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Als we over 1985 de "Libertarische Balans" opmaken, komen
we tot de conclusie dat het een goed jaar geweest is. We
hadden goede bijeenkomsten en discussies; vriendschappen
ontstonden of werden verstevigd. Het Libertarisme over
de hele wereld vertoont (lichte) groei; overal praat men
over privatiseren en dat komt ook heel langzaam op gang.

Libertarian International groeide over de hele wereld.
Twee nieuwe boeken werden uitgegeven. Free World
Chronicle werd verbeterd en zal vanaf januari uitkomen in
een "magazine" formaat.
In Europa komen steeds meer vaste vertegenwoordigers voor
LI. Dit jaar uit Finland en Griekenland, terwijl Frank-
rijk en IJsland op de nominatie staan. De bijeenkomst
van de "Euroreps" in Amsterdam was zeer vruchtbaar . Het
hoogtepunt was echter de Conventie in Noorwegen. !

LIFHAS, ( het Libertarisch Fonds voor Hulp ActieS )
gestart en werkt nu aan twee concrete projecten .

is

LISTS, (Libertarian Institute for STrategic Studies) is
gesticht en we verwachten daar in 1986 resultaten van.

Libertarisch Studie Centrum is actief geweest. In het
voorjaar werd een Trefpunt in Antwerpen georganiseerd.
Een aantal boeken kwam gereed. Het hoogtepunt1was hier
het zeer geslaagde studie-weekend in Kalterherberg.

Libertarisch Boekcentrum werkte gestaag door en had grote
invloed op de publicatie van de Nederlandse uitgave :
"De weg naar Slavernij" van F.A. Hayek.

Leef Libertarisch, gestart door Louis van Stekelenburg en
FREEIMETMJRK, gestart door André Spies beloven veel
mogelijkheden voor de toekomst.

Projecten staan op stapel die reeds in de l/rijbrief
genoemd zijn, en in 1986 resultaten zullen gaan tonen.
Bij de "voorbeschouwing" in het volgend nummer van de
Vrijbrief hopen we daar op terug te komen.

De VRIJBRIEF groeide in abonnees, maar' meer nog in
"levendigheid". De onderlinge discussies kwamen goed op
gang. We hopen ook daardoor het inzicht in het
Libertarisch Ideaal te bevorderen.

Wij wensen u prettige feestdagen en alvast voor het
komend jaar veel gezondheid en meer Vrijheid.

H. J. J.

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

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

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

Leden en samenwerkende organisa-
ties streven dit doel na door onaf-
har^ïijke akties, waarvoor ieder

•zijfn-eïjgen vrij gekozen strategie
volgt. f,

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

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

Via de VRIJBRIEF hebt U een
band met gelijkgezinde per- X#

sonen in de Benelux (en
daarbuiten), die allen
streven naar een
betere wereld
met Vrijheid,
Rechtvaar-
digheid
en
Vrede, s ^ ̂
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Z W A R T E A R K T
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Op 29 november schreven we onderstaande

Open brief aan de Minister President.

Tevens stuurden we een kopie onder embargo
tot 1 november naar een veertigtal bladen.
Dp het moment dat we nu dit schrijven,
hebben we nog niets van een reactie
gemerkt. We begrijpen dat de Minister
President meer tijd nodig heeft voor een
antwoord. Het verwondert ons echter dat
de pers er nog niet op gereageerd heeft.
Zouden ze er niet goed raad mee weten ?
Oordeelt u zelf en geef ons^ eventueel uw
mening en/of advies :

Excellentie,

De recente publicaties over hardere aanpak
van het zwart werken en het zwart geld
hebben een aantal personen verontrust.

In hoeverre is de vrees gerechtvaardigd
dat we in Nederland in een zelfde situatie
terecht komen als in Rusland en andere
dictatoriaal geregeerde landen waar de
geringste economische delicten bestraft
worden met de zwaarste airaffen?
Is o.a.' de aankondiginĝ '̂ at iemand die in
zijn huis een draadloze telefoon gebruikt
die niet door; de PTT is gaedgekeurd, een
gevangenisstraf van een half jaar kan
krijgen, geen aanwijzing in die richting?

Ook kregen we vragen over^ de officiële
voorlichting op dit gebied: die wij niet
kunnen beantwoorden. Daarin wordt immers
geregeld :gesteïd , dat het zwart werken in
ons aller nadeel ,is, terwijl toch
duidelijk is dat de betrokken partijen er
alleen1maar voordeel van hebben.

Eén van de vragen , die we graag aan u
voorleggen komt op het volgende neer:

Stel dat iemand een werk aan zijn huis
zwart laat uitvoeren. Dan kost hem dat
tiien tot vijftien gulden per uur. Via de
officiële weg kost dat drie keer zo veel.
Op elk gewerkt uur verdient of bespaart
hij i dus ongeveer 25 gulden. Dit geld ;kan
hij; dan weer aan andere zaken besteden,
waardoor ook daar de werkgelegenheid weer
wordt bevorderd. ,
Voor de ontvanger van het geld:kan het
:zwarte bedrag:van 10 gulden meer zijn dan
hij: netto overhoudt van de witte 30
gulden. Ook hij heeft dus meer geld om te

besteden, waardoor de werkgelegenheid ook
weer bevorderd wordt.
Verder wordt er aanzienlijk bespaard op
allerlei administratieve kosten die met
het officieel innen en afdragen gepaard
gaan. De gemeenschap profiteert dus van
een veel groter percentage productief
werk, waardoor de welvaart bevorderd
wordt.
Dat wordt nog versterkt als we bedenken
dat het overgrote deel van de bevolking
wel eens gebruik maakt van dat zwarte
circuit.
Is dit alles nu niet net een reden om het
zwart werken aan te moedigen ?

Tot zover de vraag.
Het lijkt ons een sluitend betoog, maar
wij stellen graag onze kolommen ter
beschikking van uw antwoord, dat wij dan
ook met grote belangstelling tegemoet
zien.
Inmiddels verblijven wij met de meeste
hoogachting,

ir H. J. Jongen.
Redactie VRIJBRIEF.

P. S.: We kregen ondertussen een brief van
4 regels van de Volkskrant: "Wij zullen
hem niet opnemen; wij plaatsen nooit open
brieven. "
De redactie van de Vrijbrief hoopt later
nog op deze kwestie terug te komen.

