
" BELASTING, RECHT OP ONRECHT,"

LIBERTARISCH TREFPUNT - 20 OKTOBER 1984

TE UTRECHT.

De sprekers zijn zeer deskundig op het gebied van
Belastingen, Financiën, en wat daarmee samenhangt :

DR. H. GODSCHALK, CZ3*, Gesê seAafi!: j%n Zâ MMg's-
s!/s%;<3?ns - Fyan̂ MrÉ.

MR. DR. D. JUCH, &aZ.asï:t?!<?<2dWs6M2'
Lodens en VbMynaoys - Breda.

Plaats : Een der zalen van het
Jaarbeurs Congres Centrum.

Tijd : 13.00 uur - zaal open.

14.00 uur - begin programma.

Toegangsprijzen: Abonnees VRIJBRIEF : ƒ 10.- (BF 200)
Overige belangstellenden: ƒ 15,- (BF 300)

Reserveren : Door overmaken van de toegangsprijs
aan het LIBERTARISCH CENTRUM

Fazantenkamp, 818
3607 EB Maarssenbroek
Nederland.

Door MsaerZafK?
y#S?3 43 24 33 32<?
G%po; 3233 4A%?0 4?nsT6eraam., ̂ .y.u.

I/'ZÜ&gr̂ ar̂ söTz CgM̂ PM???.

t̂ oor BeZ.g"2̂ ë
BanA: J. van Breaa; 645-2240465-64

K OMT U OOK

De VR!JBR!EF geeft U een antwoord
op onderstaande vragen door U
regelmatig te informeren over
Libertarisme/ObjecHvisme en getijk-
soortige levensbeschouwingen.

U krijgt informatie over mogeiijke te-
genmaatregeien, over tibertarische
acties, pubticaties en gebeurtenis-
sen in binnen- en buiteniand.

Het LiBERTARISME is een wereldbe-
weging die werkt aan de bouw van
een vrije wereld waarin vrede is; een
weretd waarin de betrekkingen tus-
sen aiie mensen toierant en vrijwii-
iig zijn, zonder geweid of dreiging
met geweid en met respect voor
eikaars eigendom; met een econo-
misch systeem gebaseerd op vrijwii-
lige overeenkomsten.

Leden en samenwerkende organisa-
ties streven dit doei na door onaf-
hankelijke 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 tibertarische visie kunt ver-
kondigen en waar U antwoord kunt
geven op de mening van anderen.
(Artikelen zijn voor verantwoording
van de schrijver)
Via de VRUBRIEF hebt U een
band met geiijkgezinde per-
sonen in de Benelux (en
daarbuiten), die allen
streven naar een
betere wereid /̂
met Vrijheid,
Rechtvaar-
digheid
en
Vrede.̂  ̂  ,x
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DE KLEINE RODE KIP

Een modern sprookge,vertaald uit Free World Chronicle;
Schrijver onbekend.

Er was eens een kleine rode kip, die over
het erf scharrelde, totdat ze enkele graan-
korrels ontdekte. Ze riep haar buren en
zei: "Als we dit graan planten, zullen we
brood te eten krijgen. Wie wil me helpen
het te zaaien?"
" Ik niet" zei de koe
" Ik niet" zei de eend
" Ik niet" zei het varken
" Ik niet" zei de gans
" Dan zal ik het doen" zei de kleine rode
kip. En dat deed ze. Het graan groeide pri-
ma en rijpte tot gouden korrels.
" Wie wil me helpen het te oogsten?" vroeg
de kleine rode kip.
" Ik niet" zei de eend.
" Staat niet in mijn CAO" zei het varken.
" Dat is beneden mijn waardigheid" zei de
koe.
" Ik zou mijn W.W. uitkering verliezen" zei
de gans.
" Dan zal ik het doen" zei de kleine rode
kip en ze deed het.

Tenslotte werd het tijd het brood te bakken.
" Wie wil me helpen het brood te bakken?"
vroeg de kleine rode kip.
" Dat zou overwerk voor me zijn" zei de koe.
" Ik zou mijn bijstand uitkeringen verlie-
zen" zei de eend.
" Ik ben een uitgestotene en leerde nooit
zoiets te doen" zei het varken.
" Als ik de enige ben, die moet helpen, is
dat discriminatie" zei de gans.
" Dan zal ik het doen" zei de kleine rode
kip.

Ze bakte vijf broden en liet ze aan haar
buren zien. Toen wilden ze er allemaal wat
van hebben en eisten in feite een deel op.
Maar de kleine rode kip zei: "Neen, ik kan
alleen vijf broden opeten";
" Overwinst I" riep de koe.
" Kapitalistische bloedzuiger!" schreeuwde
de eend.
" Ik eis gelijke rechten" krijste de gans.
En het varken knorde.
En zij schilderden posters met "Oneerlijk"
en liepen steeds rondom de kleine rode kip,
terwijl ze obsceniteiten schreeuwden.
Toen kwam de Vertegenwoordiger van de Over-
heid. Hij zei tegen de kleine rode kip:
"Jij mag niet hebzuchtig zijn.'"
"Maar ik verdiende dat brood door mijn
werk" zei de kleine rode kip.

"Precies" zei de Vertegenwoordiger. "Dat is
het wonderbaarlijke systeem van het vrije
ondernemen. Iedereen kan op het erf zoveel
verdienen als hij wil. Maar onder onze moder-
ne Overheidsregulering, moeten de productieve
werkers hun product delen met degenen, die
niets doen".

En ze leefden daarna nog lang en gelukkig,
ook de kleine rode kip, die lachte en kakel-
de: " Ik ben dankbaar, ik ben dankbaar".
Maar haar buren vroegen zich verbaasd af
waarom ze nooit meer brood bakte.

Bovenstaand verhaal is beschikbaar op A4
formaat. Als U exemplaren wilt hebben om
daarmee te trachten nieuwe abonnees te win-
nen, vraag deze dan bij ons aan.
***#*******#****#»»##*#########•»*###***

BIJLAGE BIJ VRIJBRIEF NR, 79 :

NOtes from PEE, May 1984.

FEE is de afkorting voor: Foundation for
Economie Education. Over deze stichting
hebben we al vaker geschreven. Het hoofdar-
tikel geschreven door Robert Anderson, in
de mei-uitgave van "Notes from FEE" vonden
wij interessant om aan onze lezers cadeau
te geven.
In het artikel " a bit at a time " komt
zeer duidelijk naar voren dat om onze vrij-
heid te vergroten, twee dingen noodzakelijk
zijn :

Ten eerste: Het is noodzakelijk om een ide-
aal concept te formuleren en te accepte-
ren dat gebaseerd is op die morele en
ethische principes die de individuele
vrijheid bevorderen.

Ten tweede: Wij moeten konsekwent volgens
dit ideale concept handelen in onze dage-
lijkse zaken.

En dit is wat wij ook in de VRIJBRIEF na-
streven. Wij proberen enerzijds het Liber-
tarisch ideaal te verduidelijken en te ont-
wikkelen, en anderzijds de dagelijkse toe-
passingen en afwijkingen aan te tonen.

