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De Vrijbrief brengt u elke twee maanden niuws over levens- en maatschappij-
beschouwingen als het objectivisme en het libertarisme.

WIE ZORGT ER VOOR DE ZWAKKEN IN DE VRIJE SAMENLEVING? - zie blz. 2

OBJECTIVISTEN GEVRAAGD

Dit is het eerste nummer van onze Vrijbrief in 1978. De toekomst beschou-
wingen en de intentie verklaringen van de politieke partijen zijn al gehou-
den en wij kunnen deze nu rustig analyseren. Als wij dat proberen, komen
wij in grote moeilijkheden. Want de meeste sprekers of schrijvers blijven
erg vaag. Zij gebruiken kreten, die de lezer of luisteraar op een bepaalde
manier begrijpt. Hij, de lezer/luisteraar, weet dan niet hoe vaak hij ge-
manipuleerd wordt.

Het wordt hoog tijd, dat wij beter met elkaar gaan communiceren. Dat wij
beter zeggen waar wij het over hebben en zeker, dat wij allemaal beter
gaan luisteren naar wat anderen vertellen.

Zo zijn er bijvoorbeeld allerlei akties aan de gang tegen atoomenergie. De
onveiligheid wordt op allerlei angstaanjagende manieren naar voren gebracht.
De feiten zijn, dat de kans op een dodelijk ongeluk 1000 keer kleiner is
dan bij een gewone thermische centrale. Dit is vastgesteld door Professor
Maurice Tubiana. Natuurlijk kunnen door onoordeelkundig gebruik, of door
fouten allerlei nare gevolgen ontstaan. Daarom zou het veel nuttiger zijn
om de energie daarop te concentreren en niet domweg tegen alle atoomener-
gie te fulmineren. In atoomcentrales is in de afgelopen dertig jaar nog
geen dodelijk ongeluk gebeurd. In het verkeer sterven alleen in Nederland
al zes mensen per dag! Moeten wij daarom het verkeer stilleggen?

Onlangs waren er de verhalen over hartziekten, waarbij de ene professor iets
anders beweerde dan de andere. Maar als je goed luisterde dan praatten zij
gewoon langs elkaar heen en bedoelden zij waarschijnlijk hetzelfde. Alleen
de luisteraars hoorden verschillende conclusies.

Argentinië wordt door allerlei lieden genoemd als een slecht land (wat is
dat?). Akties om er niet te gaan voetballen bij de vleet. In ons vorige
nummer citeerden wij nog een uitspraak gedaan in het maandblad FEM, die
stelde dat het onder het nieuwe regime allemaal beter ging I Als liberta-
riërs zijn wij tegen diktatuur. Alleen maken wij geen verschil of die
diktatuur van links of van rechts komt. De objectiviteit missen wij wel
heel erg bij allerlei persorganen, commitees en caberatiers. Hebt u al van
akties gehoord om niet mee te doen aan de olympische spelen in Rusland, om-
dat daar een linkse diktatuur is? Wij nog niet.

De objectiviteit missen wij vaak zelfs in onze eigen kring. Sommigen onder
ons menen vaak zo erg "objectivist"•te zijn, dat zij de discussie stoppen.
Zij trekken zich dan terug (verongelijkt?) en hun energie gaat verloren
voor de zaak van de vrijheid. Natuurlijk heeft het geen zin om iemand, die
persé niet wil, van je gelijk trachten te overtuigen. Zelfs Ayn Rand houdt
er op een bepaald ogenblik mee op. En natuurlijk moeten wij geen water bij
de wijn doen. Wij blijven erbij dat een feit een feit is. Maar laten wij
dan ook blijven proberen om deze waarheid in onze kring verder te verbrei-
den. Laten wij door blijven vechten om die waarheid aan anderen te doen
begrijpen. Alleen als wij dat allemaal blijven doen, hebben wij een kans
dat wij uit de bestaande situatie terecht komen in een betere wereld.

Ieder 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 uit de bedreiging tot initiëren - van geweld tegen het
individu.