MIJN HAAR, MIJN AUTO EN DE
WERKGELEGENHEID

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

W, van Hulten

Geld, dat ik ontvang (en dit geldt in
Nederland voor iedereen) voor mijn werk,
vroeger wel loon, salaris, provisie,
honorarium, etc. genoemd, behoort aan
de Gemeenschap en die Gemeenschap zal
dienen te bepalen wat ik, als zakgeld,
mag houden en "vrij" besteden. Dat dit
zo is, is mij al door de toenmalige Minis-
ter van Financien, de heer Hofstra, uit-
drukkelijk verteld.

Deze week ontving ik echter een overdruk
van een artikel in het tijdschrift Succes,
waaruit blijkt dat mijn opvatting over
dat "vrij" besteden volkomen verkeerd
is! Uit dit artikel blijkt dat er nu
verschillende organisaties zijn, die
recht hebben op hun deel van dat "vrij"
te besteden geld. Een tweetal organisaties
werden er in dit artikel aan het woord
gelaten. Met angst en beven vraag ik
mij echter inmiddels af hoeveel van die
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rechthebbende organisaties er nog meer
zijn. Opdat men een rechtvaardiger aandeel
van dat zakgeld wil verkrijgen zal via
een aantal nieuwe wetten een vaste claim
op dat zakgeld worden gelegd. Natuurlijk
zullen deze wetten wel deregulerend gaan
werken zo werd er verzekerd. (U moet
wel begrijpen dat deregulerend hier niet
is bedoeld als er een puinhoop van maken,
maar op libertarische wijze deregulerend.)

Wat zijn nu mijn moeilijkheden?
Een kleine 50 jaar ging ik naar diverse
kappers om mijn haar te laten knippen.
En hoewel ik daar ieder jaar meer geld
aan kwijt was, is het mij nooit gelukt
om een kapper te vinden die, tegen een
redelijke vergoeding voor de bewezen
diensten, mijn haar wilde knippen, zoals
ik dat graag wilde hebben.

Toen deze gang van zaken mij ging verve-
len, heb ik een ding gekocht waarmee
mijn vrouw mijn haar kan knippen. Voor
het eerst in mijn leven gebeurt het zoals
ik het graag heb!

Nu lees ik echter, tot mijn ontsteltenis,
in dat artikel, dat de kappersbond recht
heeft op 280 miljoen gulden extra omzet,
omdat ik me door Beun de Haas laat knippen
en dat is een schande. Beun de Haas heeft
geen diploma en geen salon en er zouden
zeker 20 % meer arbeidsplaatsen zijn
wanneer ik mijn haar vakkundig en gediplo-
meerd zou laten knippen.
Met die nieuwe wet lijkt het mij echter
toch nog niet helemaal goed te gaan.
Wil zo'n nieuw systeem een klein beetje
efficiënt kunnen werken, dan zou in die
nieuwe wet eveneens opgenomen dienen
te worden dat die gediplomeerde, goed
ingerichte haarverzorger het recht heeft,
ik zou willen zeggen de plicht heeft,
(maar dat is in deze tijd vol rechten
en zonder plichten waarschijnlijk toch
niet haalbaar!) om mij voor te schrijven
hoe ik mijn pruik dien te dragen. Zonder
deze wettelijke verplichting zou ik waar-
schijnlijk binnen de volgende halve eeuw
weer gefrustreerd raken omdat ik mij
niet vrijwillig de pruikenwet zou laten
voorschrijven.

Alsof deze klap nog niet genoeg was,
lees ik in datzelfde verhaal in datzelfde
Succes (ik vraag mij af wiens Succes?)
ook nog dat ik niemand naar mijn auto
mag laten kijken, laat staan eraan laten
komen om er wat aan te sleutelen, wanneer
hij geen erkend lid van de BOVAG is.
Alleen al het feit dat ik zo nu en dan
eens zelf wat aan mijn auto doe, blijkt
de claim van 650 miljoen gulden, die
de Bovag op mijn zakgeld heeft al in

gevaar te brengen. Ook hier is men enthou-
siast om via vorenbedoelde wetgeving
de claim vast te leggen. Het argument
is hier eveneens dat dit alles desastreus
voor de werkgelegenheid is.

Als ik lang over deze verhalen nadenk
kom ik tot de volgende vraag:
Als kapper en garage niet van mijn uitga-
ven kunnen profiteren gaat er daarom
werkgelegenheid verloren? Als dit soort
zaken door Beun de Haas wordt gedaan,
meestal tegen een lagere prijs, dan is
het resultaat alleen dat er minder geld
is uitgegeven, de werkgelegenheid is
precies gelijk gebleven. Aangezien mijn
spaarpot door deze gang van zaken niet
groter wordt, zijn er maar twee mogelijk-
heden:
Ik geef al mijn geld uit en door Beun
de Haas wordt mijn auto in een goede
en verkeersveilige staat gehouden. De
Bovag mist dus eigenlijk helemaal niets,
want door hen zou ik het niet kunnen
laten doen en ik zou dan bovendien een
gevaar op de weg zijn.
Of:
Ik heb het overgehouden geld uitgegeven
aan andere zaken. In dat geval is door
die (extra) uitgaven weer extra werkgele-
genheid geschapen.

Mocht mijn spaarpot groter worden, (ik
zou eventueel de besparingen bijeen kunnen
schrapen uit puur egoistische kapitalisti-
sche motieven) dan zou ik deze gelden
naar de bank brengen. In een oude sok
bewaart een rechtgeaarde uitbuiter nu
eenmaal zijn| gelden nooit, het moet altijd
wat opbrengen. Dat spaargeld veroorzaakt
dan echter weer een rentedaling, die
zo hoor en lees ik overal, broodnodig
is voor de werkgelegenheid. Die bank
zal iets moeten doen met dat geld. Omdat
het nu goedkoper is geworden, kunnen
de nodige bedrijven met goedkopere lenin-
gen geholpen worden en via die investerin-
gen kunnen weer arbeidsplaatsen geschapen
worden.

In deze contex zou ik tot slot willen
stellen dat zonder dit "goedkope" "zwarte"
circuit zowel de werkeloosheid als de
onveiligheid in het verkeer nog vele
malen groter zou zijn.
***************#*********«•***»****•»**

In "De weg naar Slavernij" schreef Hayek

dat veel kenmerken van totalitaire regimes

het gevolg zijn van de pogingen om socia-

listische plannen uit te voeren.

#**##**##*###**#*#*####*###*#*****#**
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E. J. Jongen

Onze artikelen over Z-Afrika hebben nogal
wat stof doen opwaaien. Er zijn reacties
die instemming betuigen met bepaalde
punten. Er zijn er ook die het met
bepaalde punten helemaal niet eens zijn.