Wij hopen dat ook U dit artikel met genoe-
gen^ zult lezen, en zo mogelijk in praktijk
zult brengen.

De bijlage kondigt ook nog boeken en tapes
aan, o.a. van Leonard Read en Henry Hazlitt.
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LUDWIG VON MISES - INSTITUUT

'Marx is dood, lang leve von Mises'.

Van oudsher is de mentaliteit van de Bel-
gische bevolking gekenmerkt door een gezond
wantrouwen tegenover de staat en door een
voorkeur voor het vrij initiatief. Nochtans
heeft zich ook in ons land de collectivise-
ring van het economische, sociale en cultu-
rele leven tot in het extreme doorgezet.
Deze collectivisering, waarvoor België nu
de prijs betaalt in de vorm van een drasti-
sche verarming en crisis, is grotendeels
het gevolg van de jarenlange dominantie van
socialiserende ideologieën en pseudo-weten-
schappelijke stellingen op de intellectuele
markt.

In steeds meer publicaties worden de pre-
missen, waarmede de staatsinterventie wordt
geargumenteerd, kritisch wetenschappelijk
ontleed en worden de effecten van het over-
heidsbeheer afgewogen tegenover de mogelij-
ke effecten van vrijwillige marktinitiatie-
ven. Steeds meer intellectuelen komen tot
de conclusie dat de uitbreiding van de over-
heidsmacht gestoeld werd op een aantal ver-
onderstellingen, zoals de neutraliteit en
de alwetendheid van de overheid, die de
toetsing met de praktijk niet weerstaan.
Om die reden is het wetenschappelijk nood-
zakelijk de taken en de activiteiten van de
overheid bestendig kritisch te analyseren
en af te wegen tegenover vrije marktalter-
natieven.

Ludwig von Mises is samen met Friedrich
von Hayek (Nobelprijswinnaar economie 1974)
de meest bekende vertegenwoordiger van de
Oostenrijkse Economische School.
Van 1923 tot 1938 doceerde hij economie
aan de Weense universiteit. Later gaf hij
lezingen aan verschillende Engelse, Franse,
Italiaanse, Nederlandse universiteiten en
doceerde hij tot op hoge leeftijd aan de
universiteit van New York.
Onder zijn talrijke werken zoals Socialism
(1922), Liberalism (1927), Omnipotent Go-
vernment (1944), Bureaucracy (1944), Plan-
ning for Freedom (1952), The Anti-Capita-
listic Mentality (1956) verdient vooral het
monumentale Human Action (1949) de aandacht.
Dit werk blijft tot op heden, samen met
Murray Rothbard's Man, Economy and the
State, het beste algemeen handboek van Oos-
tenrijks denken.
De opvattingen van von Mises en de Oosten-
rijkse school werden in de dertiger jaren
overspoeld door de zgn. Keynesiaanse revo-
lutie.

Heden wordt ons de rekening van de Keynisi-
aanse welvaartstaat gepresenteerd, ui. door
inflatie veroorzaakte wanstructuren in de
economie, een onbetaalbaar geworden sociaal
zekerheidsstelsel en overheidsapparaat, een
door de actie van drukkingsgroepen op hol
geslagen reguleringsmachine. Deze crisisfe-
nomenen, die de vrije samenleving bedreigen,
werden door von Mises rechtstreeks of on-
rechtstreeks voorspeld. Bij steeds meer jon-
ge intellectuelen groeit het bewustzijn dat
alleen een drastische ommekeer naar meer
economische vrijheid en een terugdringen van
de overheidsmacht de vrije samenleving voor
een instorting kan behoeden.

Het Ludwig von Mises-Instituut heeft als
doelstelling deze ommekeer te ondersteunen
en zodoende ook de fakkel van de vrije markt
gedachte brandend te houden en aan te wakke-
ren. Op maandag 28 mei werd het pas opgerich-
te instituut tijdens een perskonferentie met
de nodige luister 'boven de doopvont' gehou-
den. Na een formele en krachtige inleiding
door de heer L. Goovaerts, secretaris van het
Instituut ging voorzitter B. Bouckaert ver-
der in op de politiek-filosofische aspecten
van het Instituut. Hierbij trok hij erg van
leer tegen zgn. 'vrome' houding van de meeste
intellectuelen, die met een 'ieder-zijn-waar-
heid-mentaliteit', met op maat gesneden prog-
noses, een rechtvaardiging van een reeds
lang vooraf getroffen beslissing dient te
vormen. Hier tegenover stelde Prof. Bouckaert
het voornemen van het Instituut om via het
'methodologisch individualisme' een duide-
lijke methodologische identiteit te ontwikke-
len.

Dit methodologisch individualisme, ontwikkeld
door J. Schumpeter, gaat uit van twee basis-
stellingen, nl. dat enerzijds het sociaal-
economisch gebeuren een resultante is van de
interactie tussen individuen en anderzijds,
dat de context waarin individuele beslissin-
gen genomen worden, dienen te beantwoorden
aan de bestaande factoren, met andere woor-
den als een keuze tussen schaarse middelen.

Het Instituut, beheerd door zes beheerders,
doet voor zijn research beroep op een weten-
schappelijke raad, samengesteld uit eminente
specialisten uit binnen- en buitenland. De
activiteiten die het Ludwig von Mises-Insti-
tuut wenst te ontwikkelen zijn viererlei.
Naast het regelmatig uitgeven van brochures
en het organiseren van colloquia, zal het
Instituut prijzen toekennen aan personen die

(vervolg op pag. 4 )
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(vervolg van pag. s )

zich verdienstig maakten inzake de politi-
co-economische materie of het toepassen en
ontwikkelen van de hoger genoemde weten-
schappelijke methode. Tenslotte zal het
een jaarlijkse leerstoel inrichten op de
verschillende universiteiten.

Gastspreker Prof. Dr. A. Shenfield, hoog-
leraar in recht en economie aan verschil-
lende Britse en Amerikaanse universiteiten
en oud-voorzitter van de 'Mont Pélerin so-
ciety' , hield een opgemerkte uiteenzetting
omtrent de 'intellectuele en de vrije maat-
schappij' .
Hierbij maakte hij, tussen de intellectu-
elen, het onderscheid tussen de 'oorspron-
kelijke denkers', de vaders van schokkende
theorieën, en de 'verdelers', die de eigen-
lijke menners van ideeën zijn. De laatste
hebben de meeste invloed op de massa, doch
hebben het nadeel steeds achterop te lopen
op de nieuwe grote theorieën.
Verder ging Dokter Shenfield in op de 'ge-
dachtencycli', waarbij hij illustreerde
dat het marxisme en diens derivaten slechts
een voorbijgaand fenomeen waren, die thans
in steeds snellere mate in een afgaande fa-
se vertoeven, daar o.m. de 'oorspronkelij-
ke denkers' reeds lang in hun filosofie
zijn teruggeëvolueerd naar de grote vrij-
heidsideologieën.
Voorts ging de spreker in op een aantal
belangrijke aspecten van het huidige poli-
tico-economische denken. Hierbij schetste
hij o.m. het verschil in houding, maat-
schappelijke instelling en machtspositie
der intellectuelen in een vrije of in een
collectivistische maatschappij. De huidige
vervalsing van het begrip 'democratie' il-
lustreerde hij aan de hand van twee uit-
spraken, nl.: 'in een democratie gebeurt
niets zonder instemming van een meerder-
heid' of '... gebeurt alles met instemming
van een meerderheid'. Het begrip 'sociale
rechtvaardigheid' vormt volgens hem, in de
huidige context, eigenlijk een ledig con-
cept: in een samenleving, een gemeenschap
handelt men als individu nooit (ongestraft)
onrechtvaardig, als overheid wel. De soci-
ale rechtvaardigheid is equivalent gewor-
den voor ontbreken van gelijkheid en oor-
zaak van gepriviligeerde (eigenlijk on-
rechtvaardige) posities.
Tenslotte schetste Prof. Shenfield een
ruime vergelijking tussen een vrije en een
planeconomie. Hierbij illustreerde hij
voornamelijk het hoger niveau van verant-
woordelijkheid, efficiëntie en consequen-
tie binnen een door privé-initiatief gere-

