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

Overgave van het Westen aan Rusland?

Jim McKeever schrijft in zijn nieuwsbrief nr. 168 1'een artikel over de verhouding
USA - Rusland. Dit is zo interessant, dat wij u hierbij de essenties voorleggen.
Het gaat hier om een kwestie van vrijheid of slavernij voor uw toekomst.

Na een oorlog is een overgave vaak plotseling. De mogelijke overgave van de VS
(en de rest van de Westerse vrije wereld) is echter een geleidelijke.
Daarvoor heeft McKeever veel aanwijzingen, waarvan wij er e'nkele overnemen;

1. Het is duidelijk, dat de VS na Vietnam bang is om voor de vrijheid te vechten;
2. Angola. Niet alleen is Amerika hier uitgestapt, maar heeft zelfs zijn (vroe-

gere?) bondgenoot Zuid- Afrika verraden;
3. Rhpdesië en Zuid-West-Af rika. In beide landen proberen gematigde zwarte leiders

samen met blanken tot een acceptabele regering te komen. Amerika (en Engeland
en het Westen) doen alles wat mogelijk is om dat te verhinderen; zij doen hun
uiterste best beide landen uit te leveren aan de Soviet-Cubaanse guerilla's;

4. De VS heeft de macht in de lucht verloren. Door de BI bommenwerper niet te
gaan bouwen is het luchtruim overgeleverd aan de Russen;

5. De VS verliest de controle over de wereldzeeën. .Amerika bouwt steeds minder
schepen, terwijl Rusland de machtigste marine uit de geschiedenis gebouwd heeft;

6. De VS heeft de controle over de "nabije" ruimte opgegeven. Amerika heeft zich
geooncentreerd op de "verre" ruimte en exploreert de maan é.n de planeten.
Rusland heeft dichtbij om de aarde draaiende satelieten gewapend met atoombom-
men, die gebruikt kunnen worden om andere satelieten te vernietigen .-of tegen
doelen op aarde (kort geleden is nog een sateliet aangedreven door atoomenergie
in Canada neergevallen) .

7. De VS heeft de neutronenbom opgegeven.
8. De VS heeft het Panamakanaal .opgegeven,
9. De VS probeert weer goede vrienden te worden met Cuba en Vietnam.
10 De VS heeft een achterstand in wapen techniek en burgerlijke bescherming.
11 De SALT II overeenkomst, die Jimmy Carter doorduwt is in werkelijkheid een

ontwapening van Amerika.

Het Westen heeft niets anders om zich tegen de met atoombommen bewapende satelie-
ten te verdedigen dan papieren verdragen, waarin staat dat deze wapens illegaal
zijn! Moskou realiseert zich erg goed, dat de volgende grote oorlog gewonnen wordt
door de partij die, de nabije ruimte beheerst. Op dit ogenblik oefenen sovjet-astro-
nauten continu in deze ruimte om de noodzekelijke ervaring op te doen. In Rusland
zijn zoveel schuilkelders in steden en huizen gebouwd, dat Rusland een atoomaanval
kan overleven. Het Westen heeft op dit gebied praktisch niets (met uizondering van
Zwitserland) .

Als dit nu allemaal zo is, waarom dan eigenlijk? In zijn artikel haalt McKeever
drie verschillende mogelijkheden aan.

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



1. Het kan het beleid zijn van de bekende
Trilateral Commission. De Trilateral Com-
mission bestaat uit een groep internatio-
nale top-mensen, die streven naar een so-
cialistische wereldoverheersing (een een-
voudig overzicht kunt u lezen in het boek-
je "De Kapitalistische Samenzwering", ver-
krijgbaar bij het Libertarisch Boekcentrum),
Jimmy Carter en zestien leden van zijn re-
gering behoren tot deze groep, die poneert
dat er een "nieuwe wereldorde" moet komen.
Typisch is, dat ook in onze nederlandse
pers deze kreet steeds vaker te horen is.
Voor het vestigen van deze nieuwe wereld-
orde is het noodzakelijk, dat Amerika zijn
rol als beschermer van de westerse vrij-
heden opgeeft, zowel binnen als buiten
haar grenzen.

'2. Een tweede theorie is, dat de Russen
echt nog atoomraketten in Cuba hebben en
die als dreiging tegen Amerika gebruiken.
Ten tijde van de Cuba crisis is wel ge-
speeld dat de raketten werden afgevoerd,
maar is dat echt waar? Er moet ergens een
dergelijke dreiging zijn want anders zouden
er allerlei onverklaarbare dingen niet ge-
beuren.
Waarom geeft de VS het Panamakanaal weg?
Waarom weigerde de VS in Vietnam de oorlog
te winnen?
Waarom die onbegrijpelijke politiek ten
aan zien van Rhodesië, Zuid-Afrika, Angola,
Mozambique, Taiwan?
De dreiging van atoomraketten in Cuba zou
een verklaring kunnen zijn.

