Vrijheids-seminar
zaterdag 17 augustus 2013

Op zaterdag 17 augustus organiseren uitgeverij Succesboeken.nl en
de Libertarische Partij een bijzonder evenement met het volgende programma:
Professor Ken Schoolland
Lancering van zijn boek De avonturen van Jonathan Gullible
Europese première van de film Atlas Shrugged II: The Strike
Kenli Schoolland
De aankomende China crisis: waarom overheden en markten niet samengaan
Toine Manders
Belastingontwijking: hoe en waarom?
Waarom u een morele plicht heeft om belasting te ontwijken
Aansluitend is er een diner/buffet voor diegenen die met prof. Ken Schoolland
en de andere sprekers willen eten en verder willen praten.
Hieronder volgt een nadere beschrijving van het programma.

Klik hier om een toegangskaart te bestellen
www.succesboeken.nl/?ISBN=9789079872014

Klik hier om een toegangskaart + diner/buffetkaart te bestellen
www.succesboeken.nl/?ISBN=9789079872016

Prof. Ken Schoolland krijgt het 1e exemplaar uitgereikt van de Nederlandse
vertaling van zijn boek De avonturen van Jonathan Gullible
Op zaterdag 17 augustus hebben we de eer om de visionair professor Ken Schoolland in ons midden te hebben en hem het eerste
exemplaar aan te bieden van deze nieuwe Nederlandse vertaling
van zijn beroemde boek The Adventures of Jonathan Gullible: A
Free Market Odyssey, gepubliceerd in meer dan 47 talen. Dit boek
bewijst dat humor een effectieve leermethode is, en bovendien in
staat is om zo’n boek door de censuur (zoals door de Iraanse mullahs) te krijgen.
De avonturen van Jonathan Gullible is een humoristische fabel
over een jongen uit een vrij land wiens zeilboot wordt weggeblazen
door een storm, vervolgens schipbreuk lijdt en aanspoelt op een
eiland.
Daar ontmoet Jonathan mensen die aan hem de vreemde, collectivistische gewoonten van het eiland uitleggen. Een veelheid
van onderwerpen worden behandeld, zoals: een verbod op uitvindingen, protectionisme,
landbouwsubsidies, regulering van eigendom en bedrijven, belastingen, inflatie, vakbonden, politieke corruptie, vergunningsstelsels, staatsmonopolies, de vrije-markt-alternatieven

voor overheidsdiensten, de overheidsfinanciering van de kunsten, lobbyen, staatsonderwijs,
eigendomsrechten, het betalen van mensen om niet te produceren, bureaucratie, verkiezingen, regulering van de arbeidsmarkt, sociale zekerheid, werkloosheidsuitkeringen, huurbescherming, bouwvoorschriften, bestemmingsplannen, de macht van de meerderheid en
zelfbestuur.
De avonturen van Jonathan Gullible begon niet als een boek, maar als een reeks van radiosketches. De auteur, professor Ken Schoolland, haalt herinneringen op:
“In 1980 gaf ik wekelijks commentaar op een radionieuwszender, KHVH. Maar commentaar van een academische econoom was te droog en niemand besteedde er aandacht aan.
Na het doorbladeren van Gulliver’s Travels en De Kleine Prins, dacht ik: ik pep het op met
een fantasiedialoog. Het station had geen bezwaar en vrienden waren bereid om het uit te
voeren met mij, dus Jonathan Gullible was geboren. Onmiddellijk verbeterden de reacties
van luisteraars uit de hele stad! De ideeën waren provocerend en bizar, maar ze droegen
de harde kern over van de vrijemarktlessen van filosofen als Frederic Bastiat, Henry Hazlitt,
Milton Friedman, Murray Rothbard, Ludwig von Mises, Ayn Rand, en Henry David Thoreau
op een humoristische manier.”
Het boek is hieruit voortgekomen en is nu gepubliceerd meer dan 47 talen over de hele
wereld en er wordt gewerkt aan nog eens 20 vertalingen. Jonathan Gullible werd gedramatiseerd en uitgezonden op radiostations, er is een cd, een website en een Hollywood-team
ontwikkelt een avondvullende animatiefilm.
De avonturen van Jonathan Gullible heeft prijzen gewonnen van verschillende organisaties, waaronder de Freedoms Foundation in Valley Forge, Foundation for Economic Education (FEE), Association of Private Enterprise Educators en Students in Free Enterprise.
Het boek is aanbevolen door Milton Friedman, Walter Williams, John Stossel, Steve Forbes, Mark Skousen en Walter Block als een nuttig instrument in het bevorderen van de
vrijemarkteconomie.
Professor Ken Schoolland
Ken Schoolland is momenteel universitair hoogleraar economie
en directeur van het Entrepreneurship Center in Hawaii Pacific University. Daarvoor was hij directeur van de Master of Science in het
Japanese Business Studies programma aan Chaminade Universiteit van Honolulu en het hoofd van het Business and Economics
programma op Hawaii Loa College.
Na zijn studie aan de Georgetown University, was hij internationaal econoom bij de US International Trade Commission, het
Amerikaanse ministerie van Handel en werkte hij voor het bureau
van de speciale vertegenwoordiger voor handelsbesprekingen van
het Witte Huis.
Ken verliet de overheid om in het onderwijs te gaan werken en
gaf college in Business and Economics aan Sheldon Jackson College in Alaska. Hij doceerde ook aan de Hakodate Universiteit in
Japan.