gelde economie en de planmatige, gekenmerkt
door haar cyclische afspiegeling van reeds
vooraf en op marktvreemde gegevens gebaseer-
de beslissingen. Tenslotte pleitte Prof.
Shenfield voor economische, politieke en mo-
rele superioriteit van de vrijheid, zowel
binnen het marktmechanisme als binnen een
vrije maatschappij.

Minister van Staat F. Grootjans benadrukte
in zijn uiteenzetting voornamelijk het be-
lang van von Mises', vaak onbegrepen, theo-
rieën voor de liberale beweging en de P. V. V.
in het bijzonder. Hierbij hield hij een vurig
pleidooi ten voordele van de vrije maatschap-
pij en vergeleek diens doelstellingen met de
tekortkomingen van de utopische collectivis-
tische maatschappijvisies.
Grootjans waarschuwde er echter voor dat een
vrije maatschappij zonder wilskracht en en-
gagement van de burgers eveneens een gevaar
vormt .
Het Ludwig von Mises Instituut zal, hieraan-
gaande een belangrijke sensibiliseringsop-
dracht moeten vervullen.

Het Instituut is thans gevestigd op de
Kerselarenlaan 118 te 1200 Brussel en is te-
lefonisch te bereiken in Brussel op nr.
02/ 735.24.23.

NASCHRIFT.

Het bovenstaande artikel namen wij over uit
Reflex van 6 juni 1984. Wij zijn er niet
eerder aan toe gekomen U over de stichting
van dit belangrijke instituut te informeren.
Wij menen dit nu op geen betere wijze te kun-
nen doen dan door U dit artikel hierbij te
presenteren.

Redaktie .
000000000000000000000000000000000000000000000

"ONDERWIJS IS IETS WAARVOOR KAN WORDEN
GEZORGD, WAT KAN VERANDEREN OF WAAR-
MEE MEN KAN STOPPEN, HET IS GOED OF
SLECHT, BRILJANT OF STOM, OVERVLOE-
Hfe?L§FWRS .......ONTWIKKELING is IETS ANDERS, IETS ON-
TASTBAARS, ONVOORSPELBAARS, ÜNTWIK"
SioG KOMT VAN BINNENUIT;HET is IE-
MANDS EIGEN INZET, OF EIGENLIJK MEER
IETS DAT IN HEM GEBEURT - SOMS DANK-HIJ SENOOT'

JACQUES BARZUN
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 oo <
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TWEEDE WORLD CONVENTION VAN LIBERTARIAN INTERNATIONAL

Van 13 tot 19 augustus ontmoetten zo'n 160
Libertariërs, elkaar in het sfeervolle
Royal Holloway College dicht bij Londen.
Zij kwamen uit alle windstreken; Amerika,
Canada, Zuid-Afrika, Australië en uit veel
Europese landen. Uit Nederland en België
namen een 20-tal personen deel.
De lezingen werden gehouden in de prachtige
"picture gallery", waarvan de wanden vol
hingen met de mooiste schilderijen.
Er waren een groot aantal bekende liberta-
rische sprekers die we thans niet allemaal
zullen opnoemen, maar waarop we in de komen-
de Vrijbrieven wel op terug hopen te komen.
We tippen in dit artikel slechts enkele van
de hoogtepunten aan.
Er was prof. dr. John Hospers. Hij was de
eerste kandidaat van de Amerikaanse Liber-
tarische Partij voor President van de Ver-
enigde Staten. Dat was voor de verkiezingen
in 1972.
John Hospers hield een gloedvolle rede,
waarvoor hij dan ook een staande ovatie
kreeg. Uitgaande van de revolutie van 1776,
waarin de amerikanen zich vrij maakten van
vreemde onderdrukking, beschouwde hij het
verloop van de geschiedenis van de vrijheid
tot en met 1984, en gaf zijn verwachting
voor de toekomst.
1984 van Orwell kwam gedeeltelijk tot stand.
Wat ook thans dreigt te gebeuren in de
"Brave new World" van Huxley, en het is zaak
om zeer waakzaam te blijven. Maar we zitten
nu eenmaal opgescheept met regeringen en we
kunnen ze niet "weg wensen". En toch zijn
we nu in 1984 in een goede uitgangspositie
gekomen om onze Vrijheid weer terug te krij-
gen. Er is meer literatuur over Vrijheid
dan ooit te voren. Iedereen die het wil zien
kan de gevolgen en de ellende van het socia-
lisme en communisme zien. De grond is vrucht-
baar voor de Vrijheid. Wij moeten doorgaan
met zaaien en zullen dan straks kunnen oogs-
ten .
Een ander hoogtepunt was de toespraak van
dr. Walter Williams. Hij is professor aan
de George Mason University, en de schrijver
van het boek "The State Against Blacks".
Hij toont daarin aan hoe de staat door al
zijn geregel in feite tegengesteld werkt
aan de belangen van minderheidsgroepen. Hij
is zelf een neger en heeft veel van de na-
righeden die de staat veroorzaakt (met goe-
de bedoelingen?) aan den lijve ondervonden.
Zijn boek is het lezen meer dan waard.
Er waren ook een aantal sprekers die bij de
bezoekers van de conventie in Brussel wel
bekend zijn, waaronder Peter Breggin,

Camille Castorina, Chris Tame en Arthur
Seldon.
Heel belangrijk was de presentatie van Leon
Louw uit Zuid-Afrika. Hij vertelde ons over
de ontwikkelingen in de Ciskei. De Ciskei
is een zwarte staat waarvoor Leon Louw heeft
meegewerkt aan een nieuwe grondwet. Dit be-
tekent dat met ingang van l september a.s.
de Ciskei praktisch een vrije (libertari-
sche.') staat wordt. Allerlei overheidsrege-
lingen, inclusief de apartheid, worden er
afgeschaft! En dat zal weer leiden tot een
groot stuk welvaart, men spreekt zelfs over
het nieuwe Hong Kong.'
Het is heel goed mogelijk dat thans de Li-
bertarian Foundation for Human Assistance
(Lifhas) wordt opgericht, en dat die in de
Ciskei een eerste project gaat aanpakken. Er
wordt b.v. gesproken over een werkplaats voor
gehandicapten die winst maken!! Hier zullen
we zeker op terugkomen. Heel belangrijk, en
misschien het belangrijkste deel van de con-
ventie, was het elkaar ontmoeten.In een bij-
zonder open, vriendelijke en objectieve sfeer
werd het netwerk van de Vrijheid weer hechter
en wijder gesponnen. Velen van ons kijken al
met verlangen uit naar de Europese Conventie
in augustus 1985 in Noorwegen.



