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

Zonder sociale wetgeving nog' altijd kinderarbeid?

Een wijd verbreide gedachte is, dat zonder staatsinmenging in de vorm van wetten
voor minimumlonen, werktijden en kinderarbeid, de barre toestanden uit heb be-
gin van de industriële revolutie nog altijd zouden bestaan. Dit zou in feite
impliceren, dat de wetgever uit die tijd zo wreed was zich het lot van de armen
niet aan te trekken - niet beter dan de karikatuur van de fabriekseigenaar,
die mannen, vrouwen en kinderen lange dagen liet werken tegen lage lonen en on-
der barre omstandigheden; Was de wetgever van een eeuw geleden humaan geweest,
dan zou hij kinderarbeid verboden hebben en minimumlonen, een 40-urige werkweek
en prettige werkomstandigheden verplicht gesteld hebben. ?

Een eenvoudige waarheid is echter dat de wetgever van enige generaties terug
evenzogoed als nu Indira Gandhi, Sadat of Gastro, niet bij machte was door een
reeks beperkende wetten de levensstandaard te verhogen en armoede op te heffen.
Indien zulk een wonder mogelijk was, zou iedere dictator en iedere democratisch
gekozen wetgever dat onmiddelijk verrichten. De reden, dat vrouwen en kinderen
nu niet meer voor lage lonen en onder slechte omstandigheden zes dagen per week
behoeven te werken is, dat het gemakkelijker geworden is de kost te verdienen,
dit is mogelijk door de toepassing van machines en kapitaal, dat door sparen
en investeren is opgebouwd.

Voor de industriële revolutie, in de agrarische maatschappij, vochten alle man-
nen, vrouwen en kinderen tegen de dreiging van honger, gebrek en koude. De
kindersterfte was groot, de mensen leefden gemiddeld niet lang en de bevolking
breidde zich niet uit. Kinderarbeid was een vanzelfsprekendheid en een bittere
noodzaak. De bittere armoede in de arbeiderswijken van industriesteden was ook
niet een achteruitgang. In feite was de ellende er minder groot dan die op het
platteland geweest was, reden waarom zovelen juist naar die steden trokken.
Kenmerkend is ook, dat in die tijd de bevolkingstoename begon.

Wanneer besparingen kunnen worden geaccumuleerd, kunnen werktuigen en machines
worden gemaakt en kan het menselijk zwoegen wat verlicht worden - de industri-
alisatie begint. Besparingen accumuleren niet snel en industrialisatie is er
niet in een jaar; het is een langzaam proces. In de vroege tijd van de indus-
trialisatie hadden de vrouwen en kinderen de beste kansen als ze werkten in die
primitieve fabrieken.

Een wet doorvoeren die dit verbood zou in die tijd eenvoudig een doodvonnis ge-
weest zijn voor een deel van de bevolking. Het zou bovendien de opbouw van de
kapitaalgoederen die op gang gekomen was en de basis vormde voor verbetering
van de productiemethoden, afgeremd hebben; het zou bij kortere werktijden en
minder deelnemers in het arbeidsproces veel langer geduurd hebben, de welvaart
op te bouwen, die de volgende generaties begonnen te genieten.

Pas toen een zekere mate van welvaart was ontstaan, was het mogelijk de genoem-
de sociale wetten ongestraft door te voeren. Maar evenzogoed waren die wetten'
niet nodig, omdat de welvaart vanzelf kinderarbeid overbodig maakte.3 ^ vervolg blz 2

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.



- 2 -

Er schuilt principieel hetzelfde gevaar
.(terugjaftg van welvaart) in
veel sociale wetgeving heden ten dage als
in de wetgeving tegen kinderarbeid of ar-
beidstijden in het begin van de indus-
triële revolutie zou hebben gescholen.
Minimumlonen bijvoorbeeld kunnen in