Dit is het voordeel van de "forum-functie"
van de VRIJBRIEF. Op deze manier kunnen
we discussiëren en proberen om de echte
feiten op tafel te krijgen.
Ook is gebleken dat er door onduidelijk
formuleren of door niet goed lezen gemak-
kelijk misverstanden kunnen ontstaan. En
ook het rechtzetten daarvan is een
belangrijke functie voor de VRIJBRIEF.

Ook blijkt dat niet voor alle lezers dui-
delijk is dat meningen in een artikel voor
verantwoording van de schrijver zijn. Het
is niet zo dat de redactie het altijd met
die mening eens is.
Wel stelt zij reacties steeds op prijs,
vooral ook om onduidelijkheden op te
lossen en om het "Libertarische Standpunt"
te kunnen verklaren.

Weer kregen we het verzoek om voor de vol-
gende TREFPUNT-bijeenkomst Zuid-Afrika als
thema te nemen. Wij onderzoeken of dit op
12 april mogelijk is.

De VRIJBRIEF is nog niet dik genoeg om
alle reacties te publiceren, of om alle
reacties compleet af te drukken.

De brief van drs. H. Jaspers geeft nogal
duidelijk aan wat dat libertarisch stand-
punt kan zijn. Vandaar dat we hier het
grootste gedeelte van die brief over
nemen:

SiechtA zeen. zj2.lde.n n.eageen. iA. op een
antil<.ei in een Had, il<. (Len geen Achjiij-f.-
tijgen.. Het an.til<£Ji "Actie tegen apant-
heid?" in de. okt./nov, editie van de.
Vn.ijin.ie/. zet nu.j doo/t de. Achol<J<ende
inhoud -in beweging.
£.en van de. goede. dingen van het liien.-
tan.iAme vind i/<. de. duideiijl<heid en de.
gemal<J<£.lijke toepaAÜaanheid in het dage-
lij kAe leven van deze -fJ,loAO-f.ie.
Biijldiaan. hei il<. dit toch te. Aimpei gezien
daan. il<. mij in de. ven.Ate vente niet met de.
inhoud van het an.til-cel kan venanigen:
- het JLULeM.tajii.Ame. ven.zet zich tegen het
op een hoop gooien van menAen vanwege hun
hu.idAldie.iULf men moet ieden. menA aJU> indi-
vidu, iehandelen en op gn.ond van zi.jn
indi.vidu.e.JLe. eJ.ge.nAcnappe.n ovesi he.m oowie.-

le.n; e&n uJJi.Apn.aali. atA "e.e.n Bantoe. IA
lui." i.A vejuie. van liAe.itasii.Ach;
- iemand uitAliLiten van de.e-iname. aan de.
Aame.nie.ving op g/iond van zijn hu.idAki&iLn.
iA e.ve.nmin

FlijnA inzienA iA doon. he.t to&pa.AAe.n van de.
liüejitaA.iAche. fie.ge.iA het apaJithe.idApio-
SJLe£m " ge.mal<l<.e.iijk" op te. ioAAeni H<. ga
nog vejvdeji: aJULe&n he.t HH-e-itaiiAne. kan de.
goede. opioAAing &.iede.nf' i/i ie.peMJ<. mij tot
Ale.cAtA enli£.ie. voonJLe.e.Me.n;

- &jzn caf.tihoude.fi iA v/iij iemand me.t &en
zwante. (o/, uitte.) hu.idAkle.UJi te. we.fuin uit
zijn ca/.éf m, m, ge.M.t dit VOOA. &&n
ondestnemeji, u>inA.e.ti&/i, hu.iAeJ.ge.naan.;
- iemand op g/iond van zijn huidAkiauM. of.
op g/iond van andesie. /ie.de.ne.n uit zijn huiA
en uit het land ve.ndiijve.n iA niet toe.-
g&Ataan tenzij de.z& pesiAoon vrijwillig op
zich genomen ve.n.plichtinge.n nie.t naJwmtf
- individuen wonden &.e.oo/ide.&ld op hun
individue.le. pne.Atatie.A en. ni&t op hun

inzienA kan Z.uid-A£.n.il<.a alleen doon.
het op liientaniAche wijze venminden.e.n van
de &.unjzaucn.atie en ven.gn.oten van de indi-
viduele. v/iijheid het apan.theMApn,oileem op
menAeiijke wijze. oploAAen; het in Ataat
zijn de opioAAing te kunnen geven voon. een
zo moeilijk pn,oileem iaat zien hoe
/viachtig het liien.tan.iAme iA, net venmin-
dejLen van de iuJieau.cn.atie iA buitengewoon
moeilijk, de Zuid-Af.n.il<.aanAe pn.oilemen
echten, zijn nog moeilij !<&.n., hien. iigt een
unie/te kanA de /nacht van het liien.tan.iAme
aan te tonen, 2uid-AfjiJJ<.a, waan. de. oven.-
heid je kan venJLieden met iemand van
andejie /clean, te huwen, iA al ven. gevondend
op de "n.oad io Aen.ved.om", Ik hoop van
hante dat men in Ataat iA het enig juiAte
te doen voon. het te laat iA.

--'f -;>- * -,v *

Als reactie hierop stelt de heer Labruyère
dat het uiteraard niet zijn bedoeling is
om te generaliseren. Niet "alle" blanken
of "alle" zwarten kun je over één kam
scheren.
Maar net als l%vr, D. de Takach-Kerkhoven
waarschuwt hij ook:

, ..tegen de communiAÜAche propaganda £/V
de waan-Achuwing niet te. oondelen voon. m&n.
alle feiten fant,
In zijn !Ui*£ haalt Dhn., %aApen.A L v.
het Aiot de z,g, huueiijkA en Aex. w
aan, die het venfiieden dat ilan/<. '
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yaAAâ ^ Am̂ /̂i o/ ŝ̂ s: âô z..ZyYKa/i. Daza
Â M̂ gn ia/1 ̂ Za a/M̂ ẑ a)̂ 6̂̂  d̂ a o/? <̂ a
<2/?c:/LdA&̂  ̂ d̂ ÂA-Z/ig' A&̂ &̂ n ẑy'/z ̂ cÂ L&̂  â
â̂ y ĝyz.oaZ&=7!. n̂. ^̂ /M<joo/K̂ Ẑ  &̂s A^d
Ẑ -̂/î .̂ A<2 ôaŷ ^̂ .<2<2n a!â. (̂MA ^̂
ygÂ &M̂  D<2̂  ü̂ ^ /t<Ẑ ^̂ /l /̂!. ^̂ OWTẐ n. M̂ .