PRIVEBANKEN, GELDSCHEPPING EN INFLATIE,
Fved Dekkers.

Men stelt wel eens dat de commerciële
banken (hier in 't algemeen genoemd'privé-
banken', zijnde alle banken die géén bank-
biljetten mogen drukken maar ongeacht of de
overheid er al dan niet een participatie
in heeft) geld kunnen creëren (bv. Murray
Rothbard in zijn nieuwste boek THE MYSTERY
OF BANKING). De redenering gaat in grote
lijnen als volgt :

De overheid vaardigt een wet uit dat de
banken'minstens' (bv.) 10 % van de bij hen
gedeponeerde geldmiddelen op zichtrekening-
en beschikbaar moeten houden. Wat in feite
betekent dat de banken het overige gedeelte
(hier 90 %)'mogen'uitlenen (terwijl ze eigen-
lijk, naar de letter van de overeenkomst met
de klant, alle 100 % beschikbaar zouden moe-
ten houden)! Nu is het zo dat de banken niet
alleen hier geen genoegen mee nemen maar
zelfs nog verder gaan. Er gebeurt nl. het
volgende :

Iemand deponeert op zijn zichtrekening
1000 E (Eenheden). Volgens voormelde wet mag
de bank 900 E uitlenen (en interest winnen)
en moet ze 100 E in kas houden (of op haar
zichtrekening bij de centrale bank depone-
ren). Maar wat doet zij nu ? Ze houdt alle
1000 E in kas (of op rekening bij CB) en
staat leningen toe voor 9000 E. Ze blijft
in orde met de wet vermits ze voor 1000 E
beschikbaar 9000 E leningen mag toestaan !

Hieruit blijkt, zo gaat de stelling -ook
van Murray Rothbard - dat de privébank uit
het voorbeeld de geldomloop heeft verhoogd
met 9000 E. Aangezien er niet méér goederen
in omloop zijn gekomen is dit een louter
inflatoire operatie.

NIET HET HELE VERHAAL

Hoewel de vaststellingen en conclusies
juist lijken is dit toch niet het hele ver-
haal, waar tot nu toe bij mijn weten niemand
mee rekening heeft gehouden. Maar het is aan
te raden deze (nieuwe) stelling systematisch
te benaderen.

BEPALING VAN GELD

Geld is een ruilmiddel. Oorspronkelijk,
zoals von Mises heeft aangetoond, moet het
steeds gestaan hebben voor een reële waarde
(goud,zilver,papier gebaseerd op goud,zil-
ver, enz.), de enige mogelijke manier om
een 'waardevertrekpunt' te hebben. Deze on-
derliggende reële waarde werd echter in alle
landen ter wereld door de overheid weggeno-
men zodat wat bleef nog enkel een waardeme-
ter 'op papier' was, of beter gezegd, een
relatieve waardemeter. Zo kunnen bv. twee
pruimen de waarde hebben van één appel. Men

kan dan zeggen : één appel is twee pruim>-
en waard. Of men kan zeggen : één appel
is 2A waard en een pruim IA. De absolu-
te waarde van A is in deze vergelijking
zonder invloed. A kan bv. best een stukje
bedrukt papier zijn waarop staat : Waarde
IA, of IK of 23Z. Zolang beide partijen
accoord gaan het in betaling te aanvaard-
en is er geen probleem. Het is dan 'geld',
een 'betaalmiddel'.Na de ruil van appelen
tegen geld en van geld tegen pruimen zijn
alle partijen tevreden en hebben geen
schulden noch vorderingen meer op elkaar.
Een eigenschap van geld is dus :

GELD DOET SCHULDEN EN VORDERINGEN VOLLEDIG
VERDWIJNEN TEN BELOPE VAN ZIJN NOMINALE
OF DOOR ALLE BETROKKEN PARTIJEN AANVAARDE
WAARDE .

CENTRALE BANK

Een centrale bank kan geld bijdrukken,
hij kan GELD SCHEPPEN UIT HET NIET. Dit
kan alleen een centrale bank, ieder ander
die geld zou drukken is een (legaal)
valsmunter.

Nieuw geld gaat ofwel naar de overheid
ofwel naar privébanken. We bestuderen
beide gevallen :

a) Naar de Overheid

1) Rechtstreeks : dit is dan onder vorm
van een lening aan de schatkist. Er komt
dan, uiteraard, meer geld in omloop waar-
mede de overheid goederen of diensten be-
taalt. Het is een inflatoire verhoging
van de geldhoeveelheid omdat er weliswaar
een schuld tegenover staat - van de over-
heid aan de centrale bank- maar waarvan
nooit terugbetaling wordt geëist (mocht
de centrale bank terugbetaling eisen, dan
zou de geldhoeveelheid DEFLATOIR vermind-
eren ) •
2) Onrechtstreeks : de meest courante
methode vanwege de overheid om de geld-
hoeveelheid inflatoir te verhogen, is de
'open markt'-methode : de centrale bank
koopt overheidsobligaties in via de beurs
of van de banken. Deflatoir zou zijn als
de centrale bank die obligaties later
terug verkocht op de beurs of aan de bank-
en, maar de praktijk wijst uit dat deze
laatste operaties steeds veel minder fre-
quent zijn.
3) Via Vreemd Geld; als de centrale bank
vreemd geld inkoopt (van exporteurs,wis-
selagenten via banken, enz.)verhoogt ze
de nationale geldhoeveelheid. Die vermind-
ert als ze vreemd geld verkoopt. Ook de
overheid is op die markt,via leringen die ze

(vervolg op pag. 7)



aangaat in het buitenland en leningen en/of
interesten die ze betaalt aan het buiten-
land.

Als de 'betalingsbalans' in evenwicht is
dan is er geen inflatoire noch deflatoire
werking op de nationale geldomloop. Maar
als dit niet het geval is, ontstaat die wel.
Inflatoir of deflatoir, al naar het geval
(het is wellicht nuttig op te merken dat
de werking op de prijzen kan geneutraliseerd
of versterkt worden al naargelang het saldo
van de handelsbalans : geldinflatie bv.
leidt slechts naar prijzeninflatie als er
méér geld is voor dezelfde hoeveelheid
goederen - en die wordt beïnvloedt door de
hoogte van import en export !).

b) Naar Privébanken

1) Via Leningen aan Privébanken : in de
mate de centrale bank geld leent aan privé-
banken stijgt de geldomloop. Telkens die
banken de leningen terugbetalen daalt de
geldomloop. Vermits privébanken hun leningen
altijd terugbetalen (tenzij ze bankroet
gaan)(en dit in tegenstelling tot de schat-
kist) wordt elke inflatoire operatie STEEDS
gevolgd door een precies dezelfde - in
waarde - deflatoire operatie. De relatie
privébank-centralebank wordt dus eigenlijk
gekenmerkt door een golfbeweging, een
inflatie-deflatiegolf.

