen inbreuk
plegen op de rechten die de mens eigen zijn.
De inbreuk op eigendomsrechten wordt ge-
pleegd om het geld in te zamelen voor de op
subsidie en privileges beluste politieke
pressiegroepen. Die inbreuk mag dan wette-
lijk zijn, ze is tevens onrechtmatig.
De wetgever en de overheid beseffen zelf
heel goed dat zij inbreuk maken op de rechts-
beginselen. Vandaar dat zij die niet meer
noemen. Bovendien heeft de overheid een

"... HET WELHAAST AUTONOOM GROEIEN-
DE PROCES VAN REGELGEVING DOOR DE
OVERHEID."

koor van opinieleiders opgeleid die elk in-
breuk op onze eigendomsrechten bezingt als
een daad van sociale rechtvaardigheid.
Hayek meent dat, normaal gesproken, elk ge-
zond verstand dergelijke wetten als asoci-
aal en onrechtvaardig zou afkeuren. Maar er
heeft een hersenspoeling plaats gevonden -
al een eeuw lang - waardoor we nu het glib-
berige woordje sociaal plakken op alles wat
in feite een groot onrecht tegen de samen-
leving is. De wetgevingstechniek heeft zich
keurig aangepast aan dit grondwettelijk en

etisch gebrek. Wetten worden tegenwoordig zo
geconstrueerd dat ze gemakkelijker aangenomen
dan afgeschaft worden. Dat bereikt men door
de voordelen van een wet zo concreet, zo
geldelijk en zo zichtbaar mogelijk te maken
en door ze te laten toevloeien aan duidelijk
omschreven groepen van kiezers, die in de
wandeling politieke pressiegroepen genoemd
worden. De hoge kosten die aan deze wetten
verbonden zijn worden door de wetgever zo-
veel mogelijk gecamoufleerd. Zo schrikbarend
hoog zijn deze kosten vaak, dat men een wet
alleen kan laten aannemen als de kosten er-
van over een heel groot aantal kiezers kan
worden uitgesmeerd - liefst kiezers van een
generatie die nog te jong is om stemrecht te
hebben. Het Nederlandse volk zal nooit een

"...WORDT DE DEREGULERING IMMERS
EEN DAAD VAN RECHTVAARDIGHEID."

goed inzicht in de ware aard van haar over-
heid krijgen, zolang diezelfde overheid ons
onderwijssysteem mag controleren en domine-
ren. Daarom is het zinloos om in dit stadium
de overheid te hervormen. Dat heeft een man
als b.v. Gerrit Wagner, de ex-Shell topman,
aan den lijve ondervonden. Die stortte zich
enkele jaren geleden met veel enthousiasme
in de politiek met het doel de overheid te
doen afslanken. Wagner werd al snel door het
politiek establishment ingekapseld. Zijn
naam is nu voortaan verbonden aan een nieuwe
vette overheidsinstelling, de MIPj die de
belastingbetalers een miljard gekost heeft.
Alle regeringsplannen tot privatiseren, de-
reguleren, inleveren, inkrimpen en decentra-
liseren zijn om diezelfde reden tot volledige
mislukking gedoemd. Een bijkomende reden
waarom deze plannen zullen falen is, dat er
niemand is om ze uit te voeren. Als men dat
aan het huidige politieke establishment over-
laat, komt er niets van terecht.
De grote fout van deze regering is, dat ze
het politiek establishment geen stroobreed
in de weg legt. De regering had binnen de
eerste zes maanden van haar aantreden de ge-
vestigde politieke belangen kunnen verrassen
door twee nieuwe politieke stromingen te ont-
ketenen. Daarmee had zij de gevestigde poli-
tieke machtsblokken die aan de overregulering
hebben meegewerkt, onder druk kunnen zetten.
De eerste zet zou geweest kunnen zijn de
rechterlijke macht aan te moedigen om alle
overheidsmonopolies vogelvrij te verklaren.

(vervolg op pag.10)
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(vervolg van pag. 9 )