^̂ AacM. Â M̂ /i ?̂. L*ĉ  o/? a!& o/?Â //̂ n̂  oan
o!̂ẑ. aĵ ó̂ .̂ Mô ó̂ ooA g'R̂ uẑ A gr̂ TzaoÂ //
/̂&!i. ̂ ü̂L <̂ ĉ . ẑ Aĝ . 95% ẑ <2̂  ĉ  ̂ gzâ ^ ĉ Zi
n-Zai ̂ ĵ î. ̂  ^̂ /i aan̂ ê n̂̂  ô̂ . ̂ n̂̂ JiLZg'R
âzo/L̂ oT̂ .̂ DacM. ̂ <2<2̂ . Ẑ -̂4̂ z.̂ A<z zo ̂.

<̂ g ^̂ ĉ ^̂ ^̂ 'Zng' -ó̂ aâ / Aao! of̂ d .̂̂ â /ẑ ^
m̂ i. ĝ o-d̂  Ao/?/?a/i o/? ĉ & ooo/L/?<xg'̂ /i<2̂  uon. <̂ e
Â a/î /̂  mô ê/i ̂ â<2n. /Ŝ -d ̂ .̂ <̂ (Mi. <̂ .̂
^̂ &̂  <?̂ %̂ //Ki! ̂/ ̂  ̂ n̂ ̂ &<̂ &̂  om z.ZcA Â ^̂
â n-ó̂ y a/ ̂  L'̂.ag'̂/i Ao^ ô.y'̂ ĉ .̂&/ a!̂
/?ô Ẑ LẐ Â  i;oô icÂ LZn̂  0̂ ̂ n Ao^ mccÂ -Zc?
^ co/TMzzz/LẐ L̂Ẑ cAg. /p̂ .o/pag'a/K/a -Ẑ s.

Geen enkele inzender heeft instemming
betuigt om de oplossing van het probleem
over te laten aan " mensen die verstand
van het probleem hebben n.l. de "regering"
van Z-A. In tegendeel. Zoals ook de heer
Jaspers duidelijk stelt, alleen de liber-
tarische samenleving waarin elk individu
vrij is, zolang hij geen geweld dwang of
fraude pleegt, kan de oplossing geven. En
dat betekent uiteindelijk dat de regering
er zich niet meer mee moet bemoeien.

Verschillende inzenders adviseren om bij
de ambassade van Z-A een gratis maandblad
aan te vragen om meer over de werkelijke
toestand in dat land te leren. Dit lijkt
ons een goed idee, al moet er natuurlijk
de waarschuwing bij dat u bij het lezen
niet mag vergeten wie de schrijver is, en
wat hij u wil vertellen.

wij hebben geprobeerd om de essentie van
de meeste opmerkingen weer te geven, om te
verduidelijken en ook om het Libertarisch
standpunt te laten blijken. Mocht u menen
dat er nog belangrijke zaken niet goed uit
de verf gekomen zijn, of zelfs onjuist,
laat ons dat dan nu weten, of kom er bij
gelegenheid over discussiëren.

EIGENDOM: WAAROM ?
o o o o o o o o o o o o o o o ö o o o o

lapippóéte

door Hanri Lepage, 469 bldz.,
BF 365,-. Uitg.: Hachette,

ISBN 2-01-009541-3

In dit nieuwe boek neemt de bekende Franse
schrijver het particuliere eigendom onder
de loep. Hij tracht op historische gron-
den te bewijzen, dat het eigendomsrecht zo
oud is als de mensheid. Daarnaast stelt
hij is het persoonlijk eigendom gebleken
de beste oplossing om de problemen, die
door schaarste (het economisch basisge-
geven) ontstaan, op te lossen. Volledige
vrijheid om over het eigendom te
beschikken, ook het "geestelijke eigendom"
is een waarborg voor de optimale benutting
ervan, ook ten gunste van de gemeenschap.
Voorts vertelt Lepage, dat het begrip
"industriële brevet" dat in het begin van
de 17e eeuw in Engeland ingang vond, de
weg opende voor de industriële revolutie.
Hij gaat verder in op het individuele
eigendom en zoals dat geldt voor een
particuliere onderneming, die zoals geble-
ken is, de sterkste overlevingskansen
heeft. Hij vergelijkt dit ondernemerschap
met het staatsbedrijf, d.w.z. het naasten
van een productiebedrijf door de overheid.

"OOK VOOR HET MILIEU PLEIT LEPAGE
VOOR HET PARTICULIERE EIGENDOM."

Hoewel in sociaal-democratische kringen de
ondergang van het enorme , Creusot-Loire
concern aangevoerd wordt om de onjuistheid
van het particuliere ondernemen te staven,
stelt Lepage, dat hier niet de kapita-
listische onderneming, maar de starre
onsoepele directie de oorzaak was voor de
ondergang.
Ook voor wat het milieu betreft pleit
Lepage voor het particuliere eigendom.
Particuliere eigendom zou juist waarde
geven aan het milieu en de instandhouding
ervan in tegenstelling tot de publieke
eigendommen (de zee) waar niemand zich
voor verantwoordelijk voelt en iedereen
toegang toe heeft (overbevissing).
In zijn boek draagt Lepage bewijzen aan,
dat op bijkans alle vlakken van de samen-
leving het particuliere eigendom superieur
is aan alle andere vormen van beheer.

R. J<3%<yer7zM-^s -SM^Mg^s

/7/P/
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SEER L_ I BERTAR I SCH
Lou-is van Steteleriburg

Het geslaagde congres van het liberta-
risch studiecentrum was een zoveelste
bewijs dat libertariërs meer kunnen
dan alleen als individu bezig zijn. De
thema's waren overigens ook op de
samenleving afgestemd, en minder op
eigenbelang zoals door sommige kort-
zichtige buitenstaanders wordt ver-
moed. Een oude wijsheid zegt al dat je
wat moet zijn om wat te worden. De
libertarische vertaling isJ "Je moet
als individu iets zijn om in een sa-
menleving wat te betekenen."

Een dergelijke geesteshouding, of
de toepassing nu een economisch of
geestelijk gebied betreft, wordt door
onze huidige maatschappij als bedrei-
ging gezien. De christelijke leer
heeft hierin een rol gespeeld, je moet
alles voor je naaste opofferen, en de
veel toegepaste uitvoering daarvan (en
deze uitvoering betreft eigenlijk al-
leen ongevraagde raad die je anderen
geeft) is dat je als goed christen
zelf pauper moet worden. Welstand» het
als persoon materieel goed hebben, mag
niet. En wat me nog meer tegen staat
is dat je wanneer je niet plat genoeg
praat en een beetje grotere woorden-
schat dan het absolute minimum van
thuis of school hebt meegekregen, je
een elitaire bal bent die op anderen
neerki jkt.