Wie zorgt er voor de zwakken in de vrije samen-
leving?

Het is een logisch gevolg van de vrije samenleving,
dat er niet automatisch -van staatswege- gezorgd
wordt voor de zwakken. Vroeger gebeurde dat ook
niet, maar we zijn zo gewend aan de vanzelfspre-
kendheid van deze verzorging, dat we ons afvragen
hoe het ooit anders zou kunnen zonder dat velen
verkommeren.

Vooropgesteld moet worden, dat een ieder vrij is
om de zwakkeren te helpen. Gezien de verontrusting
waarmee in elke discussie het probleem gesteld
wordt, mag men wel aannemen dat in redelijke mate
bij de mensen de bereidheid aanwezig is wat aan
dit probleem te doen. Op het ogenblik is het zo
dat ieder die vermogens is wat te offeren dit
doet via het betalen van belasting; valt deze
dwang af, dan zal de bereidheid om een financieel
offer te brengen er zeker op vooruitgaan. Die be-
reidheid is overigens ondanks de huidige dwang
herkenbaar aanwezig; voorbeelden zijn de succes-
sen van charitatieve TV-acties. Zonder de belas-
ting-dwang zouden velen er wellicht een stuk
levensstijl van maken om wat te doen voor het
yoede doel.
De neiging om te helpen is er in practisch elk
van ons wanneer we met de behoefte geconfront-
eerd worden. Wij helpen elk wel eens, afhanke-
lijk van welk geval zich in onze nabijheid voor-
doet.

Er wordt dikwijls tegen de charitatieve benade-
ring ingebracht, dat de hulpbehoevende "geen
dankjewel moet hoeven zeggen"; dat geldt dan als
rechtvaarding voor het institutionaliseren van
hulp. Hier moet onmiddellijk tegenin gebracht
worden, dat hulp krijgen geen fundamenteel -
objectief- recht is: om de eenvoudige reden dat
dan een ander moet worden gedwongen die hulp te
geven. De staat produceert niets, kan dus ook
materiële hulp niet zelf voortbrengen maar moet
die van de draagkrachtige burgers afdwingen. De
ogenschijnlijk goede taak die de overheid op zich
genomen heeft, heeft dus de keerzijde dat die
overheid dus de individuele rechten van de bur-
gers moet schenden.
Het probleem wordt door de staat niet opgelost:
wanneer de staat hulp tot een "recht" institutio-
naliseert, de hulp die met dwang van de burgerij
is afgenomen, stimuleert zij het ontstaan van
nieuwe hulpeisers en verernstigt het probleem
dat zij -zich tot taak stelde op te lossen. Over-
heidssteun bemoedigt de verwachting van paterna-
listische verzorging en ondergraaft het moreel
van de productieven, van wie het materiële goed
moet worden afgenomen.
Nog los staat het feit dat de logge bureaucra-
tische staat zijn taak slechts inefficiënt kan
vervullen, en, de mensen in grote categorieën in-
delend, zich in het klein aan tal van onrecht-
vaardigheden zal schuldig maken.

Concreet gesproken zijn er in de vrije maatschap-
pij tal van oplossingen. Men zal altijd kunnen
participeren in vrijwillige pensioenfondsen voor
de oude dag. Kleine spaarders behoeven niet lang-
er de inflatie te vrezen, die nu geheel door de
overheid veroorzaakt wordt. Men zal zich kunnen
verzekeren tegen ziekte en werkloosheid. Werk-
loosheid zal er minder zijn; voor wie wil werken
zal doorgaans altijd plaats zijn (de verklaring