Het fundamenteel rechtsbeginsel eist dat
iedereen die zijn medemensen een dienst wil
aambieden, daartoe ook het recht heeft. Dat
recht is ook van kracht als een andere per-
soon deze dienst ook al aanbiedt, zelfs al
is die ander toevallig de overheid. Indien
de overheid iemand zou willen verbieden om
b.v. post te bezorgen of een nieuwe taxi-
of busdienst te beginnen of vuilnis op te
halen, dan zou de rechterlijke macht een
dergelijke eis van de overheid moeten af-
wijzen met de motivering dat een exclusi-
viteit op dat gebied in strijd is met de
rechten van de mens. Met een dergelijke
wedergeboorte van het fundamenteel rechts-
beginsel had de regering kunnen voorkomen
dat haar dereguleringsplannen ontaardden
in een gezelschapsspel tussen pressiegroe-
pen. Zodra dit rechtsbeginsel levende wer-
kelijk wordt, wordt de deregulering immers
een daad van rechtvaardigheid. ledere per-
soon kan dan om deregulering vragen, ook
diegene die zich niet bij een politieke
partij of pressiegroep wil aansluiten. Met
een dergelijke 'organisatie' van het dere-
guleringsgebeuren, had de regering al die
kiezers gemobiliseerd, die het meeste be-
lang bij de deregulering hebben. Zo zou er
dan toch gedereguleerd zijn Nederland, en
tevens het bewijs geleverd, dat de politi-
ci, de pressiegroepen en de ambtenaren er
inderdaad vóór spek en bonen bijlopen, als
het op dereguleren aankomt.
De tweede mogelijkheid om een eigen pres-
siegroep voor het privatiseren en deregu-
leren te scheppen, bestaat in het oprichten
van zogenaamde Deregüleringszones, ook wel
D-zones genoemd. Ook van die reële moge-
lijkheid heeft de regering geen gebruik ge-
maakt.
Een D-zone die, bij wijze van proef, het
fundamenteel rechtsbeginsel respecteert
zou spoedig zeer welvarend worden. Dat zou
tot uitbreiding van hun aantal leiden.
De boodschap die de D-zones aan het poli-
tiek establishment geeft luidt dan ook :
"Dereguleren of Kreperen". Dat hadden de
pressiegroepen tijdig in de gaten. Vandaar
dat de D-zones er (nog) niet gekomen zijn.
•»«******»***»******»********»*******«***»*

Van onze scheurkalender:

•"Slechts .weinigen denken,

' maar toch houdt ieder er

'. een mening op na."

George Berkeley

Eerste bedrijfJ

T-ZOIie •

Het Genkse bedrijf Electro-
Thijs, de PVBA Demeyer en en-
kele Limburgse industriëlen
gaan op 22 februari de NV Ro-
botics and Automation Contrac-
ting (RAC) oprichten. Verant-
woordelijken van de Limburgse
Gewestelijke , , Ontwikkelings-
maatschappij zegden de initia-
tiefnemers toe dat het bedrijf
zich op de T-zone van Tessen-
derlo mag vestigen. Het zou het
eerste bedrijf worden dat zich in
een T-zone vestigt.

In een eerste faze wil RAC 10
hooggeschoolde arbeidskrach-
ten tewerkstellen: Later moeten
er dat 25 worden. Het bedrijf wil
een robot ontwikkelen die voor
verschillende doeleinden kan
worden gebruikt. Het maat-
schappelijk kapitaal bedraagt
20 miljoen fr.

Uit:

De standaard

Sl/1/84

(vervolg van pag. 8) (VOOR EEN VRIJE • EN
y y 9 ö' KLEINSCHALIGE MAATSCHAPPIJ)

de vrouw de markt op te jagen door er haar
een (uiteraard belastbaar) loon voor te ge-
ven.
De consequenties van de historische schets
die Defoort ons levert zijn wellicht van-
zelf duidelijk. We hebben hier een visie
die tegelijk volledig libertarisch is en in-
speelt op de recente tendenzen naar natuur-
lijkheid, kleinschaligheid, eenvoudige le-
venswijze. Het is niet meer die onbehaag-
lijke Scylla- en Charybdiskeuze tussen de
staat en de multinationals. Dat wie de
vrije maatschappij voorstaat er meteen au-
tomatisch de vaak aliënerende arbeidsverde-
ling, de mammoetbedrij ven, de overspanning
en de maagzweren en de druk-op-de-knopmen-
taliteit, kortom, onze "moderne maatschap-
pij" moest bijnemen, is te lang tot een
half-openlijk geproclameerd principe verhe-
ven. Het belangrijke van Defoorts boek is
dat het een venster opent op een andere en
m. i. minstens zo 'aanlokkelijke visie.
uiteraard gelooft geen zinnig mens dat we,
met het uitschakelen van de staat, meteen
terug in de huishoudelijke economie terecht-
komen, voor zover dat trouwens - na de gan-
se evolutie die we hebben doorgemaakt -
überhaupt nog wenselijk zou zijn. Maar dat
de staat ook aan DIE rotzooi heeft medege-
werkt is alvast een verhelderend inzicht,
dat ook praktische mogelijkheden kan openen
voor wie zelfs maar een stukje van de weg
terug wil.
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D U I D E L I J K H E I D
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Jan van der Kooi wil graag dat we in éhlse
gesprekken goed weten waar we over praten.
Een libertarische "woordenlijst" zou daar-
voor een nuttig hulpmiddel zijn. Wie gaat
dit opzetten?
Jan doet zelf een eerste gooi en nodigt ie-
dereen uit te reageren op het volgende :

COLECTIVISME / COLLECTIVISTEN :
Een verzameling mensen, die allemaal, met
maximale Staatsbemoeienis, alles hetzelfde
willen, zonder recht van individuele vrij-
heid en eigendom. ,
Zij onttrekken zich aan de verplichting tot
productie, welke instandhouding van het ei-
gen leven moet waarborgen, alsmede aan de
persoonlijke verantwoordelijkheid van eigen
.daden en handelingen. Hun regeling, de helft
plus één, is ongeacht het aantal, bindend
voor allen ook voor anti collectivisten.

