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De Vrijbrief brengt u elke twee maanden nieuws over levens- en maatschappijbeschouwingen als het
objectivisme en het lïbertarisme.

TREFPUNTBIJEENKOMST

Deze vrijbrief verschijnt eerder omdat wij U tijdig op de hoogte willen brengen van onze volgende Trefpunt-
bijeenkomst, en van de verschillende factoren die daarmee samen hangen.

De volgende Trefpuntbijeenkomst zal plaats vinden op: ZATERDAG 12 november
te Bussum
in 't Spant, Dr. A. Kuijperlaan 5
om 14.00 uur (zaal open om 13.00 uur)

Als spreker hebben wij uitgenodigd de heer Mogens Glistrup. De heer Glistrup is de leider van de tweede
grootste politieke partij in Denemarken. Hij is internationaal bekend omdat hij de inkomstenbelasting
compleet wil afschaffen.
Het is misschien overbodig, maar willen we toch graag uitdrukkelijk stellen dat wij het niet op alle punten met
de heer Glistrup eens zijn. 'Als U het programma van zijn "Progressieve Partij" leest, komt U daarin allerlei
standpunten tegen waarmee wij als Libertariers niet accoord kunnen gaan.
Toch vinden we dat wij het met een groot aantal punten wel helemaal eens zijn, en dat we die graag in Neder
land ingevoerd zien.
Omdat Glistrup een aantal originele gedachten heeft, en daar in Denemarken ook succes mee heeft, is hij een
man die de moeite van het aanhoren waard is. Het kan ons allen weer goed aan het denken zetten.
Ook menen we dat we door deze Trefpuntbijeenkomst veel publiciteit voor onze Libertarische ideeën kunnen
krijgen. Wij zouden het op prijs stellen alsook U ons daar ideeën voor kunt geven.
Onder andere om de kosten te dekken, zijn we van plan om voor een beperkt aantal gasten een lunch en een
diner te organiseren. Daarbij is dan de gelegenheid om een meer persoonlijk contact met de heer Glistrup
te leggen. De kosten voor de lunch bedragen ƒ75, - en voor het diner ƒ95, - per persoon (voor beide ƒ160, ).
Wij geven hierbij aan abonneé's de gelegenheid om voor deze lunch/diner in te schrijven, voordat we anderen
gaan uitnodigen. De prijs geldt voor U en voor Uw invité's.
Als U aan één of beide maaltijden deel wilt nemen, verzoeken wij U om dit zo snel mogelijk aan ons op te
geven, of gewoon het verschuldigde bedrag te storten op onze rekening bij de Amro Bank Btv. nr 46.24.31.320,
onder vermelding lunch/diner.
Na 18 oktober zullen wij, voor zover plaats, ook de mogelijkheid open stellen voor andere belangstellenden.
Na de lezing in Nederland gaat de heer Glistrup door naar België. Ook daar wordt een openbare bijeenkomst
georganiseerd.
Dit geschiedt daar door de Beweging Beperking Staatsmacht. Men overweegt in Belgi'é een nieuwe Politieke
Partij op te richten, die op Libertarische principes gevestigd wordt.
Wellicht ten overvloede stellen wij nogmaals dat onze stichting, het Libertarisch Centrum, geen politieke
partij is of wil worden. Ons doel is het verspreiden van de Objectivistische/Libertarische idealen.
Pas als we deze idealen op grotere schaal bekend gemaakt hebben, kunnen we verwachten dat we weer in een
vrijere, gelukkigere wereld kunnen leven. Een wereld waarin de mens weer respect en liefde heeft voor
zijn medemens.

leder mens heeft een onvervreemdbaar recht op zijn eigen leven, vrijheid en eigendom.
De aantasting van de rechten van de mens primair bestaat uit het initiëren - of u'it de bedreiging tot
initiëren - van geweld tegen het individu.