hiervan is hier niet op zijn plaats). En voor de-
genen die werkelijk geen hulp nabij vinden zal de
liefdadigheid altijd aanwezig zijn - of we zouden
er allemaal te arm voor zijn.
Hier komt men op een belangrijk punt. Een volk
moet zich kunnen veroorloven voor zijn zwakken te
zorgen. Wanneer de economie verzwakt wordt door
het stelselmatig ontmoedigen van de individuele
prestatie, bereikt men op de lange duur dat men
zich niet meer kan veroorloven zijn zwakkeren
meer dan het minimum bestaansniveau te bieden.
In de socialistische landen is dit zo ver doorge-
voerd dat men nu niet meer rijken en armen heeft
maar meestal alleen nog maar armen. Steeds hebben
de vrije economieën de onvrije te hulp moeten ko-
men, nooit andersom. De Verenigde Staten houden
het Oostblok momenteel economisch overeind. In
diezelfde Verenigde Staten is vóór de sociale
steun-wetgeving van 1930 nooit hongersnood ger-
weest.

EXAMEM OPGAVB.

Geft'even;

1) Minister van Agt zegt op Vrijdag in de
Brandpunt uitzending dat hij sympathiek staat
tegenover de akties om niet mee te doen aan
de wereldkampioenschappen voetballen in
Argentinië.

2) I-ïnister van Agt zegt op Maandag in de uit -
zending "F,et het oog op morgen", dat hij
liever ,;een antwoord feeft op de vraag hoe hij
staat tegenover de Olympische spelen in Rusland.
Dit soort dinjen moet je ,;;eval voor geval
bekijken.

Gevraagd;

1) Analyse.
2) Conclusie.

We hebben in de Vrijbrief al eens vaker wat aange-
haald uit de "Internationale Harry Schultz letter"
omdat daarin heel vaak libertarische ideeën ge —
bracht worden. Maar behalve deze libertarische
ideeën, staan er ook dikwijls originele gedachten
in, die het bestuderen ervan meer dan de moeite
waard maken.
In de januari uitgave staan een hele serie voor -
spellingen voor 1978» die ook Dw beleid zouden
kunnen beïnvloeden. Om er enkele te noemen:
- De nieuwe Ked. Regering zal voor 1978 voor
enige stabiliteit zorgen.

- Protektionisme zal toenemen.
- Misdaad neemftoe.
- Regeringen besteden meer research aan kontrole
van menselijke geest.

- De goudpr;js bereikt in tweede helft 78 een
nieuwe top.

- Er zullen nieuwe vrije naties ontstaan.
- De Ned. gulden zal de Duitse mark volgen.
- Een goed jaar voor onroerend goed.
Zo staan er nog een 90-tal verwachtingen in.
Hoewel een verwachting niet hetzelfde is als een
voorspelling, is het toch belangrijk om er eens
even bij te blijven stilstaan.
Mogelijk kan het Uw beleid bepalen.



KRING ROTTERDAM

Deze kring ging echt van start op l fe-
bruari 1978. Besloten is om elke eerste
woensdag van de maand bijeen te komen.
Voorlopig zullen twee hoofdonderwerpen
besproken worden:

- het verdiepen van onze eigen kennis
van het libertarisme (en/of objecti-
visme)

- het verbreiden van het vrijheids ideaal
in onze maatschappij (voor dit laatste
zijn reeds allerlei suggesties gedaan)

De volgende vergadering zal op l maart
gehouden worden. Belangstellenden kunnen
contact opnemen met het Libertarisch
Centrum te Amsterdam, tel: 020 - 442727.'

De toekomst?

" ledere Burger die meer dan 3 100.- in goud
of goud certificaten in zijn bezit heeft, kan
veroordeeld worden tot twee jaar gevangenis-
straf en een boete van $ 10.000.- "

Order van de President Franklin Delano
Hoosevelt. april 1933.

- -++++++++- )
Er is geen reden waarom onschudigen op
de loop zouden gaan voor mijn veilig-
heidstroepen. Daarbij, je kunt toch nooit
zo hard lopen als een kogel.
(President Idi Amin)

Kort verslag van hetgeen de heer Mogens
Glistrup betoogde tijdens zijn bezoek aan
Nederland.