economische tijden mensen uit banen
houden die eenvoudigweg niet ontstaan door
de hoogte van dat minimumloon: bedrijven
gaan soms failliet door de hoge loonkos-
ten, waardoor werkloosheid ontstaat. In
feite is het zo dat de lonen via het
vrije-marktmechanisme de economie moeten
volgen: doen ze dat niet, dan prijst men
zich uit de markt. In feite kan men zeg-
gen, dat onze welvarende staat bij een
economische teruggang een beetje meer op
een ontwikkelingsland moet gaan lijken:
de levensstandaard hoort daarbij enigszins
te dalen. Maar houdt zulk een samenleving
zich aan het leven-op-grote voet, dan
leeft men boven zijn stand en werkt men
aan op een crisis, een bankroet. Men zou
met zijn lonen en arbeidsvoorwaarden om-
laag moeten om zo snel mogelijk uit de
malaise tekomen. De concurrentiepositie
met het buitenland verslechtert dan niet,
de productiviteit stijgt en er komt weer
ruimte voor loonsverhogingen. Zo zou het
vrije-marktmechanisme vanzelf voor een zo
snel mogelijk herstel van evenwicht zorgen.

Men ziet in de huidige maatschappij de
evenwichten niet snel herstellen. De ge-
volgen van het leven boven zijn stand vari
onze samenleving zijn duidelijk zichtbaar;
veel bedrijven die failliet gaan, dus mas-
sale werkloosheid;.afremming'van inves-
teringen vanuit het buitenland; inflatie,
veroorzaakt door de overheid doordat zij
veel meer geld uitgeeft dan zij binnen-
krijgt. De overheid toont daarmee wel het
allerduidelijkst het leven boven zijn
stand. De inflatie of waardedaling van het
tjeld betekent dat ons spaargeld alsmaar
minder waard wordt. Wij teren in om op te
grote voet te blijven leven. En dat doen
wij omdat de politiek van veel beloven nog
altijd de meeste stemmen trekt.

Het geloof dat arbeidswetgeving oorzaak is
van verbeterde levensomstandigheden leidt
ons steeds verder naar de verzorgings-
staat. Het uiteindelijke resultaat is niet
een dienst aan de mensheid, maar een grote
duw terug naar de armoede.

De principes van de Bewe'g'i'rig Beperking

Staatsmacht' (BeTg'ië)

DE BEWEGING BEPERKING STAATSMACHT verzet
zich tegen ELKE OVERHEIDSINMENGING in het
bedrij fs- en privéleven, voor zover die
niets te maken heeft met de bescherming
van de VRIJE SAMENWERKING tussen de bur-
gers. Het princiep is, dat niemand een
handeling mag verrichten waarbij anderen
betrokken worden tegen hun wil in. Alleen
als iemand inbreuk tracht te plegen op

deze regel, mag de overheid optreden om
dit te verhinderen of de gevolgen zoveel
mogelijk te doen goedmaken.

HET PRINCIEP IS REEDS NU ALGEMEEN ERKEND
waar het gaat om de betrekkingen tussen de
burgers onderling. Wij trekken het boven-'
dien door tot de betrekkingen tussen bur- -
gers en overheid. Het is ons inderdaad
niet mogelijk een geldige reden te ont-
dekken waarom een groep mensen over meer
rechten zou 'beschikken dan een andere
groep, rechtstreeks of onrechtstreeks
langs het parlement om. Al beweren zij
dat een meerderheid mag beschikken over
de vrijheid, de arbeid, het inkomen en
de eigendom van een minderheid. Al be-
weren zij dat regerings- en parlements-
leden de wettige vertegenwoordigers zijn
van wat zij noemen "het volk". Wat dit
laatste aangaat, en wat ons betreft, wij
hebben zeker niemand tot onze vertegen-
woordigers benoemd of met zulke verstrek-
kende volmacht belast. Wij zien niet in
hoe wij iemand kunnen machtigen onze mede-
mensen te beroven moch hoe onze medemen-
sen iemand kunnen machtigen ons te be-
roven.

MITS WAT GENOEMD WORDT,' EEN WET GOED TE
KEUREN, beweert de overheid te mogen be-
schikken over onze inkomsten, onze arbeid,
onze eigendom en dus over onze vrijheid en
ons leven. Maar wat de wet genoemd wordt
is een kwestie van één stem meerderheid
die wordt behaald door wederzijdse chan-
tage, onvoorstelbare koehandel, schaamte-
loze grootschreeuwerij en vaak werkelijke
bedriegerij. Toch beweren onze machthou-
ders dat die éne stem volstaat om hen toe
te laten onbeperkt te beschikken over het
staatsmonopolie van straffeloos gebruiken
van fysiek geweld. Waardoor zij er inder-
daad in slagen hun wil op te leggen aan de
ganse bevolking. Deze staat legaal ontwa-
pend tegenover de legale monopoliehouder
van alle lichamelijke dwangmiddelen.