We dienen verder te overwegen dat er veel
privébanken zijn, die elk hun eigen,speci-
fieke 'golvenstroom' hebben. In hun geheel
bekeken, vanuit de centrale bank dus, kunnen
deze golven elkaar opheffen of versterken,
al naargelang ze gesyn- of gedësynchroniseerd
zijn. Maar we mogen veronderstellen dat de
synchronisatie de regel is en de desynchron-
isatie de uitzondering omdat alle banken
van buitenaf min of meer dezelfde stimuli
ontvangen, de voornaamste zijnde de zg.
'business-cycle' (hoewel bovenvermeld mecha-
nisme daar mede aan de basis ligt). Het re-
sultaat is dan een min of meer algemene
inflatoire golf gevolgd door een min of meer
algemeen deflatoire golf (wat betreft de
relatie privébanken/centralebank).

2. Voorschotten : veruit de voornaamste
bron van geld voor de privébanken uit de
centrale bank is het herdisconteren van han-
delswissels, en in mindere mate voorschot-
ten op onderpand (als het onderpand over-
heidsobligaties zijn hoort de operatie eig-
enlijk onder categorie A2 hiervoor).

Het is duidelijk dat op het ogenblik
van het disconteren de geldomloop infla-
toir wordt verhoogd, maar deze verhoging
wordt teniet gedaan bij de vervaldag van de
wissel. De looptijden van handelswissels

zijn relatief kort (30 tot +_ 180 dagen). Per
saldo is de werking dus neutraal, maar er is
eveneens een golfbeweging waarvan hetzelfde
kan gezegd worden als in vorige paragraaf.

3. Kredietcreatie door Privébanken: hier-
mede wordt de methode bedoeld, uiteengezet
in de aanhef. Volgens het aldaar aangehaald
voorbeeld verhoogt de geldomloop (inflatoir)
met 9000 E. Maar .. er is een maar.Er

blijft een schuld vanwege de ontlener(s)
aan de bank. Dit strookt dus niet met onze
vaststelling dat geld schulden en vordering-
en uitdooft ten belope van haar nominale en/
of aanvaarde waarde.Want wie 9000 E leent
bij een bank moet die EENS terugbetalen
(alle leningen dienen te worden terugbetaald
behalve van de schatkist aan de centrale
bank - maar hier leent de overheid aan
zichzelf en is het 'lenen' een fictie).
Men kan natuurlijk aanvoeren dat als de
eerste ontlener 9000 E terugbetaalt, de bank
ze zal uitlenen aan een tweede ontlener,
maar dat kan niet BLIJVEND duren. Eens
moet de bank haar geld terug innemen, bv.
als ze bankroet gaat, of als de eerste
deponent zijn 1000 E terug opneemt (d.w.
z. als haar deposito's dalen), of als de
overheid de norm van 10 % in kas verhoogt,
of ook, en dat is een courant geval, als
de ontlener van 9000 E een betaling doet
aan iemand die klant is op een andere
bank. Die andere bank wil 9000 E in
GELD, niet in krediet. Door compensatie
via hun rekeningen bij de centrale bank
wordt aan dit 'probleem' verholpen (m.i.
slechts gedeeltelijk - volgens Rothbard
geheel - blijven echter de andere punten).
Wat er ook van zij, op een gegeven ogen-
blik dient aan de schuld aan de privébank
te worden voldaan en dan gebeurt de omge-
keerde, in waarde precies dezelfde operatie
die dan DEFLATOIR werkt, zodat per balans
de werking uiteindelijk neutraal is.

Gezien het leningen aan individuele
klanten zijn geldt ook weer hier de theorie
van de golven die elkaar kunnen opheffen
of versterken, maar we kunnen ook hier
aannemen dat het versterken de regel is en
het opheffen de uitzondering.

BESLUIT

Permanente verhogingen van de geldom-
loop worden uitsluitend veroorzaakt door
de centrale bank. De privébanken kunnen
alleen tijdelijke verhogingen veroorzaken
die steed» gevolgd worden, vroeg of laat,
door dalingen van dezelfde amplitudo.

Men kan deze golfbewegingen vergelijKen
met ede op de goederentermijnmarkten waar
meer dan 90 % van de afgesloten contracten

(vervolg op pag. 8)
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HET VETERINAIRE FUNDAMENT VAN DE ZIEKENFONDSEN,
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

L.P.A.M. Smeuldevs.

Controle op grote groepen mensen door een
collectivistisch betalingsmechanisme is wat
politici van na de oorlog wilden. Via elke
sociale wetgeving wordt die controle op de
Nederlanders uitgeoefend, ook op het gebied
van de gezondheidszorg.
Politici zijn uit op macht, wensen zeggen-
schap over mensen te hebben en willen die
mensen controleren, daarom zijn zij voor
wetten, welke collectieve betalingen, uit-
keringen en subsidies regelen voor bepaal-
de grote groepen (groepsprivileges) in de
samenleving. Zo spelen zij de ene groep
tegen de ander uit.

" POLITICI ZIJN UIT OP MACHT "

Politici beginnen met "gratis voer" uit te
strooien in een ren, en als de hoenders
binnen zijn, sluiten zij het hek en vermin-
deren het "gratis voer" in hoeveelheid en
kwaliteit, met als motto: "Jullie hebben
alleen maar lekkere honger".
Voorbeelden hiervan zijn er te over, zo is
de affaire rond Rijn-Schelde-Verolme een
mooi voorbeeld.
Precies in het voetspoor van de Nationaal-
Socialistische Laars van 1941 verplichten
de omhooggedrukte politici van na de oorlog
meer dan 70% van de Nederlanders een premie
- en niet zo'n beetje ook - te betalen voor
"gratis" medische zorg. Tegelijkertijd wer-
den de H.H. doctoren lekker gemaakt met
"makkelijk" geld, dat door de ziekenfondsen
- hun nieuwe broodheer - uitbetaald moest
worden.
Nu het geld op is, ome Zief heeft een schuld
van ƒ 7 miljard opgebouwd, d.w.z. ƒ 700
miljoen aan rente per jaar, moet de zwarte
piet ergens naar toe gespeeld worden.
Gezondheidszorg is progressief verworden
tot gezondheidszorgen.
De KLOZ (Kontactcommissie Landelijke Orga-
nisatie Ziektenkostenverzekeraars) bleek
vorig jaar ook aan het complot mee te wer-
ken; zij schonken de Ziekenfondsen ƒ 189
miljoen om het gat te dichten dat in de be-
jaarden verzekering van de ziekenfondsen
was ontstaan. Hierdoor werd hun "winst"
duidelijk lager, waardoor het van Economi-
sche Zaken toestemming kreeg de premies te
verhogen. Zo betaalt de groep particulier
verzekerden voor een groep ziekenfondsver-
zekerden, terwijl geen van die verzekerden
daarom gevraagd heeft.
Alle artsen hebben de eed gezworen dat zij
naar beste weten en kunnen de patiënt zul-
len behandelen. De ziekenfondsen voeren

een beleid, dat artsen verplicht over te gaan |
op de veterinaire ethiek. !
De patiënt (de op naam ingeschreven lijfeige-
ne van de arts) wordt behandeld volgens de
wensen (kommando's) van Baas Zief (de mees-
ter-eigenaar-broodheer) .