Nu ben ik weliswaar geen kritiek-
1oos voorstander van neerkijken op
anderen, maar ik vraag me wel af of je
je, als bevolkingsgroep met wat andere
voorkeuren als onze pop-minnende tie-
ners, wel in een hoek mag laten trap-
pen en zonder protest schouwburgen
symphonieorkesten en musea mag laten
opdoeken. Ue hebben gelijk als we
stellen dat minderheden door het col-
lectief worden vertrapt, maar waar
blijven de protesten? Of hebben we al
een alternatief om op onze, al of niet
betere, manier te leven. Wordt het
niet hoogste tijd om in plaats van
mopperen eisen op tafel te gooien en
met een vuistslag kracht bij te zet-
ten?

Privatiseren klinkt aardig, maar
het is ook mogelijk dit niet van de
welwillendheid van een collectief te
laten afhangen. We kunnen zelf de
handen uit de mouwen steken en, tegen
de verdrukking in, de verpaupering om
ons heen proberen te niet te doen.

Openbare bijeenkomsten hoeven niet
alleen over politiek en economie te
gaan. Het is heel goed mogelijk ook
bijvoorbeeld een libertarische voor-
lees of declamatieavond te organise-
ren, eventueel verfraaid met een
strijkje en andere verboden vruchten
van het epicurisme als lekkere onge-
zonde hapjes.

Natuurlijk deze zaken worden alleen
mogelijk als we samen wat doen (ik heb
geen zin me in mijn eentje me te goed
te doen aan lekkere happen terwijl ik
met de mond vol Jan Greshof citeer).
Ik ga hiervoor wat vrienden uitnodi-
gen, Hbertariërs en na het feest nog
een beetje napraten. Libertarisme is
niet alleen theorie. Het is een manier
van leven die u en mij de mogelijkheid
geeft uit het leven die krenten te
pikken die u en ik belangrijk vinden.
Wat mij betreft kunnen de jeugd en
andere onvolwassen denkers beslag leg-
gen op de in middels verloren TV en
andere collectieve goederen. Ik heb
het bekeken en wil eigenlijk alleen
behouden wat goed is. Hiervoor vraag
ik hulp van anderen die ook "Ja" tegen
het leven zeggen.

LIBERTARISCH BOEKCENTRUFl
. ——————__________._._.___„__
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L l B E R T A R I S C H LEVEN
Hub Jongen

Deze rubriek blijkt veel belangstelling te
hebben bij de lezers. Op onze vraag hoe,
en of, we moeten reageren op het verzoek
om advertenties te plaatsen die niet
"zuiver libertarisch" zijn, kwamen een
aantal antwoorden.
Het advies waar we ons het beste mee
kunnen verenigen, is dat van Wimmie Albada
en dat we hier laten volgen:
AlLonneeA van die. Vn.tj Hn.ije.-f. z-ijn liJLenta-
n.ieA.6 o-f. u-illen /<jenni.A mal<jen met ket
liAen-tan^iAme. LiAjentan.i-en.-f> ui-tien geen
geweld, maan. waan. dat ni&t won.dt toe-
gepast wi.llen ze. vn.i.jke-id,
IntesieAAe. in koning, myst-ie/<.e oefeningen,
enz, kan ILeót met ket liAeJitan^isme tornen
gaan. N-iet dat is2den.een koning eet o-f.
myst-ie/<. zi,ck $Le/<waamt, maan. ijedenji liJLen.-
tan.i-en. laat wel andesien deze. vii.jke.ijd,
Daan.om zi.jn advententi.e.A op deze gewijsden
wel/<.om. Alle. liAen±an-i&n.^, zullen ket n-Let
een* zi.jn oven. de. v/iaag o-f. ket aange.8-ode.ne.

"FIAAR S£S7AA7 £R W£L I£JS ÜAAR
ALLL LIBÜUARIERS HEJ OVER ££NS ZIJM?"

o-f. ge.v/iaagde. goed i.4, maat aJLt> dat keJL
CM.iteM.i.ujn lüondt i.A ket $Le.te./L adve.fdie.nLie.A
te. uesien: een Deg&ta^ieJL zaJt e&n aanJLod
van koni.ng acceptesien, maan, van vteeó
niet, Maan. He^taat esi ueJ. -ieJu, uaasi aULe.
JUJLeAtan.i£jiA ket OV&JL e.enA z-ijn? AJULe.e.n
oven. de AteJJLing dat geweld iniJii&Ken
bleekt i-f>, Daatom moeten adve/itent4e-f> d-ie.
ket iniLiesie.n van geuieJïd p/iopagejten ioo/uie.n
gewetgend, Ue£J<£. indn.ul<. maalde dit. op de.
&u-itenAtaandeA.? N aan. iJ<. koop de. indn.u/<-
dat tiAesLta/iiesiA geen geueld te.gen anderen
ii)-LUen, maan. dat ve-nden. i&deji kan leven
zoaLf> ki.j zeJi-f. u-il.
lian een advesite.nti.e voon, een democsiati-Acke.
o-f. andete. Ü£we.ging wonden geplaatst? N&&,
alt deze de macht van de. meendenneid oven.
de. minden.keid pn.o page&nt., want dat ij>
geueld plegen tegen de mindenkeid. 3-a,
alt deze &.eoogt de macht van de. meesiden.-
keid. (o-f. enige andejie. gn.oep) ten.u.g te
dnJngen,

Martin Schenkels reageerde op onze opmer-
king betreffende "democratie".
Hij stelt terecht dat het daarbij
essentieel is te weten wat je er onder
verstaat.
In een uitgebreid artikel toont hij aan
dat de BOND voor DIRECTE DEMOCRATIE inder-
daad werkt aan "minder overheid". En in
overeenstemming met de redenering in het
artikel hierboven, past de advertentie dus
in de VRIJBRIEF !

DE POSITIEVE BENADERING *)
Dean Russell

De liberale socialist is altijd voor iets.
Maar de conservatieve liberaal is te vaak
alleen maar tegen iets. Dat is de reden
dat de socialisten aan de winnende hand
zijn.
Persoonlijk ben ik positief voor alle
goede dingen dié bestaan. Ik ben, bij-
voorbeeld een fervente voorstander van een
hoger standaard in het onderwijs - en voor
meer en beter onderwijs - dan enige
socialist die ik ooit ben tegengekomen.
Ik wil de best mogelijke medische voor-
ziening voor iedereen. Van harte wens ik
dat ieder gezin in de hele wereld goed
gevoed zal zijn, en goed gekleed en goed
behuisd.