LIBERTARISME / LIBERTARIERS :
Een verzameling menèen, die met minimale
Staatsbegeleiding h'et maximale recht op in-
dividuele vrijheid nastreven, alsmede het
recht op eigendom en eigen leven. ; ,
Zij produceren tot instandhouding van dat
eigen leven en zijn wel persoonlijk verant-
woordelijk voor al hun daden en handelingen.
Zij zullen nooit gebruik maken van kracht-
dwang-geweld of misbruik tegen andere men-,
sen.

Betere omschrijvingen, zonder dat het aan-
tal woorden wordt uitgebreid worden inge-
wacht bij: J.C. van der Kooi

Lisstraat, 26 ;
3333 EV Zwijndreoht,Neder land*

of bij de redaktie.
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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

ir. L.H.M. Jongen

Nadat iedereen dacht dat de bomen tot in de
hemel groeiden, lieten de verscheidene beur-
zen iedereen snel weer met beide benen op
de grond staan.
Hoe goed het nieuws ook was, ook bij een
(aandelen) markt is eens iedereen verzadigd.
Daarna dalen de koersen. Voor hoe lang is
dan natuurlijk de vraag.
Een antwoord op die vraag is misschien uit
het volgende af te leiden; in Amerika is on-
danks, of danzij Reagan de ekonomie uit een
dal gekomen. Het begint er nu ekonomisch be-
ter te gaan. Daardoor gaan ook veel zaken in
de rest van de wereld beter.
Dat het in Amerika, en uiteindelijk ook hier,
beter begint te gaan, hangt samen met de not-
male ekonomische cyclus. Die cyclus gaat on-
geveer als volgt:

I. Zodra een ekonomie goed gaat, begint men
(bedrijven en privépersonen) te lenen om
dingen te kopen, te investeren.

II. Door het investeren en kopen gaan nog
meer bedrijven winst maken die dan ook
meer investeren; meestal ook weer met ge-
leend geld.

III. Iedereen denkt dat alles kan en koopt en
investeert maar raak, totdat er enige
stagnatie in de afzet komt. Dan valt het
ineens zwaar om de rente op het geleende
geld te betalen (die rente was flink ge-
stegen want er was veel vraag naar geld).

IV. Doordat steeds meer mensen/bedrijven meer
problemen hebben om hun rente en schul-
den af te lossen, wordt er minder geïn-
vesteerd. Integendeel, men probeert weer
gezonde balansverhoudihgen te krijgen.

We zijn dan weer in de neergaande fase van
de economische cyclus.
In deze fase blijkt dat veel mensen/bedrij-
ven te optimistisch zijn geweest met hun
aankopen en de winst die daarop verwacht
werden. Hier beginnen de meeste faillisse-
menten, welk aantal vanwege allerlei ver-
tragingen een top bereikt in fase I.
(Helaas dus juist wanneer de ekonomie weer
aantrekt omdat iedereen op een gezondere
basis investeert.)

Natuurlijk heb ik in het voorgaande alles
heel erg ingekort en veel zaken ongenoemd
gelaten. Hier moet een artikel geschreven
worden en geen boek.
De rol van de overheid is ook voor het ge-
mak weggelaten, maar U kunt er van uitgaan
dat die rol nu meestal juist de verkeerde is
(of de juiste maar dan in de verkeerde fase).

De vier genoemde stappen in de cyclus worden
bijna altijd doorlopen. In Europa zitten we
nu ongeveer in het begin van fase II (het
aantal faillissementen neemt af, de rente
zal nu wel rond zijn laagste punt zijn en
iedereen ziet alles met optimisme tegemoet).
Simpel gesteld is dit ongeveer de tijd om
te overwegen een hypotheek te nemen, en over
enige tijd de obligaties te verkopen.
Aandelen kunnen het verder nog goed doen,
vooral de achtergebleven basisindustrieën
en de mijnaandelen.

Een andere belangrijke faktor is dan de over-
heid. Die heeft praktisch nooit in fase IV
voor een gezondere balans gezorgd. Integen-
deel in fase IV "denken" de meeste politici
nog steeds dat alles kan. Die overheid

(vervolg op pag. 3)

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

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 / 3,-/BF 45,-.
D Een literatuurlijst (met boeken van Ayn Rand, von Mises, Hayek, etc.)

Naam:
Ad res: Tel.:
Ik zal f l 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, Statiestr. 57 :-• Bus 3 - 2180 Kalmthout (België) ~ ~ ~ ~

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 / 40, - per jaar; donateurs min. /100, - per jaar.

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