't Spant, Bussum, 14 november 1977

De belangrijkste punten, die nagestreefd
worden door de deense partij van de heer
Glistrup, de Vooruitgangspartij zijn:

1. Afschaffing van de inkomstenbelasting
(vermindering van belasting)

2. Inkrimping van het ambtenaren apparaat
3. Vereenvoudiging van het wetsstelsel

Volgens de heer Glistrup is het voldoende
om alléén omzetbelasting te heffen, indien
er op bepaalde punten ingekrompen wordt
(zoals het ambtenaren apparaat).

De nationale defensie heeft voor een land
als Denemarken weinig zin, daar de enige
potentiële agressor Rusland is en deze
met nationale defensie er misschien vijf
uur voor nodig zou hebben om Denemarken
in zijn macht te krijgen.

De Vooruitgangspartij is er succesvol in
Denemarken (heeft al drie jaar gemiddeld
15% van de stemmen).

Al zijn wij het niet geheel eens met alle
standpunten van de Vooruitgangspartij,
toch is het ons een genoegen te zien dat
een partij als deze, die voor de vrijheid
ijvert, zo'n succes heeft.

ADVERTENTIE CAMPAGNE

Wij zoeken nog steeds naar geïnteresseerden voor advertentie ruimte.
Voor tarieven belt u ons of kijkt u het na in Vrijbrief nummer 11.

WERK MEE AAN DE VRIJHEID

Wordt actief lid van een locale kring,

die eens per maand bij elkaar komt

en discussieert over mogelijkheden

om tot VRIJHEID te komen.

Er zijn al Kringen gevormd in Amster-

dam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht.

Geef U op bij het:

Libertarisch Centrum
Postbus 5747

AMSTERDAM

TELEFOON:

020- 44 27 27

HIER

had uw advertentie
kunnen staan



Bestudeer het Libertarisme en de object? vistische filosofie

HET LIBERTARISCH BOEKCENTRUM

Hier zijn veel boeken te koop over :

economie, sociologie,

psychologie, filosofie,

onderwijs, opvoeding,

energie, politiek

science fiction, etc. . .

Indien u geïnteresseerd bent schrijf dan naar:

Het Lïbertarisch Boekcentrum
Postbus 2
6668 R andwij k

FULLSCALE COMPUTER SPECTRUM

o Bereikbaar voor iedereen
De Prijs: Dfl. 15.900,--

o Toepasbaar in kleine en grote
bedrijven

o Geheugen 32 kb
o Ingebouwde cassete 500.000

characters

Voor nadere inlichtingen :

M.H. S. BV
A.J. Ernststraat41
Amsterdam

ADVIEZEN VOOR U

Ervaren adviseurs kunnen u en uw bedrijf behulpzaam
zijn bij :

- beleidsbepaling

- organisatie-verbetering

- opvolgings-problemen

- fusie en overname begeleiding

- personeelsproblemen

- kommunikatie verbetering

- gesprekspartner

- interim management

Wij werken op persoonlijke basis. Wij maken geen
dikke rapporten, maar zorgen met u dat de verbete-
ringen ook daadwerkelijk worden ingevoerd.
Zwitserse en/of Nederlandse adviseurs voor u beschik-
baar.

Bel of schrijf ons voor een vrijblijvende afspraak :

CODOWELLS.A.
P. O. Box 30
1095 Lutry
Switzerland

Telefoon: 392918

PARTIJ DER RADICALEN-RD.R.

De nieuwe Belgische Partij, die voor onze Vrijheid
vecht.

Wordt lid of kom eens op onze regelmatige gespreks-
avonden .

Voor nadere inlichtingen:

P.D.R.
Charleroisesteenweg 80
1060 Brussel

STEUN DE VRIJHEID

- wordt donateur van het Lïbertarisch Centrum
- Werf niéuwe abonne's voor de Vrijbrief
- Werf nieuwe donateurs voor de Stichting Libertarisch

Centrum.
- Door uw medewerking kan de Vrijbrief snel een maan-

delijkse uitgave worden.