"IK BEN V/ODR HET
EN TEGEN HET MINIMUM."

Terwijl de socialisten strijden voor mini-
mum lonen en een minimum levensstandaard,
zal ik, beslist doorgaan met aan de mensen
uit te leggen hoe de vrije markt maximum
salarissen, een hoge levensstandaard en
meer goederen en diensten voor iedereen
zal brengen. Ik ben voor1het maximum en
tegen het minimum.
Als de mensen het zich rnaar realisereerden
dat de verdedigers van deze minima en
gemiddelden 'hun meest dodelijke vijanden
zijn. ;De socialisten willen de mensen
neerdrukken tot 'een ' gemeenschappelijk
niveau; de libertarier wil iedere indivi-
duele persoon opheffen tot het hoogste dat
zijn vermogens toestaat. De socialisten
willen mensen standaardiseren} de liber-
tarier wil iedere persoon .aanmoedigen en
helpen om zijn eigen persoonlijkheid en
mogelijkheden ten volle te ontwikkelen.
De socialisten willen beperken en ver-
bieden en controleren; de libertarier wil
de kunstmatige en door de mensen gemaakte
obstakels tegen vrede, vooruitgang en
welvaart verwijderen.
Als dit is wat U en ik voorstaan, waarom
zeggen we dat dan niet? Als wij onze
standpunten consequent en krachtig uit-
leggen, zullen we spoedig de socialisten
in defensief hebben gedrongen, waar ze
thuis horen. Want als het gaat om be-
langstelling voor de werkelijke welvaart
van de mensen dan zijn de socialisten
mannetjes met weinig visie.

) Bewerkt door ÜJ. Albada.

«»**###*#»#*#*#*#*##*####*#•»#*##* ####

Wegens plaatsgebrek zullen we het artikel
van Martin Schenkels naar een volgend
nummer moeten verplaatsen.
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Dolf
Dit artikel is een commentaar op "Gehakt-
ballenconfrontatie of leven zonder hoofd"
(Vrijbrief 92/93) van Guy de Maertelaere
en soortgelijke artikelen van zijn hand.
In onderstaand betoog zal ik in kort be-
stek proberen duidelijk te maken waartoe
elke vorm van mystiek, consekwent doorge-
dacht en toegepast, zal leiden.
Voor een beter begrip van het thema
-mystiek- wil ik eerst enkele van de be-
langrijkste premissen ervan behandelen en
vervolgens middels enige kanttekeningen
daarbij de consekwenties van een mystieke
levensbenadering schetsen teneinde deze op
te blazen.
Deze premissen zijn:
- ontkenning waarde rationeel denken
- intentie is een onuitputtelijke en
voldoende voorwaarde voor vooruitgang

- als ideaal wordt beschouwd: het bereiken
van een toestand van "verlichting",
"totaal bewustzijn", of iets dergelijks.

Stelling:
Creatief denken, uitvloeiend in crea-
tieve activiteit, is een specifiek
menselijk vermogen dat een mens bij
uitstek in staat stelt zich als mens
WAAR te maken, mens-waard-ig te zijn.

Bij elke vorm van creativiteit vervult
rationeel denken een noodzakelijke rol.
Natuurlijk is rationeel denken alleen niet
voldoende, noch intentie. Vereist is o.a.
naast een sterke verbeeldingskracht, doel-
gericht denken, en het aanvaarden van de
gevolgen die een daarop gebaseerde hande-
lingsstrategie met zich meebrengt. Het
kernpunt in deze is, dat een zo juist
mogelijke inschatting van de eigen grenzen
(en mogelijkheden dus) bepaald dient te
worden. Dit houdt NIET in, dat die
grenzen statisch en onveranderlijk zijn;
het is aan ieder mens zelf om te trachten
zijn/haar grenzen te verleggen en daarmee
een grotere mate van vrijheid te verwer-
ven. E.e.a. uiteraard zonder geweld of
bedreiging met geweld.

"...JEZELF GRANDIOOS VOOR DE GEK
TE HOUDEN."

Wat een mysticus nu doet is het ONTKENNEN
van enigerlei grenzen. Het resultaat kan
niet anders zijn dan een ontkenning van
juist het specifiek menselijke. Illustra-
tief in dit verband is de terminologie -in
vele variaties- van "het beest in de mens"
tegenover "de goddelijke vonk in de mens",
etc.

Sorêe
Als je je met dergelijke flauwekul inlaat
kan het gevolg niet anders zijn dan jezelf
grandioos voor de gek te houden. Dit
brengt ons tot de consekwenties van het
bewandelen van het pad van de mysticus.
De totale, grenzeloze kennis en het totale
subjectief bewustzijn van onze mysticus
kunnen niet verhinderen dat andere, minder
verlichte, geesten niet ontvankelijk zijn
voor De Waarheid. Daarbij komt, dat men
hem waarschijnlijk een zweverig kletser
vindt (als dat tenminste tot zijn totaal
bewustzijn vermag door te dringen). Onze
mysticus zal hierop doorgaans reageren in
de trant van: je kunt er niet over mee-
praten als je het niet zelf ervaren hebt.
Waar het op neer komt is dat er sprake is
van onvermogen tot communicatie.
En aangezien de behoefte tot communicatie
een normale, gezonde menselijke behoefte
is, leidt ernstige frustratie daarvan
onvermijdelijk tot psychische storingen;
in dit verband m.n. intolerantie en/of
afsluiten voor andersdenkenden. Het ge-
volg hiervan is weer een structurele
versterking van het onvermogen tot commu-
nicatie, ffl.a.w.: de spiraal naar binnen
heeft een volledige kromme gemaakt naar
een VERNAUWING van bewustzijn.
Als dit proces niet verbroken wordt, zal
het onvermijdelijk, vroeg of laat, leiden
tot een of andere vorm van psychose en/of
neurose, waarbij paranoïde schizofrenie
het meest waarschijnlijk is. De kloof
tussen de eigen kleine selecte groep die
op de "juiste" wijze het leven benadert en
"de buitenwereld" wordt immers steeds
groter; en de schuld ligt uiteraard bij
die buitenwereld, bij bekrompen andersden-
kenden, bij de maatschappij (onverschillig
of die vrije markt georiënteerd is of
niet) en zelfs bij de taal. ("De taal en
de maatschappij willen die ruimte dicht-
metselen..." en "Men wil mij UIT mijn
vrijheid en oneindigheid de beperkte
wereld der objecten induwen, mij doden met
begrippen." -citaten G.de M.)
Naast paranoide schizofrenie zijn er nog
enige andere "beloningen" en "zegeningen"
die de zoeker naar Verlichting wachten,
zoals daar zijn: obsessief-compulsieve
neurosen, autisme, hebefrenie. E.e.a.
heeft ook te maken met het ideaal van "je
losmaken van de illusies van Maya, het
materieele", van het bereiken en conti-
nueren van de staat van "no-thing", etc.
De vertaling van deze onzin is: ontken een
derde deel (ongeveer) van je zelf.
Het lijkt me duidelijk dat ontkenning en
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N. van Hulten-van Os