" GEZONDHEIDSZORG IS PROGRESSIEF
VERWORDEN TOT GEZONDHEIDSZORGEN."

Immers als de Ziekenfondsen artsen openlijk
zouden dwingen hun patiënten zus of zo te •
behandelen, dan zouden artsen en patiënten
hevig protesteren. Nee, ome Zief is slim, hij !
zegt: "Wij kennen die voorzieningen (= Wet [
Geneeskundige Voorzieningen) en voor die \
voorzieningen kennen wij die en die tarieven
(= Wet Geneeskundige Tarieven), en wij be- j
talen jullie voor al die verrichtingen hoe-
veel jullie er ook doen.
De geldontwaarding zorgt er vanzelf voor dat j
die bedragen na enige tijd ontoereikend wor-
den voor zo'n verrichting. Het "gratis voer" |
van weleer is "gratis verhongeren" geworden j
en de patiënt wordt "te goedkoop" voor zo'n j
verrichting. //Vandaar de hart-luchtbrug.//
Nuchtere libertarische denkers zagen al ja- i
ren dat bureaucraten de truc van "de derde
betaler" aanwendden om controle op grote
groepen mens te verkrijgen. Zij zagen de ge-
varen voor patiënt en arts. i
Hij die zich als zijn broeders hoeder opge-
steld heeft, blijkt moordenaar te worden. j
Nu onze vrijheid verdwenen is, wat is Uw j
antwoord op de vraag van ome Zief: "Dokter j
kunt U de patiënt zachtjes laten inslapen?" ,
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

(vervolg van pag. ?) (Privëbariken ) i

worden geannuleerd vóór hun vervaldag (dus i
zonder levering van de onderliggende goede-
ren) . Het gaat daar om contracten afgesloten
door speculanten (men gelieve geen pejora-
tieve betekenis te zoeken in dit woord), die
nooit de bedoeling hadden levering te nemen
of te doen van genoemde goederen.
De uiteindelijke prijs wordt bepaald door
vraag en aanbod tussen producenten en con-
sumenten (en voorraadvormers). Maar dat is
een prijs die niemand ooit precies kan be-
palen. Daarom ontstaat er steeds een golf-
beweging van de prijs rond die (immer onbe-
kende) 'ideale' prijs. Nu is het zo dat, in
tegenstelling tot producenten en consumenten,
speculanten steeds precies evenveel kopen
als verkopen (en omgekeerd).

(vervolg op pag. 9)



STEM NIET,

Ons artikel over stemmen in ons juli/augus-
tus-nummer heeft nogal wat reacties opgele-
verd.
Een punt dat daarbij erg opviel was dat er
heel veel mensen zijn die niet weten hoe
de stemmentoewijzing eigenlijk gaat.
Opmerkingen als: "je stem gaat dan verlo-
ren", of "je stem gaat dan naar de grootste
partij" hoorden we diverse keren.
De feiten zijn echter de volgende:
Een groot deel van de bevolking is "Kies-
gerechtigd" dwz. zij mogen stemmen over wie
er in de regering mogen zitten. De Kiesge-
rechtigden die gaan stemmen, stemmen "blan-
co", "ongeldig" of "geldig". De geldige
stemmen worden gedeeld door het aantal ze-
tels dat beschikbaar is, waardoor men dan
weet hoeveel stemmen één zetel opleveren
(de Kiesdeler).
Elke partij kan dan uit het totaal op haar
uitgebrachte stemmen het aantal zetels be-
palen. Maar de delingen "Partijtotaal :
Kiesdeler" geven bijna altijd een rest (de
deling gaat niet opl). Bijna elke partij
houdt dus een aantal reststemmen over, en
er zijn een aantal niet toebedeelde zetels:
de restzetels.

" ZIJ MOGEN STEMMEN OVER WIE ER
IN DE REGERING MOGEN ZITTEN."

En die restzetels worden als volgt ver-
deeld: Eerst krijgt de partij met het
grootste aantal reststemmen er één zetel
bij. Daarna hetzelfde voor die partij die
dan het grootste aantal reststemmen heeft,
enz. tot alle beschikbare restzetels ver-
deeld zijn.
Als U niet stemt, zou daardoor de partij
waaraan U eventueel Uw stem wel had willen
geven, misschien net geen restzetel gekre-
gen hebben. Alleen als meer personen dan
de kiesdeler hun stem aan één duidelijk
bepaalde partij onthouden, dan kost dat die
partij een zetel.
Het commentaar op ons artikel "Stem Niet"
door de voorstanders voor wél stemmen kwam
eigenlijk neer op de bovengenoemde pragma-
tische (half onjuiste) argumenten. Ook werd
wel gezegd:"Je moet nu eenmaal uit alle
kwaden de minste kiezen." We kregen tot nu
toe geen principiële argumenten om wel te
stemmen.
De voorstanders van "niet stemmen" waren
veel principiëler.
Er werd o.a. gesteld:
Door te stemmen keur je goed dat anderen,
de minderheid, gedwongen worden te doen
(eventueel met geweld) wat jij wenst. En

dat is in strijd met de vrijheid van die
anderen.
Door mee te doen aan het stemmen, keur je het
huidige politieke systeem goed. En vooral
iedere libertariër moet dat toch verfoeilijk
vinden.

Wij zagen dit onlangs scherp geformuleerd
door Doug Casey in een interview met Reason
Magazine.

" MENSEN DIE ZICH POLITIEK BEZIG
HOUDEN HEBBEN ETHISCHE NORMEN
WAARMEE IK HET NIET EENS BEN."

Doug Casey is een succesvol investeringsad-
viseur en schrijver van een aantal bestsel-
lers. Hij zegt :

"Mensen die geloven in politieke betrokken-
heid helpen de zaak van individuele vrij-
heid niet', zij handelen in feite tegengesteld
aan het belang van persoonlijke vrijheid om-
dat ze het spel van de vijand meespelen.
Zij zorgen dat de politiek geloofwaardig
blijft terwijl net de politiek zelf het pro-
bleem is. Het is in geen enkele wijze een
oplossing voor het probleem.
Of je wel of niet betrokken raakt in de po-
litiek is een ethisohe kwestie. Het gaat er
niet om welke politiek, het gaat er om of je
politiek betrokken raakt of niet. En daar is
't waar ik de grens trek. De hele politiek
is een kwestie van meningen en wie er in
slaagt zijn mening aan anderen op te leggen.
Mensen die zich politiek bezig houden hebben
ethische normen waarmee ik het niet eens ben."

Wij willen hiermee de diskussie over dit be-
langrijke onderwerp nog niet afsluiten. Te
meer daar er nog weinig uit de verf kwam
betreffende een libertarische politieke
partij. Als U Uw mening nog kenbaar wil ma-
ken, zullen wij daar graag aandacht aan
schenken,
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

(vervolg van pag. 8) (Privêbanken ....)