The ultimate measure of wealth is the number of choices we have

							

prof. Ken Schoolland

Ken is lid van de Mont Pelerin Society, voorzitter van de International Society for Individual
Liberty (ISIL), lid van de Raad van Geleerden voor het Grassroot Institute of Hawaii en is een
Sam Walton Fellow voor Students in Free Enterprise (nu genoemd ENACTUS).

Schoolland schreef twee boeken: De avonturen van Jonathan Gullible, nu gepubliceerd in
meer dan 47 talen, en Shogun’s Ghost: The Dark Side of Japanese Education, dat is gepubliceerd in het Engels en in het Japans.

Europese première van de film Atlas Shrugged II:
The Strike

Atlas Shrugged (In het Nederlands achtereenvolgens vertaald als Wereldschok, Atlas in
staking en De kracht van Atlantis) is een roman van Ayn Rand
uit 1957, waarin ondernemers in de Verenigde Staten in opstand komen tegen het collectivistische overheidsbeleid. De
roman is een utopie en distopie ineen en vertolkt de ideeën
van het objectivisme, de filosofie van Ayn Rand. Zij verdedigt in
de roman de beginselen van individuele vrijheid, de vrije markt
en vrij ondernemerschap.
Atlas was een Griekse god die het hemelgewelf op zijn schouders torste. In de beeldende kunst wordt hij vaak voorgesteld
als iemand die de wereldbol op zijn schouders torst. To shrug
betekent de schouders ophalen, m.a.w.: wat zou er gebeuren
als Atlas zijn last niet langer wilde dragen? Het zijn de ondernemers die de wereld draaiende houden, dus zou de economie
ineenstorten als zij in staking gingen.
De boodschap van Atlas Shrugged is die van het objectivisme, de filosofie van Ayn Rand. Ze baseert zich op de logica van
Aristoteles, met name op het principe van de non-contradictie.
Ze pleit voor egoïsme en kapitalisme. De rol van de overheid moet volgens haar beperkt
worden tot het garanderen van de veiligheid, dus leger, politie en rechtspraak.
Alan Greenspan was een vriend van Ayn Rand en bewonderde Atlas Shrugged.
Er zijn meer dan zeven miljoen exemplaren van het boek verkocht. In 1999 stelde de Modern Library twee lijsten samen met de honderd beste romans van de twintigste eeuw. In
de ene lijst, samengesteld door deskundigen, haalde Atlas Shrugged de top honderd niet,
maar in de andere lijst, waarvoor iedereen via internet kon stemmen, eindigde het boek op
nummer één. Atlas Shrugged werd uitgeroepen tot het op één na meest invloedrijke boek in
de Amerikaanse geschiedenis (na de bijbel). Wie begint te lezen stopt, vindt het ‘helemaal
niks’ ... of leest in één ruk door en verandert van levensvisie.
De eerste Nederlandse vertaling verscheen in 1990 onder de titel Wereldschok en werd
verzorgd door Renate Kloosterhuis. In 2007 verscheen een nieuwe vertaling van J. de Voogt
onder de titel Atlas in staking. Eind oktober 2012 verscheen hiervan een volledig herziene
editie onder de titel De kracht van Atlantis.
In 2011 werd het boek verfilmd als Atlas Shrugged: Part I, als eerste deel van een filmtrilogie. In 2012 verscheen het vervolg Atlas Shrugged II: The Strike; het derde deel moet
volgens plan in 2014 uitkomen.
De film zal worden geïntroduceerd door Prof. Ken Schoolland, die samen met Stuart K.
Hayashi een hoofdstuk schreef in het boek: Ayn Rand’s Atlas Shrugged: A Philosophical and
Literary Companion genaamd Hugh Akston, the role of teaching, and the lessons of Atlas
Shrugged.

Over Ayn Rand
Op haar 21e ontvluchtte Alissa Rosenbaum de Sovjet
Unie. Onder de naam ‘Ayn Rand’ streed ze tegen het collectivisme. Bekend zijn haar toneelstuk The Night of January
16th (De nacht van de 16e januari; 1934) en haar boeken:
We the Living (De vrijheid gloorde; 1936), The Fountainhead (De eeuwige bron; 1943), en Atlas Shrugged (Atlas in
staking; 1957). Haar filosofie, het objectivisme, is een overtuigend ethisch pleidooi voor het egoïsme als filosofie en
ieders recht op zelfbeschikking.