KALTERHERBERG

In Hotel Kirsch was het warm en gezel-
lig. Iedereen droeg bij tot een goede
sfeer, de deelnemers aan het weekend,
het-hotelpersoneel en de directie.

Met deze uiterst summiere schets probeer
ik weer te geven dat het een goed week-
end was! Telkens merken we dat het bij-
zonder plezierig is om met een aantal
mensen bijeen te zijn, al discussierend,
maar ook mopjes vertellend, jongeren
en ouderen, met zeer verschillende be-
roepen, zoekend naar reële oplossingen
voor problemen, waar we in de huidige
samenleving mee -te maken hebben.

Benelux Libertarian Award.

Eén van de mensen, die veel gedaan heeft
en nog steeds doet voor de verspreiding
van Libertarische ideeën is Ir. H.J.
Jongen. Hij ontving dan ook tijdens dit
weekend de Benelux Libertarian Award
als erkenning voor zijn verdiensten én
als bemoediging om dóór te gaan op deze
niet gemakkelijke weg!

Lezingen

Tijdens dit weekend hebben zes mensen
een lezing voor ons gehouden:

Ir. H.J. Jongen: over "Het Libertarisch
Beginsel". Hy vertelde over de manier,
waarop Marshall Fritz in Amerika bezig
is overal kringen op te richten, die
Libertarisch gericht zijn. Marshall Fritz
houdt telkens speeches met een bepaald
frame waarin hij een groep mensen pro-
beert duidelijk te maken dat de dwang
van de diverse overheden niet alleen
steeds groter wordt, maar bovendien
steeds kwalijker gevolgen heeft.

Jim Turney: (Voorzitter van de Liberta-
rian Party in Amerika) vertelde over
de houding van veel Amerikanen t.o.v.
verkiezingen, de geringe overheidsbemoei-
enis in allerlei sectoren van de maat-
schappij en daardoor een geringe bezorgd-
heid over de expansieve groei van de
overheid en de tekorten, die daardoor
ontstaan.

Dr. S. Blankertz: heeft een overzicht
gegeven over verschillende soorten armoe-
de. Hij onderscheidde de absolute armoe-
de, waarbij mensen sterven door gebrek
aan voedsel, kleding en behuizing en
de relatieve armoede, die min of minder
kunstmatig ontstaat en/of mensen aan-
gepraat wordt.

Prof. Dr. B. Bouckaert: sprak over Socia-
lisme en Fascisme en hun mogelijke ver-
wantschap. Hij zette uiteen hoe men de
diverse stromingen als het ware op één
lijn plaatst met uiterst links het anar-
chisme en uiterst rechts het fascisme
en in het centrum de sociaal-democraten.
Hoe dit in feite onjuist is en hoe van-
uit het nationalisme enerzijds en het
socialisme anderzijds duidelijk lijnen
lopen die beide tot fascisme en neo-soci-
alisme leiden.

Ir. E. Verhulst: sprak over "Een sociale
theorie voor het Libertarisme". Door
de wiskundige verzamelingstheorie los
te laten op individuen en groepen mensen,
die elkaar al of niet respecteren, kwam
hij op enige problemen terecht, die nog
nader uitgewerkt moeten worden. Overigens
een originele benadering van relatie-pro-
blemen.

Dhr. L. van Stekelenburg: sprak over
"Op weg naar een ongewenste Revolutie".
Hij zette uiteen hoe we een aantal wetma-
tigheden, die in de laatste eeuwen ont-
dekt zijn, in de samenleving toepassen,
maar gevaar lopen door enige wetmatig-
heden te vergeten. We lopen o.a. gevaar
doordat we de mens overbodig kunnen
maken; we kunnen door de ontwikkelingen
in de genetica, veranderingen aanbren-
gen, waarvan we de gevolgen niet kunnen
overzien; we worden geconfronteerd met
volslagen onbedoelde gevolgen van o. a.
het verstrekken van voedsel aan mensen,
die in werkelijke armoede leven; door
het bouwen van stuwdammen, het slaan
van waterputten, maar ook door het in
stand houden van sociale voorzieningen,
zoals wij die kennen. Hij vroeg zich af
in hoeverre de overheden hier primair
schuldig zijn, en in hoeverre ook wijzelf.

Na de lezingen kwamen telkens uitgebrei-
de, soms heftige, discussies op gang.
Over het algemeen worden deze discussies
gekernmerkt door een luisteren naar
elkaar. Ik hoop dat de diverse lezingen
nog eens uitgebreid gepubliceerd zullen
worden, zodat we steeds meer mensen
kunnen bereiken en aan het denken zetten!
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I A T R O S

Van 19 tot en met 23 november 1985 werd de
IATRGS Conferentie gehouden in het Grand
Hotel, 2 Rue Scribe, 75442 te Parijs.