WIJ STELLEN EN BEWIJZEN dat dit machtsmo-
nopolie slechts op één rechtvaardige en dus
verantwoorde wijze kan en mag aangewend
worden, n.l. om de Vrijheid van de burgers
te beschermen tegen geweld, fraude, bedrog,
diefstal, kontractbreuk en -de gevolgen van
vergissingen door anderen. Enkel en alleen
dus om de vrije, vreedzame samenwerking
tussen de burgers te beschermen tegen hen,
die zouden trachten op het princiep inbreuk
te plegen.

ELK ANDER OVERHEIDSOPTREDEN betekent steeds
een inbreuk op de vrijheid en de rechten
van sommigen en heeft als enig mogelijk
resultaat leed, pijn en onrecht. Het gaat
bovendien gepaard met een verlaging van het
levensniveau en is steeds een stap meer
naar de uiteindelijke ondergang van indi-
vidu en maatschappij.

De goede leraar is de leraar, die zelf doet
wat hij van zijn leerlingen eist.
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TOESPRAAK JOHN GALT - ATLAS SHRUGGED
vervolg

'Een wezen met een vrijwillig bewustzijn
heeft geen automatische gedragslijn.
Hij heeft een code van waarden nodig om
zijn handelingen te leiden.
"Waarde", is datgene waarvoor iemand
handelt om het te krijgen en het te be-
houden, "Deugd" is de wijze waarop ie-
mand dat verwerft en behoudt.
"Waarde" vooronderstelt een antwoord op
de vraag: Waarde, voor wie en voor wat?
"Waarde" vooronderstelt een norm, een
doel en de noodzakelijkheid van actie
in het licht van een alternatief.
Waar geen alternatieven zijn, zijn geen
waarden mogelijk.

Er is slechts een fundamenteel alterna-
tief in de wereld: bestaan of niet
bestaan - en het heeft betrekking op
een enkel soort van "dingen". Op leven-
de organismen.
Het bestaan van levenloze materie is
onvoorwaardelijk, het bestaan van leven
is dat niet: dat hangt af van specifieke
acties. Materie is onverwoestbaar, ze
verandert van vorm, maar ze kan niet
ophouden te bestaan. Slechts een levend
organisme heeft een constant alternatief
voor ogen: de zaak van leven of dood.
Leven, is een proces van zelf onderhou-
dende en zelf-opgewekte aktie. Als een
organisme faalt in die aktie, gaat het
dood; zijn chemische elementen blijven,
maar zijn leven houdt op te bestaan.
Slechts het begrip "Leven" maakt het

begrip "Waarde" mogelijk. Slechts in
betrekking tot een levend ding kan iets
goed of kwaad zijn.

Een plant moet zichzelf voeden ten ein-
de te kunnen leven; het zonlicht, het
water, de chemische produkten, die ze
nodig heeft'zijn de waarden, die de na-
tuur in haar heeft gelegd om door te
groeien; haar leven is de r.aatstaf die
haar handelingen leidt. Maar een plant
heeft geen keuze-mogelijkheid; er zijn
alternatieven in de omstandigheden
waarin ze zich bevindt, maar er is
geen alternatief in haar functioneren.
Ze handelt automatisch om haar leven
voort te zetten, ze kan niet haar ei-
gen ondergang bewerkstelligen.

Een dier is uitgerust om zijn leven
te onderhouden, zijn zintuigen verschaf-
fen hem een automatische aktiecode, een
automatische kennis wat goed voor hem
is of kwaad. Het heeft geen kracht om
zijn kennis uit te breiden of om ze te
ontwijken.' In gevallen waar zijn kennis
ondeugdelijk blijkt sterft het. Maar
zolang als het leeft handelt het naar
zijn kennis, automatisch veilig en zon-
der vermogen om te kiezen. Het is niet
in staat zijn eigen welzijn te ontwij-
ken, niet in staat te beslissen het
kwade te kiezen en te handelen als zijn
eigen vernietiger.