Open brief uit Australië
(door Bi 11 Forster, Adelaide, Zuid Australië)

Toen ik 28 jaar geleden uit Holland naar Australië ver
trok, lag daar een continent van onmetelijke mogelijk-
heden te wachten. Europa worstelde nog steeds met de
donkere, wanhopige toestanden, die de Tweede Wereld-
oorlog geschapen had, terwijl Australië lag te wachten
om met open armen een zonnige toekomst te bieden aan
iedereen, die niet bang was om "het te gaan proberen".
Nu -28 jaar later zijn er geen onmetelijke mogelijk-
heden meer en is er geen zonnige toekomst in Australië.
Daar hebben de verschillende regeringen wel voor ge-
zorgd! Met al hun bemoeienissen, met steeds toenemen-
de haast en zucht naar meer macht isde overheid daar
bezig het land te verpesten, net zoals in Holland ge-
beurt. De Australische Arbeiderspartij* die net als de
P.v.d.A, het uiteindelijke doel heeft, om totale con-
trole te krijgen over alles wat we doen en alles wat we
bezitten, is wel "de ster" van het politieke veld in
Australië, wat betreft Socialisme en Communisme.
Eigenlijk heeft de Australische Arbeiderspartij officieel
maar 3 jaar van de laatste 30 jaar geregeerd, maar wat
een schade hebben ze in die korte periode aangericht!
"Never mind" zegt de Liberale Partij in Australië,"wij
hebben wel erg mooie woorden over vrijheid en mense-
lijke rechten in ons partijprogramma staan" -(net zoals
de VVD, CDA en D'66 in Holland)-"maar niet veel
mensen lezen zo'n program".
Dus in hun haast om stemmen te winnen, hebben ze
hun originele principes zodanig verdund met de zoet-
klinkende socialistische termen, dat zowel arbeiders-
partij als liberalen in Australië, in hun tweestrijd, het
hele land meevoeren naar de donkere, rotsige, koude
grotten van het socialisme of communisme. Beide zijn
uiteindelijk toch é'en pot nat'. Socialisme is totale
controle over de mensheid door middel van evolutie,
terwijl communisme het doet door middel van revolutie
De socialist kruipt door je achterdeur naar binnen,ter-
wijl de communist door je voordeur binnenstormt -
maar je individuele menselijke rechten verlies je bij
allebei! De vrijheidszon begint weer te schijnen in
Austalië, al is het nog wat waterig, ongeveer zo wa
terig als in deze hollandse zomer! Onze "Workers
Party" zijn nu al een paar jaar bezig om de donkere
wolken te doen verdwijnen en met langzaam, maar ze-
ker succes. Wij hebben afdelingen in alle Austra -
lische staten, ledere staat werkt zelfstandig, (vanwege
de grote afstanden) maar we houden contact met elkaar
en wisselen gedachten uit hoe we het meest succesvol
kunnen werken. Onze principes zijn gebaseerd op de
werkelijke rechten van de mens als individu, n.l. het
recht op zijn leven en zodoende het recht op zijn
eigendom. Ik onderstreep het woord "werkelijk", want
socialisten mogen zo graag schermen met hun "recht"
van de mens op b.v. een goede baan, een goede op-
voeding, een goede ziekteverzekering, een auto, een
huis • en ga zo rnaar door. Deze z.g. "rechten" gaan
ten koste van anderen en zijn dus helemaal niet onver-

- vreemdbaar. In het kort verklaren wij ons voorstanders
van:
1. Minder overheidsbemoeienis en dus minder ambte-

naren.
2. Minder belastingen
3. Meer individuele vrijheid

* Labour Party
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Vervolg open brief

Namijn twee maandelijks verblijf in Holland, ben ik
er zeker van, dat we met versterkte moed en energie
verder gaan om onze idealen te realiseren.
Wij zitten in Australië zo ver weg, en hebben wel
een s het gevoel, dat we alléén vechten voor een
vrijere markteconomie met al de grote voordelen die
daaraan voor de mensen verbonden zijn. Maar nu
weet ik, door persoonlijk contact, dat de Libertari-
sche beweging sterker begint te worden in Holland,
België, Noorwegen, Denemarken, Spanje, Engeland,
Amerika, Nieuwe Hebriden, Australië en andere
landen. En dat geeft moed, veel moed!!
De mogelijkheden zijn nu open om geregeld interna-
tionaal contact te houden en ik zal alles doen, om
dat te bevorderen. Uit naam van de libertarische
Workers Party en de Progress Party in Australië
steek ik een ferme hand uit naar het Libertarisch
Centrum in Nederland en zeg:

"Good luck we are with you!"