latros, het oude Griekse woord voor arts,
is de naam van de organisatie van parti-
culiere en onafhankelijke artsen, die
toegewijd zijn aan de privé praktijk-
voering van de onafhankelijke Hippocra-
tische geneeskunst en zich verzetten tegen
politieke of overheids controle,
latros leden zijn zich bewust, dat de
huidige collectivistische tendenzen zich
steeds verder verwijderen van de ware
medische ethiek en leiden naar een vete-
rinaire ethiek, waarbij niet de patiënt,
maar diens meester, de Staat, wordt ge-
diend, latros leden verzetten zich uit
alle macht tegen alle pogingen van de
overheid of van politici om de band tussen
patiënt en arts door regulering, of andere
ingrepen,
latros is opgericht als een mogelijkheid
tot uitwisseling van ideeën tussen parti-
culiere artsen in de gehele wereld en ter
stimulering van de privé praktijken van de
Hippocratische onafhankelijke geneeskunde,
latros leden zijn toegewijd aan de prin-
cipes van de Hippocratische geneeskunde,
waarbij de individuele uitvoering van de
geneeskunde, waarin de overeenkomst voor
medische dienstverlening uitsluitend
tussen patiënt en zijn eigen particuliere
arts wordt gemaakt. Daardoor alleen
ontstaat een handelingsvrijheid voor zowel
arts en patiënt die tot de beste medische
verzorging leidt.
latros leden zijn vastbesloten om de
geneeskundige dienstverlening te vrijwaren
van controle door politieke machten. Zij
onderkennen, dat "hoge kosten" als
argument wordt gebruikt om politieke
controle te rechtvaardigen, een controle
die door politici juist wordt gebruikt om
autoritaire macht over het volk te ver-
stevigen. Zij onderkennen, dat vrijheid
bij de toepassing van medische diensten in'
stand moet blijven als wij ook maar enige
vrijheid in onze samenleving willen
behouden.
In Parijs werd de vrije medische beroeps-
uitvoering verdedigd, ten gunste van de
vrije patiënt in een vrije en verantwoor-
delijk samenleving. Bij gelegenheid hopen
we hier nog nader op terug te komen.
Het algemeen secretariaat is: ,
P&t&Ji A/inold, flD - Noo^tgedach± -
21 A Olola Aue.nu.e-,
Va.iLcJLu.Ae., Neu Souih. liJale.^ 2030, Au.j>tn.aJU.a,

CADEAU - ABONNEMENT

Abonnees kunnen iemand een cadeau
abonnement geven voor Hfl. 30,-/BF 525,-.
Diverse lezers hebben begrepen en
gewaarschuwd dat de bedragen in de .vorige
l/rijbrief verkeerd waren.

A G E N D A
: • * * * is i'; * i't

2 jan. : Kring Schiedam. Verder op B febr., 6
, mrt., 3 apr.,enz. Steeds op eerste
donderdagen.

3 jan. : Kring Eindhoven; eerst informeren bij
Stefan uan Glabbeek.

14 jan. : Kring Tilburg.Verder op 11 febr., 11 mrt,,
8 april, enz. Steeds op tweede dinsdagen.

1 maart : Euroreps Amsterdam.
1986

12 aprils Trefpunt bijeenkomst in Utrecht.

7 juli : Zomercursus ouer economie (in het Engels),
/8 aug.: in Parijs uan George flason Uniuersity

: (U.S.A.) in samenwerking met het "institut
Economique de Paris". Meer informatie bij de
redactie: Vrijbrief. Het I.E.P. geeft ook
regelmatig "ontbijt-lezingen".

Aug.'86 : de uolgende ütereldconuentie uan
17/23 : Libertarian International in Stockholm.

Voor informatie kunt u bellen naar het Libertarisch
Centrum Nederland : 03465-64994.
Bouendien voor de :
Kring Amsterdam naar M. Apeldoorn 020-852287.
Kring Schiedam naar 010-268702.
Kring Tilburg/Kring 't Gooi naar 013-634821.
Kring Eindhouen naar Stefan uan Glabbeek 040-438013.

VRAAG VAN DE MAAND

Degene die het beste (=libertarische) antwoord in-
stuurt, krijgt een uerlenging uan zijn abonnement met
twee nummers. :

Is het goed of slecht voor het Libertarisme in de
Benelux dat Guy Uerhofstadt uice-premier geurarden is?

Antwoord u 0:0 r 15 februari '86.
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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

Groeien bomen tot in de hemel? En zo ja,
waar ligt die hemel dan wel op beleggings-
gebied?
Als je de koersstijgingen wan de afgelopen
tijd bekijkt, bekruipt je het gewoel dat
die hemel akelig dichtbij ligt. Waarom
akelig dichtbij? Omdat U, net als ieder-
een, weet dat iets niet ongelimiteerd in
waarde kan blijwen stijgen. Achter een
top ligt een dal.
Wat betekent dit in de beleggingspraktijk?
a. koop woorzichtig en dan hoofdzakelijk

de achtergebleven fondsen. Achterge-
blewen zijn grondstoffenfondsen, basis-
industrieën en inflatie bestendige
fondsen.

b. Verkoop sneller dan tot voorheen. Veel
Europeanen zijn gewend om een gekocht
aandeel nooit meer te werkopen. Dat is
in de huidige maatschappij, waarin ver-
anderingen steeds sneller plaatswinden,
niet verstandig. En zeker niet wer-
standig als de koersen al zo weel ge-
stegen zijn. Het gezegde "wan winst
nemen wordt je niet armer" geldt wooral
nu. ;

c. Volg de grote lijnen op beleggings-
gebied en bepaal regelmatig welke aan-
delen U het eerst zou werkopen. Komt
er dan een reden voor U om wat te
verkopen, dan bent U voorbereid en kunt
U tamelijk snel handelen.

d. Houdt rekening met een voorlopig sta-
biele rente. Daarmee wil ik zeggen: de
rente zal voorlopig niet weel stijgen
of dalen. Daarna (ca. 1/2 jaar?)
komen er ongetwijfeld weer rentestij-
gingen. Van rentestijgingen hebben
wooral langlopende obligaties last.
Dus zou U die nu geleidelijk moeten
gaan werkopen.

Concreet: bij
a. Koopwaardig zijn nog steeds AKZO,

Arbed, Lufthansa, Schering Plough en de
wat speculatiewere zaken: warrants KLM
en call opties Polaroid en Pennzoil.
Grondstoffen: Asarco, Homestake,
Bougainwille, Western Mining Austr. en
de wat speculatiewere zaken: Zuid-
Afrikaanse goudmijnen;
Randfontein.

b. De hier als aankoop
warrants Ahold kunt U

; winst verkopen. Naar gelang Uw aard;
ook de Duitse warrants kunnen verkocht
worden, alsmede Volkswagen, Jaguar,
Commercial Union en Thyssen. (Zie
Vrijbrief nr.91)

c. Schrijf korte termijn opties op hoge
koersen (jan./febr. calls schrijven die
flink "out of the money" zijn) tegen
aandelen die U bezit. Stijgen Uw
aandelen verder, dan heeft U een leuke
winst, dalen ze dan heeft U toch wat
extra werdiend.

Vaal Reefs,

geadwiseerde
met een zoete

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

Naam: —
Adres : Tel.:
Ik zal / / 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 MOO - oer iaar

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. '