Hun invloed beperkt zich dus UITSLUITEND tot
het beïnvloeden van de sterkte, de amplitu-
do, van de prijsgolven, maar heeft geen in-
vloed op de hoogte van de 'ideale' (maar
door niemand ooit gekende) prijs.
Privêbanken hebben op dezelfde manier slechts
invloed op de sterkte, de amplitudo, van de
inflatiegolven, maar ze hebben GEEN invloed
op de onderliggende (gemiddelde?) inflatie-
trend.
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DE ANDERE AYN RAND

Guy de Maertelaere

Onder de werken van Ayn Rand is er eentje
dat je zelfs door overtuigde fans weinig
hoort vermelden en dat ik dan ook tot voor
kort zelf niet gelezen had, nl. "Anthem",
in het Nederlands vertaald als "Loflied".
Dit verzuim was ten onrechte, zo bleek toen
ik het onlangs toevallig in handen kreeg en
meteen doorlas. Een totaal andere A.R. komt
uit dit boekje te voorschijn dan men in haar
lijviger romans en a fortiori in haar theo-
retische werken ontmoet, een, wat mij althans
betreft, veel meer te appreciëren figuur dan
die waarop ik zoveel kritiek had. In "Anthem"
komen nl. heel wat andere, interessante as-
pecten te voorschijn, die ze in haar latere
werken ofwel wegdrukt of resoluut aanvalt.
Misschien moeten toekomstige libertarische
theoretici het, naar analogie met Marx, nog
wel hebben over de "jonge Rand".

Het verhaal is bekend en eenvoudig. In een
Orwelliaanse, egalitair-collectivistische
maatschappij, waar het woord "ik" onbekend
is, ontdekt een der leden, Gelijkheid 7-2521,
precies dat "ik", samen met een vrouw, die
hij de Gouden Vrouw noemt. Zij staan op te-
gen de maatschappij, vluchten het bos in en
vinden daar een huis uit de tijd van de vroe-
gere beschaving. In de boeken welke dit huis
nog bevat, vinden ze de oplossing van hun
vragen, het heilige woord: ik.

Wat nu het boekje zo merkwaardig en fascine-
rend maakt is dat er, niet een- of tweemaal
toevallig, maar herhaaldelijk, allerlei gege-
vens en verwijzingen in staan naar zaken die
Rand later zo expliciet zou afwijzen en ver-
oordelen, zaken waarvan ik de libertariërs -
niet altijd met unanieme bijval - soms ook
het belang en de waarde tracht te laten in-
zien, maar waarvoor ik zeker nooit verwacht
had in A.R. een (ongewilde?) bondgenoot te
vinden! Gnostische en esoterische zaken, ele-
menten die in allerlei occulte en inwijdings-
scholen een rol hebben gespeeld. Had ik niet
gevreesd voor hartaandoeningen bij Vrijbrief-
lezers, dan had ik dit artikel zeker een ti-
tel gegeven als: "Grote Mystici: Ayn Rand".

Voor al wie nu misprijzend zit te snuiven en
te mompelen van "Ayn Rand handig voor je ei-
gen kar spannen" geef ik hier enkele elemen-
ten uit het dossier en kijk benieuwd uit hoe
men dat allemaal zal trachten "weg te ver-
klaren". Er is in elk geval heel wat werk
voor wie daar wil aan beginnen.'

- Het thema van het boek op zichzelf volstaat
al bijna: het zoeken naar het woord ("in den
beginne was het woord"), met dan nog een ver-
wijzing naar "vroeger", nl. de tijd toen men
het woord kende. Het zoeken naar het woord is
een duidelijk magisch element, de vroegere
"gouden tijd" maakt deel uit van de Traditie
in haar vele vormen.

- Wat "goud" betreft: de hoofdpersoon noemt
zijn uitverkorene "de gouden vrouw". Goud is
een archetypisch element (zie Jung), net als
b.v. het vuur van de brandstapel waarmee men
alle ontoelaatbare boeken heeft verbrand.

- Op blz. 43 (de verwijzing is naar de Neder-
landse vertaling): de Overtreder leek zich
niet bewust van de dood van zijn lichaam.
Verwijst naar de niet-identificatie met dit
lichaam. Ik ben mijn lichaam niet, ik zit op
een ander niveau. Zie o.m. de Indische Vedan-
ta.

- Iets minder duidelijk misschien, maar niet
zonder meer te verwaarlozen: op blz. 38 en 39.
Het vermelden van het belang van de houding
en de blik (geldt voor vele meditatieoefenin-
gen) en op blz. 35: "een overwinning over
dingen die we niet raden konden". Niet be-
paald super-occult, maar toch ook niet streng
(of moet het "eng" zijn) rationalistisch
("Hoe kun je nou iets overwinnen wat je niet
kent").

- Op blz, 53 gaan we terug meer naar de kern
van de zaak. De metalen draad wordt gezien
als verlengstuk van het lichaam. Er wordt ge-
speculeerd over het verband tussen de twee,
met minstens terug een impliciete verwijzing
naar het feit dat beide buiten het echte ik
staan. Zie terug de Vedanta. En misschien
kan zelfs een verwijzing gewaagd worden naar
de vele verslagen over uittredingen (of as-
trale projectie) waarbij men het uittredende
astrale lichaam als met het fysieke lichaam
verbonden ziet door een zilveren DRAAD.

- Op blz. 68 tenslotte worden we extra voor
onze moeite beloond met twee pareltjes.
"Onze benen waren wijzer geweest en hadden
ons tegen onze wil naar het Onherbergzame Bos
gedragen". Indien DAT elders dan bij A.R. te
lezen stond zou het voor elke objectivist wel
puur "mystieke onzin" zijn. Wie de werken van
b.v. Carlos Castaneda over zijn inwijding bij
de Indiaanse tovenaar Don Juan heeft gelezen,
denkt onmiddellijk aan de situatie waar Cas-

(vervolg op pag.11)
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taneda in volslagen duisternis door een
woud vol bomen met uitstekende wortels en
slingerplanten moet rennen, gewoon vertrou-
wend op de wijsheid van zijn lichaam. En
dan enkele regels verder: "we bouwden (de
doos) om het bouwen zelf".
Minder spectaculair dan door een donker bos
rennen, maar ... een essentieel onderdeel
van b.v. de Zenpraktijk, waar men van de
doelgerichtheid wil loskomen door "de taak
omwille van de taak te doen", zodat uitein-
delijk "de taak zichzelf verricht".

KAN dat alles toevallig zijn, gewoon neer-
geschreven voor de aardigheid, om het ver-
haal wat te stofferen, alleen "bij wijze
van zeggen bedoeld", enz. Het zou niet be-
paald zijn wat we van A.R. verwachten, maar
het kan natuurlijk. De stukken van Shake-
speare kunnen ook toevallig op de machine
getikt zijn door een aap die enkel wat vin-
gergymnastiek wou.