Bi 11 Forster
(voorzitter) Workers Party Exeautive.
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Is Nederland een Socialistisch land?

In Nederland besteedt de overheid 57% van het Bruto
National Product.
In Zweden is dit "maar" 54,8%!
Andere landen zijn bijvoorbeeld:
België: 45,2% ; Engeland: 46,1% ; Duitsland: 45,9%
Italië: 46,2% ; Zwitserland: 30,5%

Deze gegevens zijn berekend door de "Bank for Interna-
tional Settlements", en daarom betrouwbaar. T.o.v.
België wordt door de overheid ongeveer 25% meer ge-
regeld. Met wat voorresultaat? Zou het niet tijd worden
om iets te ondernemen tegen dit Nederlandse Kampioen •
schap?
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EGALITARIANISME (gelijkheid, uniformiteit)

Het ware egalitarianisme betekent niet alleen een
gelijke verdeling van het geld, maar ook een gelijke
distributie van niet geldelijke zaken. Hoe zouden de
egalitariërs de ongelijkheden tussen zij die kunnen zien
en zij die blind zijn kunnen verhelpen? Zij die muzi-
kaal talent hebben en zij die dat niet hebben, zij die
mooi zijn en zij die lelijk zijn, zij die begaafd zijn en
zij die dat niet zijn? Hoe moet het met de onbillijkhe-
den tussen zij die de neiging hebben gelukkig te zijn
en zij die geneigd zijn melancholiek te zijn? Hoe zullen
de egalitariërs daar bemiddelen? Kan geld worden afge-
nomen van hen die "veel geluk" kennen en worden ge-
geven aan hen die" weinig geluk" kennen als een soort
compensatie? Hoeveel is geluksgevoel waard?

************.••***********************************

*******************************************..~K ,,

3 It is no longer a sin to be rich. It's a miracle'. *
•Ü *

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



Hieronder treft U aan rechtstreeks uit Noorwegen een copie van het Manifest
zoals dat is opgesteld op de conferentie waar ook de EERSTE Vrijheids prijzen zijn
uitgereikt. The Freedom Letter zoals afgedrukt zal ook een regelmatig verschijnend
blad worden. Wij korfden dit nog net in de vrijbrief afdrukken nadat de conferenti<
in Oslo afgelopen woensdag 12 Okt. werd afgesloten met de uitreiking van Vier
Prijzen aan de volgende winnaars:
1: de leden van Charta '77, Tsjechoslowakije
2: LewisF. Powell jr, U.S.A.
3: Festo Kivengere, Oeganda
4: Andrei Donatovich Sinyavski, Russiche desident

INTERNATIONAL FREEDOM CONFERENCE OSLO 1977

1. Members o£ this. conference are united in fighting for man's freedom to pursue his own life.

2. The aim is to help all those who have freedom to understand the values of the free and open society/ and to
encourage thera to stand firm against the threat to their liberty. And also to help all those in totalitarian and
authoritarian societies in their fight for freedom.

3. The struggle for freedom is not only a political, cultural and economie struggle, but also a struggle against
poverty and need.

4. Individual freedom is denied to many of our fellow men in communist countries, under fascist and authoritarian
regimes, and in the many underdeveloped nations. The principal enemies are those whose axm is to win world dominance,
The main battlefields are not only the disturbed, poor and unstable areas, but wherever is ignorance and misunder-
standing. The ideological war is taking place all over the world. The dangers are not just outside our own free
societies-, they are also within, where the obstacles are of ten cowardice and ignorance.

5. We are faced with powerful forces dedicated to creating closed, collectivist societies in which men are forced to
accept the roles imposed upon them. We are against raanipulation of man's mind.

6. A free society provides man with the opportunity to determine his own life and his attitudes to society. It
provides him with religious freedom. lts culture provides him with education and information - and we must ensure
that there is a genuine commitment to create full understanding of freedom and its implications. ftnd we must see
that they are used to communicate the many present threats to the free society.