V ZIEN WIJ EEN HERHALING VAN ANGOLA IN
ETHEOPIË? _ ___

Ja, inderdaad, het is weer zover. Rus-
sische en cubaanse troepen zijn gewik-
keld in gevechten in Etheopië en Soma-
lië. Er zijn zelfs reservisten opge-
roepen in Cuba. De pers zegt weinig
hierover. Men is Vietnam vergeten en
kolonialisme is nu ineens volledig
geaccepteerd als het Rusland of Cuba
betreft, die bezettingslegers sturen.
Wat gebeurt er met onze ontwikkelings
steun aan Cuba? Cuba is nog steeds
een "concentratie" land van het neder-
landse ministerie van ontwikkelings
samenwerking. Wij kunnen nu zien hoe
de communistische denkwijze is. Rusland
krijgt een kans om zelfs ten koste van
een vroegere vriend (Somalië) een gro-
ter land (Etheopië) te veroveren en dat
wordt dan ook gedaan. Ook de Eritrese
verzetsbeweging (een marxistische be-
weging) moet maar opgeofferd worden ten
gunste van het grote belang, te weten
de totale bezetting van een land als
Etheopië zijn rijkdom aan mineralen en
niet te vergeten een verbinding van
oost naar west over land in Afrika via
Angola. Waar blijft onze grote bescher-
mer van de vrijheid weer? Amerika is
apatisch. Amerika kan zich alleen nog
maar bemoeien met Rhodesië en Zuid-
Af rika, landen waar de neger bevolking
het beste leefklimaat heeft met de mees-
te voorzieningen in Afrika. Nee, Andrew
Young wordt uitgestuurd (en wil zelf
graag) om te praten met een kleine ver-
zets groep. Amerika onderhandelt met
guerilla bewegingen, niet met de par-
tijen, die binnen Rhodesië onderhandelen
over een vreedzame regeling met de re-
gering Smit. Nee, Amerika, dat is niet
de manier om respect op te wekken in de
westerse wereld. Het wordt tijd, dat
Europa ophoudt om blindelings deze ac-
tiviteiten van Amerika te steunen. Het
wordt tijd, dat wij hier eens begrijpen
dat als Rusland de beheersing krijgt
over grote delen van Afrika, Rusland
ons binnen 24 uur kan afschijden van
alle olie leveranties uit de arabische
landen. Wij zijn binnen één maand op
onze knieën en moeten ons dan schikken
naar de wensen van Moskou. Is dat wat
wij willen in de hoofdsteden van Europa?
Zijn wij het alleen die dit zien? Laten
wij beginnen om te trachten de mensen
in onze omgeving ervan te overtuigen ,
dat het communisme als zodanig nu meer
dan ooit een expansie politiek bedrijft,
die niet te stoppen is tenzij wij terug
vechten. Wij moeten zelfs de strijd,
die in Angola voortgaat tegen de Cuba-
nen helpen strijden. Wij hebben nu een
regering, die "gelukkig" niet verder
gaat met de socialisering, laten wij
nu proberen de handen ineen te slaan
en de agressie van buiten af te slaan.

De Cubanen hebben in Angola stabiliteit
gebracht waar chaos heerste.
(Andrew Young, januari)

GAAT HET GELD KAPOT?

In World Market Perspective (WMP) van 19
januari 1978 lazen wij een interessant
artikel over de voortgaande inflatie.
Jerome Smith, de schrijver, begint met
het aanhalen van Richard Russel, die on-
langs verkondigde dat 1978 (en waarschijn-
lijk 1979) in het teken zal staan van:
Kontröle verloren.
En dat op allerlei gebied: Overheidsbud-
getten, tekorten, uitgaven, stommiteiten,
etc.
Als hoogste en laagste koersen voorspelt
Smith:

1978 zilver goud Dow Jo nes

Hoogste
Laagste

$10,—
$ 4,80

$250,—
$165,—

850
600

Uit deze getallen moet blijken,dat de
waarde van de dollar nog steeds lager zal
worden. Omdat de dollar de "wereld-munt"
is, en praktisch alle belangrijke trans-
akties in dollars gedaan worden, zal dat
op andere valuta natuurlijk grote invloed
hebben. De dollar zal in de toekomst niet
meer de internationale buffer zijn, maar
een muntsoort als die van een klein land
(zoals de Zwitserse franc) of meer waar-
schijnlijk met de zwakte van het engelse
pond.
Andere regeringen zullen voorlopig nog
trachten om hun munteenheden niet te ver
van de dollar te laten afdrijven. Ook
dat geld zal daardoor onder zwaardere in-
flatiedruk komen te staan. Daardoor zal
dan weer goud en zilver hevig .in prijs
stijgen. Goud en zilver zijn daarom op
dit moment de beleggingen, die het meest
veilig lijken.

Dit geheel wordt nog erger gemaakt door
de "internationale handels-oorlog", die
nu in volle hevigheid aan het losbranden
is. Door invoerbeperkingen op staal en
textiel, door het touwtrekken om de hoe-
veelheden vis, die men mag vangen per
land en door alle andere beperkingen zal
de internationale handel nog meer afnemen.
Hoe lang zal het duren tot de regeringen
die handelsoorlog omzetting in een oorlog
met kanonnen?

Wanneer zullen wij zover komen, dat onze
libertarische ideeën dergelijke katastro-
fes kunnen voorkomen?

Wij lazen voor u een goed artikel in Stivo
Studie van januari 1978, waarin Harry Bier-
maker een uitgebreid artikel over de ach-
tergronden van de Rote Armee schrijft en
wie er bij betrokken zijn, ook in Neder-
land. Wij kunnen u aanbevelen dit te lezen.
Het werpt ook een blik op hoe Nederlanders
getraind worden in kampen in Jemen om
guerilla akties te kunnen uitvoeren. Wij
vertrouwen, dat onze nieuwe regering dit
zal proberen te voorkomen en strenge
straffen zal instellen voor degenen, die
gearresteerd worden.

-H-



De Azoren, een nieuw land?

Nee, integendeel, slechts een poging
van een onderdrukt land om los te komen
van een land, waarvoor niemand, behalve
een stel fanatieke rode dikhuiden, nog
een goed woord over heeft: Portugal. De
Azoren zijn een eilanden groep op 2000
km afstand van Portugal, maar zij is
gedwongen mee te gaan op de weg naar
socialisering (lees communisme) van de
portugese regering. Daar komt nu veran-
dering in. Er is een zeer sterke volks-
beweging op deze eilanden, die streeft
naar zelfstandigheid. De enige reden,
dat dit nog niet gegeven is door de
portugese regering is, omdat deze be-
weging pro-westers is. Angola en Mozam-
bique konden overgedragen worden aan com-
munistische heersers; helaas voor Lisbon
gaat dat niet op voor de Azoren. Dus werd
er vanuit Moskou druk op de portugese re-
gering uitgeoefend om onafhankelijkheid
te weigeren, zodat er meer tijd zou zijn
om de bevolking om te turnen door middel
van communistische infiltraties. Dit
werkte echter als een boemerang en nu
zien wij dat deze eilanden zich klaar
maken om zich onafhankelijk te verklaren,
hetzij goedschiks, hetzij met geweld.
Eindelijk weer eens een goed berichtje.
Bovendien zijn de leiders van de eilanden
in contact met de Phoenix Foundation, een
groep mensen, die op libertarische grond-
slag regeringen helpen libertarische prin-
cipes in hun landen door te voeren en/of
te behouden. Indien u meer wilt weten
over de Azoren, kunt u bij de Phoenix
Foundation, P. O. Box 5084 te Amsterdam,
een boekje bestellen voor $15. — dat een
weergave geeft over de Azoren. Het is
"The Azorean Fight for Freedom" en geeft
een goed overzicht van de situatie nu en
hoe de economie zal worden geholpen na
de onafhankelijkheids verklaring.