Kenli Schoolland (dochter van prof. Ken Schoolland)
De aankomende China crisis: waarom overheden en
markten niet samengaan

China zit in de problemen, de overheid weet het en probeert
wanhopig te redden wat er te redden valt. Het zogenaamde ‘Chinese model’, de afgelopen jaren aangeprezen als bewijs dat de
overheid met succes de economie kan sturen, valt in duigen. In
deze lezing zal Kenli Schoolland dieper ingaan op de overheidsmaatregelen die zitten achter elk groot probleem en de huidige
zeepbel in China, alsmede op het potentieel van het land in de
komende jaren.
Kenli Schoolland studeerde economie en politiek aan de Universiteit van Buckingham en
behaalde haar masters aan de London School of Economics over de Chinese economie.
Zij is momenteel redacteur bij de maandelijkse nieuwsbrief van Dohmen Capital Research
Group over China, getiteld de China Boom-Bust Analist. Kenli heeft geschreven voor diverse
publicaties in Hawaï en heeft onlangs gepubliceerd in het Journal of Economic Affairs (Londen) van het IEA.
In het verleden heeft ze stage gelopen bij vrijemarktdenktanks in de VS (Grassroot Institute of Hawaii) en het VK (Institute of Economic Affairs). Ze heeft gesproken op internationale conferenties in het Verenigd Koninkrijk, Italië en China, en heeft lesgegeven op economische zomercursussen en -kampen in Litouwen, Polen, Georgië, Roemenië, Bulgarije
en China. Momenteel is ze ook Director of Development van de International Society for
Individual Liberty (ISIL).

Toine Manders
Belastingontwijking: hoe en waarom? Waarom u een morele plicht heeft om
belasting te ontwijken.

Toine Manders is een compromisloos voorstander van belastingontwijking, belastingparadijzen en belastingcompetitie tussen landen, zowel op morele als economische gronden.
Hij stelt dat belasting een gelegaliseerde vorm van roof is, dat ieder mens recht heeft op de
vruchten van zijn arbeid, en dus ieder mens het morele recht heeft zich te onttrekken aan
belastingheffing. Ook stelt hij dat belastingheffing en de daarmee gefinancierde overheidsin-

terventie en overheidsuitgaven leiden tot minder welvaart, welzijn en vrijheid, en dat daarom
iedere belastingbetaler niet alleen het morele recht heeft om belasting te ontwijken, maar
ook een morele plicht.
Wilt u meer weten over hoe u gebruik kunt maken van wettelijke mogelijkheden om belasting te besparen en uw vermogen te beschermen? In deze voordracht wordt uitgelegd hoe
u de hoge belastingen in Nederland kunt ontwijken door gebruik te maken van wettelijke
mogelijkheden die landen met een veel lagere belastingdruk bieden, zonder dat u hiervoor
hoeft te emigreren. U zult niet alleen nieuwe manieren ontdekken om belasting te besparen,
maar u zult ook leren:
• Hoe u uw vermogen effectief kunt beschermen
• Hoe u vermogensoverdracht aan de volgende generaties kunt optimaliseren
door middel van estate planning
• Hoe u uw financiële privacy kunt vergroten
Toine Manders is als tax planning specialist verbonden aan
het Haags Juristen College, onderdeel van de HJC Group. De
HJC Group is gespecialiseerd in belastingontwijking, estate
planning, vermogensbescherming en oprichting en beheer van
vennootschappen en trusts voor ondernemers, consultants en
vermogende particulieren.
Daarnaast is hij voorzitter van de Libertarische Partij. Ook
was hij lijsttrekker van de LP voor de Tweede Kamerverkiezingen in 1994 en 2012. De LP streeft naar onbeperkte economische vrijheid en onbeperkte persoonlijke vrijheid van het
individu, en is principieel tegen staatsmonopolies, belastingheffing en regulering.

Gegevens vrijheids-seminar
Zaterdag 17 augustus start stipt om 13.00 u. met diverse pauzes tot ± 19.00 u.
Vanaf 19.00 u. diner/buffet met gastsprekers.
Hotel Hilversum - de Witte Bergen
Rijksweg 2
3755 MV Eemnes (Laren)
T +31 (0)35 539 58 00
Toegangskaart: € 15,-.
Toegangskaart + diner/buffet: € 42,50 exclusief drankjes.

Klik hier om een toegangskaart te bestellen
www.succesboeken.nl/?ISBN=9789079872014

Klik hier om een toegangskaart + diner/buffetkaart te bestellen
www.succesboeken.nl/?ISBN=9789079872016