(wordt vervolgd)

ADVERTENTIES

Diegenen, die willen adverteren in de Vrijbrief kunnen nadere
informatie -inwinnen bij het secretariaat van het Iiibértarisch Centrum.

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

Amsterdam, Rotterdam, Den Haag

en Utrecht. Binnenkort zal ook

de kring Heerlen bijeenkomen.

Geef u op bij het

Libertarisch Centrum

Postbus 5747

Amsterdam

UNIEKE BELEGGINGSMOGELIJKHEID

Wij bieden u de mogelijkheid
tot het investeren in oude
(meestal gouden) munten aan
met de garantie het geïnves-
teerde bedrag na 5 jaar ge-
heel terug te betalen.
Verwacht rendement: boven
25% per jaar.

Voor nadere inlichtingen:
DOORN a PARTNERS B.V.
A.J. Ernststraat 41
Amsterdam
tel.: 020 - 442727
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Bestudeer het Lïbertarisme en de objectivistische
filosofie bij

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 Libertarisch Boekcentrum
Postbus 2
6668 Randwijk mej- ingang van l augustus 1978;

Postbus 336
2100 AH Heemstede

Te koop:

GROND IN ARIZONA, V. S.

5 acres of te wel ongeveer 2 hectaren vruchtbare
grond

Goede verbindingen.
Dicht bij groot meer.
Water en electriciteit aanwezig.

Koopprijs US$ 6.000,--
De helft bf j aanbetaling, de rest over drie jaar
te voldoen.

Inlichtingen bij:

AtMEHDA DEVELOPMENT CORP.
A.J. Ernststraat41
1083 G P Amsterdam

Tel.: 020-442737
Telex: 17123 Codo NL

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 :

CODOWELL S.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 Libertarïsch Centrum
- Werf nieuwe 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.
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HOE VEILIG IS UW GELD?

Als u na alle belastingen nog wat geld wilt
sparen voor uw oude dag, hebt u het grote
probleem hoe u dit veilig kunt bewaren of
beleggen..

Wel, dat moet u dan maar vergeten, want
een veilige belegging bestaat niet meer.
Door de geldschepping van alle regeringen
van de hele wereld hebben wij een inflatie
die uw spaarcenten steeds minder waard
maakt. Bovendien maakt de inflatie het be-
drijfsleven kapot, waardoor ook een beleg-
ging in aandelen geen veiligheid geeft.
Wat was dat vroeger toch een rust. Als je
maar degelijke aandelen kocht, kon je je
zorg verder vergeten. Maar die tijd is voor-
bij en wij moeten toch wat doen met ons
geld.

Begin juni is er op de Bahamas een grote
conferentie gehouden, waar personen uit de
hele wereld over dit probleem hebben ge-
discussieerd. Misschien is het hoofdpro-
bleem wel of wij moeten uitgaan van een
voortdurende inflatie of dat wij er op
moeten rekenen dat die inflatie snel uit
de hand gaat lopen. Als dat gebeurt en wij
krijgen een hyperinflatie, dan "gaat het
geld kapot" en kunnen wij in deflatie en
in een enorme depressie terecht komen.

Het ergste geldt dit voor de amerikaanse
dollar. Dit omdat er voor de dollar geen
goede dekking is. De amerikaanse regering
heeft zoveel nieuw geld gecreëerd, dat zij
afgestapt is van een koppeling van geld
aan goud. De koppeling zou een blokkering
betekenen en dat willen.de geldscheppers
niet hebben. Zij moeten vrijuit de druk-
pers kunnen laten draaien. Ludwig von
Mises heeft reeds lang geleden gezegd,
dat alleen een regering het kan presteren
om een waardevol produkt zoals papier te
nemen, er wat'inkt op te drukken en het
totaal waardeloos te maken.