7. We believe that the market system and the rights of private property are essential for freedom and democracy, for
full and creative development of individuals.

We believe in the initiative and enterprise of the individual - in what the single man can achieve by his energy, his
diligence, his inspiration - with his resolution and his faith in himself, and, of course, by what hè can achieve
in voluntary association with others. Man grows by meeting a challenge and being faced by demands. Sound and honest
competition within the frame of law has a stimulating effect on all human growth and progress.

We believe in the rule of law and in decentralised power, politically as well as economically. Centralised .
bureaucratie government leads to an arbitrary use of power, and reduces security under the law for the individual,
whether strong or weak. No man is perfect, nor does hè become so by cloaking hiasclf in bureaucracy's robes and
acting on behalf of "society". As free men we want to decide because where we have the rule of law we can hope for
impartial justice; but where man's prejudices rule, injustice is a dangerous possibility.

We believe in the value of mutual help, support and understanding.

We believe in the fundamental right of free man to criticise political authorities. We accept neither thought
control nor the curtailment of free speech. We seek the truth, but accept the possibility of being honestly
mistaken.

We believe that these ideals require the support and understanding of all free men and women.



VERVOLG TOESPRAAK DEEL 3 VAN JOHN GALT: TIP»*TIP**TIP**TIP**TIP**TIP**TIP**TIP**TIP**

Wij hebben alles wat van ons gevraagd werd inge-
willigd, wij zijn altijd de "gevers" geweest, maar
dat hebben we nu pas begrepen. Wij hebben geen
eisen aan te bieden, geen voorwaarden om over te
onderhandelen, geen compromis te sluiten. U hebt
ons niets te bieden. Wij hebben U niet nodig.

Roept U nu: "Nee, dit is niet wat wij wilden?"
Een geruïneerde wereld zonder verstand was niet
Uw doel? U wilde niet dat wij U verlieten? U
met een moreel van Kannibalen, ik weet dat U
altijd geweten heeft wat U hebben wilde. Maar
het spel is uit, omdat wij het nu ook weten.
Gedurende eeuwen van plagen en onheilen, aan-
gericht door Uw morele voorschriften, hebt U ge-
roepen dat Uw code was gebroken, dat de plagen
de straf waren voor het breken van die code. Dat
de mensen te zwak en te zelfzuchtig waren om
al het bloed te vergieten wat vereist werd. U ver-
vloekte de mensen, U vervloekte het bestaan, U
vervloekte deze aarde, maar U hebt nooit gedurfd
om Uw gedragscode in twijfel te trekken.
Uw slachtoffers aanvaardden de schuld en worstel-
den verder met Uw vervloekingen als beloning voor
hun martelaarschap. Terwijl U door bleef roepen
dat Uw code nobel was, maar dat de menselijke
natuur niet goed genoeg was om ze in praktijk te
brangen. En niemand stond op om de vraag te stel-
len: "Goed? - Naar welke maatstaf?"
U wilde de identiteit van John Galt kennen? Ik
ben de man die deze vraag gesteld heeft.
Ja, dit is een eeuw van morele crisis. Ja,U wordt
gestraft voor Uw zonden.
Maar het is niet de mens die nu terecht staat en het
is niet de menselijke.natuur die de schuld krijgt.
Het is Uw morele code waarmee het uit is, nu. Uw
morele code heeft zijn climax bereikt, de doodlopende
weg op het einde van de rit.
En als U nu verder wilt blijven leven, dan is wat U
nu nodig hebt niet de terugkeer naar moraliteit - U,
die er nooit een gehad heeft - maar de ontdekking
ervan. U hebt niet geluisterd naar het begrip mora-
liteit, maar wel naar het mystieke of het sociale.
Men heeft U onderwezen dat moraliteit een gedrags-
code is, U opgelegd door een gril, de gril van een
bovennatuurlijke kracht, of de gril van een maat-
schappij, om het doel van God te dienen of Uw buur-
mans welzijn . Om een autoriteit (persoon) aan de
overkant van het graf te behagen of anders van degene
die naast U woont - maar niet om Uw eigen leven of
genoegens te dienen. Uw eigen genoegen, zo is U
geleerd, is gebaseerd op immoraliteit. Uw belangen
zouden best gediend zijn door kwaad, en iedere more-
le code moet ontworpen worden niet voor U, maar
tegen U, niet om Uw leven te bevorderen, maar om
het te vernietigen.
Gedurende eeuwen werd de moraliteitsstrijd uitge-
vochten tussen diegenen die beweerden dat Uw leven
aan God behoort en diegene die beweerden dat het
behoort aan Uw naasten - tussen degenen die preekten
dat het goed is U zelf op te offeren voor de zaak van
de geesten in de hemel de degenen die preekten dat
het goed was om U zelf op te offeren voor de zaak van
de onbekwamen op aarde.
Maar niemand kwam om te zeggen dat Uw leven aan
U zelf toebehoort en dat het goed is om te leven.
Wordt vevolgd.