3. Dr. Peter Beter, die maandelijks een
tape uitgeeft met een gesproken brief,
heeft nog een andere verklaring. Hij voert
bewijzen aan dat Amerika de eerste veldslag
in de ruimte al heeft verloren. Zeker voor
ons klinkt dit als wild-west of science
fiction. Alleen, de bewijzen komen nogal
sterk over. Dit eerste door de Russen
genomen ruimte-gevecht .heeft plaatsgevon-
den op 17 september 1977. Daardoor kunnen
de Russen nu eenvoudig dreigen, dat zij
verder zullen gaan.

Dit zijn maar een paar van de mogelijkhe-
den. Welke van deze (of andere) is waar?
Belangrijk zou zijn als ook u deze situa-
tie eens overdenkt en nagaat wat dat voor
u en de uwen kan betekenen.
Mogelijk is het nu nog niet te laat. Maar
als onze westerse wereld doorgaat in de
apathie, die zij nu hebben, dan zal alles
zeker verloren gaan.
Maar als u uw vrijheid wilt behouden (dat
deel dat wij nog hebben) begin u dan nu de
situatie te realiseren. Bestudeer de fei-
ten. Praat er over met uw vrienden en la-
ten we de overheid dwingen om met de waar-
heid op tafel te komen.
Het gaat om de vrijheid van ons en onze
kinderen.

1) McKeever's MISL, P.O.Box 4130, Medford,
Oregon 97501, Verenigde Staten.

Is de vakbond een goed opstapje voor een
fijne baan in de kapitalistische' wereld?

Lanser wordt lid van de Raad van Commissa-
rissen van de Crediet en Effectenbank te
Utrecht.
Lanser wordt commissaris bij de Nationale
Nederlanden.
Lanser wordt commissaris bij de Ogem.
Kok wordt lid van de Raad van Bestuur van
de Jaarbeurs.

Met dit rijtje kunnen wij nog doorgaan. En
de fijne baantjes worden ook gaarne geac-
cepteerd door allerlei oud-ministers en
oud-politiekelingen, die eerst zo hard te-
gen het bedrijfsleven te keer gegaan zijn.

Zijn zij tot inzicht gekomen of hebben zij
al die tijd aan de voorbereiding op die
toekomst gewerkt?

Geen van beide. In de huidige subsidiemaat-
schappij is het voor een bedrijf van groot
belang de juiste deuropeners in dienst te
nemen: mensen die door kennis van het po-
litieke machtswereldje weten waar zij het
bedrijf, dat zij vertegenwoordigen, een
vergunnings-, prijs- of subsidievoordeel-
tje kunnen bezorgen. Men neemt dus graag,
een boef in dienst, die zijn oud-collega-
boeven kan bewerken.

Politici zijn alleen maar uit op het beha-
gen van het kiezersvolk,

en daarmee hun eigen toekomst te verze-
keren. Wanneer zouden de mensen daar eens
achterkomen? •
In "Management Plus" van 3 juni lazen wij,
dat Jhr. Kraijenhoff er in ieder geval wel
achter is:
"Jhr. Kraijenhoff stelt met spijt vast dat
ook bij ons 'electroneering' vaste voet aan
de grond heeft gekregen: politici zijn al-
leen maar uit op het behagen van het kie-
zersvolk door verbale handigheid en het
doen van schone beloften. Beslissingen
die verkeerd zullen vallen, worden zoveel
mogelijk uitgesteld, zeker wanneer verkie-
zingen voor de deur staan. Een dergelijke
'uitverkoophouding' verlamt de besluitvor-
ming in Den Haag. En daar is nu vooral be-
hoefte aan. 'Gezien de huidige en te ver-
wachten economische moeilijkheden, komt het
aan op daadkracht en niet óp politieke
zieltjeswinnerij aan.

Recht?