Als nominaal geld dan niet veilig is voor
uw toekomst, wat dan wel? Op de conferen-
tie was bijna iedereen het er over eens,
dat goud een goede beveiliging geeft. Ook
al willen de regeringen er af, de burgers
en de maatschappij weten al eeuwen dat
goud een waardevol produkt is en zal blij-
ven. Daarom is het aan te raden, dat ie-
dereen die wat voor een veilige toekomst
wil sparen, een 'deel van zijn geld nu om-
zet in goud. Dit kan door op een bank
goudstaven te kopen. Deze zijn in allerlei
groottes verkrijgbaar. Meer voor de hand
liggend is echter om Kruger Randen te ko-
pen. Een Kruger Rand is een munt van puur
goud, die precies ëën troy-ons weegt
(goud wordt op de wereldmarkt verhandeld
in troy-ounces). Op dit ogenblik kost een
Kruger Rand in Nederland ongeveer ƒ 450,—.
Deze Kruger Randen beschermen u niet alleen
tegen het kapot gaan van het geld, maar ook
tegen chaos. Als door de monetaire chaos,
die gaat komen er ook geen transport of
voedsel mogelijkheden meer zijn, kunt^u
die met gouden munten altijd 'kopen. Dit
is onlangs weer gebleken voor vluchtelingen

uit Vietnam, die alleen het land uitgeko-
men zijn omdat zij in goud konden betalen.
Dit lijkt voor ons allemaal erg ver weg,
maar de mensen hebben al eens vaker ge-
dacht dat bepaalde dingen bij ons niet
zouden gebeuren. De Tweede Wereldoorlog
en treinkapingen zijn daarvan erg nare
voorbeelden.

Goud is een goede belegging. Dit geldt
ook voor zilver, al is niét iedereen even
sterk overtuigd van zilver. Dit omdat
zilver ook voor een groot deel een indus-
trieel produkt is en als het slecht gaat
met de industrie, zal er niet meer zo-
veel zilver gebruikt worden, waardoor het
dan weer in prijs daalt. Omdat op dit mo-
ment meer zilver verbruikt wordt dan er
wordt geproduceerd, moet het schaarser
worden en daardoor duurder. Velen zijn
ervan overtuigd, dat zilver zelfs nog
meer in waarde zal stijgen dan goud. Een
deel van uw spaarcenten te beleggen in
zilver is dan ook verstandig.

Een derde "tamelijk veilige" belegging
is ook de Zwitserse franc. De Zwitserse
franc is de enige munt in de wereld, die
een inflatie van bijna nul 'procent heeft.
Daarom is deze munt in de afgelopen jaren
ook gestegen van ƒ 0,70 tot bijna ƒ 1,20.
Dit is een verhoging van meer dan zeven-
tig procent. Men kan ook zeggen dat onze
gulden in die tijd zeventig procent in
waarde is gedaald. En dan is onze gulden
nog lang niet zo erg gedaald als de dol-
lar of het engelse pond. Hoe gek het ook
klinkt, de nederlandse gulden staat nog
ergens bij de eerste vijf wat betreft
degelijkheid. Uit het grote verschil met
de zwitserse franc blijkt echter dat
voor belegging de franc verreweg de vei-^
ligste is.

Onroerend goed heeft het nadeel dat het
zo moeilijk snel te verkopen is. Een ei-
gen huis is echter altijd een goede be-
legging, zeker als u toch van plan bent
om in een bepaalde omgeving te blijven
wonen.

Natuurlijk is over beleggen zeer veel te
vertellen. Omdat het veiligstellen van uw
bezit direct te maken heeft met uw vrij-
heid, zullen wij proberen in de Vrijbrief
regelmatig iets over deze materie té
publiceren.

ADRESWIJZIGING

Met ingang van l augustus 1978

HET LIBERTARISCH BOEKCENTRUM4.4, .U j. J-IJ. 4J4-IXX J.JnXXa,kJ\--lI J.

Si§UÏÏ_§^E§§:

Postbus 336
2100 AH Heemstede

So one morning the Wall was there, built,
of course,' to prevent people front the West
from entering the Communist Paradise with-
out permission.



De snelst groeiende Berk in de wereld.