NIEUW VERSCHENEN;

Robert Moss: THE COLLAPSE OF DEMOCRACY;
ƒ 9,00.
Een overvloed aan feiten, die aantonen
hoe onze westerse vrijheden van alle kan
ten stelselmatig ondermijn worden. Zie
ook de recensie van J. G. Heitink in de
Telegraaf van 23.11.1977.

Arthur Seldon: CHARGE; ƒ 20,00.
Waarom kunnen wij niet zelf ons geld uit
geven in plaats dat de overheid dit voor
ons doet? Wij zouden weer een onafhanke-
lijke ocnsument worden die kan kiezen,
in plaats van het paternalistische
cliëntensysteem waarbij de staat al be-
slist heeft van welke diensten men ge-
bruik moet maken.

THE CAPITALIST READER; ƒ 38,00.
Veertien grote denkers over vrije markt
economie, eigendom, libertarisme en ob-
jectivisme verenigd in één band: Adam
Smith, Wilhelm Roepke, Ludwig van Mises,
Ayn Rand, Mi l ton Friedman, F. Hayek,
enz.

-H-

SOCIALISME IN OOST EUROPA EEK MISLUKKING. " " "

Op het weekend van 21 en 22 januari werd in
Brussel een forum over Oost Europa gehouden.
Men kwam tot de conclusie dat het socialisme
daar niet werkt.
De Franse marxist en economist Jean-Marie
Vincent erkende dat de afwezigheid van elke
aansporing tot produktie een van de belang -
rijkste oorzaken is waarom de economie van de
Oostbloklanden tekort schiet.
Dit is een feit dat voor Libertariërs helemaal
geen nieuws is.
Als men niet erkennen wil dat ieder mens een
individu is, met zijn eigen behoeftes en eigen
waardes, aan verlaat men de werkelijkheid.
Dan kan men wel allerlei waandenkbeelden poneren,
maar de werkelijkheid zal toch de mens met de
neus op de feiten drukken.
Iedereen die echt aan een betere wereld wil bouwen
moet eerst leren wat de feiten zijn.
In deze nieuwsbrief, en in onze Kringbijeenkomsten
willen we graag een bydrage leveren om steeds
meer mensen (ook U) te helpen om zelfstandig
deze werkelijkheid te onderkennen.
Het ligt aan U of U wenst te leven, of dat U
liever doorgaat met geleefd te worden.

-H-
WIJ LAZEN VOOR U.

EEN OP DE TWEE ITALIANEN LEEFT VAN BIJSTAND.

Volgens ambtelijke statistieken komt de Gazet
van Antwerpen op 22 november 1977 tot die
conclusie.
Dit is een teken aan de wand dat aangeeft
waartoe het in een maatschappy kan komen als
de mensen menen dat men iets kan krijgen voor
niets. In Nederland zijn we nog niet zover.
We zyn wel hard op weg naar Italiaanse toe -
standen. Als we niet de principiële fout in ons
maatschappelijk bestel korrigeren, zal het niet
lang meer duren of de situatie wordt in Neder -
land precies hetzelfde of nog erger.

Every man... .has one big duty. That is to
take care of his...own self Forutnately,
the matter stands so that the duty of ma-
king the most óf one's self individually
is not a separate thing from the duty of
filling one's place in society, but the
two are one, and the latter is accomplish-
ed when the former is done.
++++++++++-H-++++++++++++++++++++++++++++++

THE FLINT SCHOOL

Dit is een particuliere school voor_jon-
gens en meisjes tussen de 12 en 18 jaar.
Het onderwijs sluit aan op het amerikaan-
se systeem, maar staat open voor iedere
nationaliteit. Het Objectivisme (Ayn
Rand) en het Libertarisme zijn de basis
van waaruit les gegeven wordt. Uniek is
niet alleen dat het een school is op
Objectivistische grondslag, maar ook dat
ze gehuisvest is op twee grote zeilsche-
pen, waarmee zij de wereldzeeën bevaren.

Voor inlichtingen bel of schrijf Het
Libertarisch Centrum

-/A-