Wat mij betreft is het vrij duidelijk. Ik
geef graag toe dat ik het idee van dit ar-
tikel opnam met overwegingen in de aard van:
Best leuk om de objectivisten eens met hun
neus in enkele uitspraken van Ayn Rand te
duwen waar ze geen raad zullen mee weten.
Gaandeweg werd mijn interesse voor het pro-
bleem dieper en werd ze omgevormd tot: Hoe
kunnen we verklaren dat A.R., die hier zulke
onthutsende - en voor mij prachtige - dingen
schrijft, later, vooral in haar theoretische
werken, zulke benepen, enge zaken pleegt,
getuigend van een rationalisme-op-zijn-smalst,
totaal beroofd van die diepgang waarvan ze
hier zo onloochenbaar getuigt.

Misschien zal het antwoord even diepzinnig
moeten zijn als het boekje.

KRING SCHIEDAM 84-07-05

De heer L. van Stekelenburg hield een in-
leiding over de Derde Wereld Problematiek.

In de discussie werd diep op deze problema-
tiek ingegaan. Er kwamen diverse vragen naar
voren zoals: Is ontwikkelingshulp eigenlijk
wel gewenst? Vrij algemeen meende men dat
dat zeker niet het geval is met de ontwik-
kelingshulp zoals die nu door de diverse
regeringen wordt gegeven. Er werden voor-
beelden gegeven van slechte gang van zaken
bij de huidige ontwikkelingshulp. Tevens
bleek dat deze hulp zelfs tot groter leed
kan leiden. Er werd echter vooral aandacht
besteed aan alternatieven. Er werden voor-
beelden gegeven van manieren die in de prak-
tijk hun waarde al bewezen hadden en die
duidelijk aantoonden hoe het eigenlijk zou
moeten zijn. Verder bleek dat men er niet
van overtuigd was dat de belangen van de
Derde Wereld tegenstrijdig zijn aan de be-
langen van het Westen.

Het zal uiteraard voor libertariërs duide-
lijk zijn dat geen enkele overheid geld
van zijn eigen burgers mag afnemen, laat
staan dat dan aan de overheid van een ander
land geven.
Een belangrijk punt werd nog belicht over
de hypocritie van de huidige ontwikkelings-
hulp waarbij men tegelijkertijd de grens
dicht houdt voor personen uit ontwikkelings-
landen die hier willen komen werken/wonen.

«w**************************************

F, I, O, T,
FREEDOM IN OUR TIME

6 sept.

11 sept.

29 sept.

20 okt.

2-3-4 nov

27

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

Kringbijeenkomst in Schiedam; verder op 4 okt., l nov., 6 dec. (eerste donderdag)

Kringbijeenkomst in Tilburg; verder op 9 okt., 13 nov., 11 dec.(tweede dinsdag)

Bijeenkomst Libertarisch Studie Centrum in Antwerpen in Café Restaurant
De Muggen. Aanvangsuur : 13.30 u.

Trefpunt Bijeenkomst in Utrecht. (Zie elders in dit blad.)

Studie Week-end in de Ardennen. (Zie elders in dit blad, en zie bijlage.)

Tweede Europese Libertarische Conventie (SELCON)

in

Noorwegen.

U bent welkom om de Kringen in Schiedam en/of Tilburg te bezoeken. Neem van te voren even
contact op met : Schiedam : 010 - 268702 (Mevr. de Wilde)

Tilburg : 013 - 634821 (Total Inv. Services)

3 aug.
1985



- 12 -

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

iv. L.H.M.. Jongen.

De afgelopen weken heeft U weer genoeg vuur-
werk in de beleggingswereld kunnen meemaken.
Nadat koersen eerst kelderden kwam er daar-
na een stijging voor zoals we al jaren niet
meer gezien hadden. Meestal is het zo dat
koersen sneller dalen dan stijgen. Het zou
de wet van de zwaartekracht kunnen zijn J!
Deze keer, was het vooral in de U.S. de om-
gekeerde wereld en wel op verscheidene ge-
bieden:
- een snelle koersstijging i.p.v. een lang-
zame,

- een stijging waarbij als argument werd ge-
bruikt een versleenterende ekonomie. Ter-
wijl dat normaal gesproken tot een daling
van koersen moet leiden, want dan gaat het
slechter met het bedrijfsleven,

- een onzekerheid op het rente front.
Die onzekerheid werd voor een deel vermin-
derd en de beurs verwachtte rentedalingen.
Die rentedalingen zullen goed zijn voor
de economie, hetgeen dan weer tot stijgen-
de aandelen zou kunnen leiden. Dat was dan
het plaatje zoals het ons werd voorgeto-
verd en waarbij honderden miljoenen aan-
delen in een stijgende markt werden omge-
zet.

Ik denk dat de koersstijgingen in het alge-
meen nog wel door zullen gaan. Redenen daar-
voor zijn:
- de goede resultaten over het eerste £ jaar
1984 van veel bedrijven,

- de realisering bij velen dat de economie
er best wel goed voorstaat. Voeg daarbij
het achterlopen van de europese economie
van _+ i jaar op Amerika én de hoge U.S.
dollar dan adviseer ik nu hoofdzakelijk
Nederlandse en Belgische aandelen,

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

- de koopachterstand die bij veel professio-
nele beleggers (pensioenfondsen, etc.)
heerste.

Op de hier geadviseerde Vieille Montagne en
Petrofina kan overigens winst genomen worden
van zo'n 20%. De andere Belgische en Neder-
landse aandelen houdt ik aan. Vooral de war-
rants Ahold worden nog gekocht, maar de bank-
aandelen worden gemeden.

De edele metalen stellen ons geduld flink op
de proef. De basis is er en volgens mij het
dal ook.
Inflatie cijfers zullen toenemen, de dollar
dient omlaag te gaan, wat allemaal duidt op
een komende hogere goudprijs.

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

WEEK-END IN DE ARDENNEN

2-3-4 november 1984 is het Studie Week-end
van het Libertarisch Studie Centrum.
Wil iedereen die aan dit week-end wil deel-
nemen dit zo spoedig mogelijk opgeven aan:
W. van Hutten, Fz>. Haversehmidtlaan 31,
3116 JK Schiedam, Nederland, tel.:
010 - 262724.
De bijdrage voor het gehele week-end is
ƒ 110,-, d.i. inclusief de maaltijden. Bij
grote deelname hopen we de prijs nog te
kunnen verlagen! Uw bijdrage voor dit
week-end gaarne overmaken op bankrekening
nr. 24.35.14.808, t.n.v. W. van Hulten,
Libertarisch Studie Centrum. (Gironummer
Pierson, Heidring & Pierson 7524, onder
vermelding van bovengenoemd bankrekening-
nummer .)

Voor België in te schrijven bij: Evic
Vevhulst, Zavelstraat l, 3200 Kessel-Lo,
tel.: 016 - 25.95.86.

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 700, - per jaar.
D .... exemplaren van de brochure "Hoe Vrij bent U nog" a f 3,-/BF 50,- .
D Een literatuurlijst (met boeken van Ayn Rand, von Mises, Hayek, etc.)

Naam:
Adres : 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 f 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 BF 700,-
per jaar; donateurs min. BF 1.500 per jaar.