Geef Uw vrienden, kennissen, werkgever, werk-
nemer etc. een origineel kado, in de vorm van:
- boekenbon, te verkrijgen bij het Libertarisch

Boekencentrum, Postbus 2, 6668 Randwijk.
- abonnement op De Vrijbrief, te verkrijgen door

het bekende blauwe formuliertje in te vullen
met naam en adres van nieuwe abonnee op de

voorkant. Op de achterkant dient de naam ver-
meld te worden van diegene die gaat betalen.

-Libertarisch speldje, te verkrijgen via het
blauwe formuliertje.Procedure zie: abonnerrent.

Roger Mc Bride wint "Phoenix award"

Onder auspiciën van de "Society for Individual
Liberty" (SIL) wordt in Amerika elk jaar deze
prijs toegekend. Hiervoor wordt onder Libertariers
een uitgebreide verkiezing gehouden. De prijs
wordt toegekend aan die persoon, die het afge-
lopen jaar het meest heeft bijgedragen tot het
verspreiden van de Libertarische idealen.
Vroegere prijswinnaars waren:
Von Mises, Ayn Rand, Rothbard, Hospers, Bran-
den, Hayek en Bray.
Allemaal namen die bij de meeste Libertariers
zeer bekend zijn. Mc Bride was voor de Liberta-
rische partij de candidaat voor het Amerikaanse
Presidentschap. Door zijn toedoen werd deze
partij de derde partij in de Verenigde Staten,
en ongetwijfeld hebben door deze acties meer
mensen gehoord over de Objectivistische/Liber
tarische idealen dan ooit tevoren.
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Europese FIOD?

FIOD beteknt Fiscale Inlichtingen en Opsporings
Dienst. In het blad F.E.M. (Financieel Econo-
mische Mededelingen), lazen wij dat de Belgische
Minister van Financiën en EEG Raadsvoorzitter
Gaston Geens dit met spoed wil invoeren;
"GeensV'ndt dat er óp Europees niveau gewerkt
dient te worden aan verbetering van de "fiscale
burgerzin'.' Hij stelt voorom het uitwisselen van
gegevens over belastingontduikers tussen de lid-
staten te intensiveren en nog voor het eind van
dit jaar de daartoe bestemde EEG-richtlijn te
bespoedigen." Ook de Nederlandse staatssecre-
taris van financiën M. S. van Rooi jen is daar een
voorstander van.
Ook wij zijn grote voorstanders van meer burger
zin.Alleen vinden wij dat meer burgerzin betekent
dat al onze medeburgers recht hebben op hun ei -
gen leven. Dat ze recht» hebben op hun eigen pro-
ductie. (Uiteraard zolang zij niets doen ten koste
van anderen) Maar U ziet uit bovenstaand citaat
dat Big Brother gewoon oprukt. Hij zal zijn New
World Order wel krijgen in 1984 als het zo door
gaat. En wat doen wij???
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•* De nieuwe spreuk voor de libertarische beweging:

ERPRISE GOOD FOR THE l
(fill in any other country)

| FREE ENTERPRISE GOOD FOR THE NETHERLANDS |
3 (fill in any other country) *
**************************************************