In "Reason" van april 78 stonden enkele
interessante gegevens over de "Universal
Life Church". (ULC)
Dit is de enige georganiseerde
kerk in de wereld met geen traditionele
doctrines. De ULC gelooft alleen in datgene
wat waar is, en dat ieder mens het recht
heeft om te bepalen welke zaken goed voor hem
zijnvzolang hij geen inbreuk maakt op de rech-
ten van anderen.
De ULC heeft thans meer dan 6,5 millioen leden.
Omstreeks 1962 Is KIKBY HENSLEY mat deze kerk
in Anerika begonnen, en hij installeerde
nieuwe "dominees" voor $ 1.-
Deze nieuwe"domineesllwaren dan automatisch
vrijgesteld van de dienstplicht in Vietnam.
In 1966 probeerde de belastingdienst gelden
te innen omdat volgens hen de ULC geen"echte
wettelijke " kerk was.
De rechter besliste echter dat de overheid niet
het recht ,had om te beslissen over de religie
van wie dan ook.
De ULC gelooft in totale vrijheid en gelijk -
waardigheid voor alle mensen. Iedereen kan
"dominee" worden, onafhankelijk van geloof, ras,
nationaliteit, sekse, leeftijd of wat dan ook.
Nadat iemand "dominee" geworden is, kan hij twee
andere personen aantrekken en zo met drie personen
een eigen kerk vormen. Mie drie kunnen ze dan
tot 50% van hun inkomen aan de kerk schenken en
van hun belasting aftrekken. De kerk kan dan op
haar beurt het levensonderhoud van de "dominees"
betalen. Dit alles dan belastingvrij.
Er zijn kerken die complete bedrijven beheren.
Men verwacht in 1980 wel 20 millioen leden te
hebben. Alle leden van de ULC zullen U vertellen
dat de ULC de wereld zal veranderen.
Door de irensen te verenigen in een broederschap
van vrijheidslievende individuelen, die allemaal
respecteren dat andere mensen recht op hun eigen

' leven hebben, zal een einde komen- aan alle
oorlogen.
Dit is een mooi en enorm groots doel. Mogelijk kan
deze kerk ook in Europa erg veel goeds doen.

sociaal
Etheopia is an un-
derdeveloped coun-
try, so the Soviets
are eager to devel-
op it. To establish
schools, hospitals,
industry, modern
agriculture and
peace, the Soviets
air-dropped arms,
ammunition and mi-
litary technicians;
because first chaos
had to be developed.
Out of Chaos emerges
Communist culture.

Meanwhile Russia was
deeply engaged in
conversations about
cease-fire talks.

Nieuws uit de Kringen

In Den Haag werden de onderwerpen "De zwakken
in de samenleving" en "Massamedia" besproken.
Men is tot de conclusie gekomen, dat het niet
zo erg veel zin heeft elkaar aan te vullen en
er zullen dan ook bij de volgende bijeenkomst
buitenstaanders meegenomen worden. Deze zal
op 26 juli (20.00 uur) te Den Haag zijn en
het onderwerp zal "Subsidies" zijn.

In Rotterdam zijn al een paar akties onderno-
men met uitstekend resultaat. Dit is een zeer
aktieve kring, waar als onderwerp eveneens
"De zwakken in de samenleving" is besproken.
De volgende bijeenkomst zal op 5 juli (20.00
uur) in Vlaardingen gehouden worden.

De kring Utrecht gaat .voorlopig in besloten
kring verder. In september zal er weer gele-
genheid zijn tot het opnemen van nieuwe
kringleden.

Ook in Amsterdam is weer een bijeenkomst ge-
houden, waar verschillende onderwerpen aan de
orde kwamen.

Voor alle kringen kunt u zich opgeven bij het
Libertarisch Centrum (ook voor die in Heerlen).
Wij verstrekken u graag nadere inlichtingen en
sturen u indien gewenst kopieën van de versla-
gen van de desbetreffende bijeenkomsten.

WIJ LAZEN VOOR U

Niets is nog geldig. Niets loont nog de moeite.
Niets gaat er nog. Maar alleen in de niet-tota-
litaire staten van de wereld.

Het gekritiseer, geprotesteer en gedemonstreer,
de taboeafbraak, onzindelijk woordgebruik, sam-
en te vatten in het begrip twijfel zaaien, be-
reikt met zekerheid - ondanks al het gepraat
over democratisering - slechts ëén zaak: de on-
dergang van de democratie.

De psycho-terreur van totalitairen van alle
schakeringen moet het proces van zelfvernieti-
ging van de democratie versnellen. Einddoel:
een samenleving van psychiatrische inrichtingen
strafkampen, gevangenissen, doodstraffen en
"pamostakap" (partijmonopolie, staatskapitalis-
me). De enige naam voor zulk een maatschappij-
ordening is dictatuur^ Alternatlef)