Ons hoogste rechtscollege, de Hoge Raad,
heeft een typische uitspraak gedaan.
Het Duitse RAP-lid Knut Folkerts mag wel
aan Duitsland worden uitgeleverd, maar dan
mag hij in Duitsland niet vervolgd worden
voor zijn aandeel in de moord op de West-
duitse Werkgevers voorzitter Schleyer.
Begrijpt u het? r

Wij hebben groot respect voor onze' Hoge
Raad, maar begrijpen doen wij dit niet.
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TOESPRAAK JOHN GALT - ATLAS SHRUGGBD
vervolg

. De mens heeft geen automatische overlevings-
code.
Wat hem speciaal onderscheidt van alle le-
vende dingen is de noodzakelijkheid om te
handelen in het licht van alternatieven
door middel van een vrije keuze. Hij weet
niet automatisch wat goed voor hem is of
kwaad, van welke waarde zijn leven afhangt,
welke gedragslijn er vereist wordt. Mompelt
u iets over een instinct van zelfbehoud?
Een instinct van zelfbehoud is precies
datgene wat een mens niet bezit. Een
"instinct" is een nooit falende eni
automatische vorm van kennis.
Een wens is niet een instinct. Een wens
om te leven verschaft u niet de kennis
die gevraagd wordt om te leven. Een zelfs
de wens van iemand om te leven is niet
automatisch: uw geheime kwaal vandaag is,
dat u deze wens juist niet hebt.
Uw angst voor de dood is niet een liefde
voor het leven en zal u niet de benodig-
de kennis geven om het te behouden. De
mens moet zijn wetenschap vergaren en
zijn handelingen kiezen door het volgen
van een denkproces, waartoe de natuur hem
niet zal dwingen dit uit te voeren. De
mens heeft de macht om te handelen als
zijn eigen vernietiger en dat is de manier
waarop hij heeft gehandeld gedurende het
grootste gedeelte van zijn geschiedenis.

Een levend ding dat zijn middelen tot
voortbestaan zou beschouwen als kwaad, zou
niet blijven leven.

De Sovjet-Unie bemoeit zich niet met de
zaken van andere landen.
(Leonid Breznjev)

De plant dié zou worstelen om haar wortels
kapot te maken, een vogel die zou vechten
om zijn vleugels te breken, zouden het niet
lang uithouden in het bestaan, dat zij be-
ledigden.
Maar in de geschiedenis van de mens is een
strijd gevoerd om zijn verstand te ver-
loochenen en te vernietigen. De mens wordt
een rationeel wezen genoemd, maar rationa-
liteit is een kwestie van kiezen - en het
alternatief dat zijn natuur hem aanbiedt
is: rationeel wezen of zelfmoord-dier.
Een mens moet mens zijn - door keuze -
hij moet zijn leven beschouwen als een
waarde - door keuze - hij moet leren het
te handhaven - door keuze - hij moet de
waarden ontdekken die dat vraagt en zijn
deugden in praktijk brengen - door keuze.
Een code van waardes, geaccepteerd door
een keuze is een morele code.
Wie u ook bent, u die mij nu hoort, ik
spreek nu tot het laatste levende restje
in u wat nog ongerept is overgebleven, tot
het verstand van het menselijk wezen, tot
uw verstand. En ik zeg: Er bestaat een
moraliteit van de rede, een moraliteit
eigen aan de mens, en het Leven van de
Mens is zijn waarde.

Alles wat goed is voor het leven van een
rationeel wezen is goed, alles wat het
vernietigt is kwaad.
Het menselijk leven, zoals het door zijn
natuur vereist is, is niet het leven van
een gewetenloze schurk, van een uitbuiter,
of van een "lousche" mysticus. Maar het
leven van een denkend wezen - niet het
leven door middel van geweld of bedrog,
maar'het leven door middel van prestatie -
niet het voortbestaan ten koste van iedere
prijs, aangezien er maar één prijs bestaat
die betaald moet worden voor het in leven
blijven van de mens: het verstand.

- wordt vervolgd

Diegenen, die willen adverteren in de Vrijbrief kunnen nadere
informatie inwinnen bij het secretariaat van het Libértarisch 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

Libértarisch Centrum

Postbus 5747

Amsterdam
Tel.: 020 - 442737

UNIEKE BELEGGINGSMOGELIJKHEID

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

Voor nadere inlichtingen:

DOORN & PARTNERS B.V.
A.J. Ernststraat 41
Amsterdam
tel.: 020 - 442727
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Bestudeer het Libertarisme 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 336
2100 AH HEEMSTEDE

PARTIJ DER RADICALEN

De nieuwe belgische partij, die voor onze Vrijheid
vecht. Wordt lid of kom eens op onze regelmatige
gespreksavonden.

Voor nadere inlichtingen;

P.D.R.
Charleroisesteenweg 80
1060 Brussel

STEUN DE VRIJHEID

Wordt donateur van het Libertarisch Centrum
Werf nieuwe abonnee's voor de Vrijbrief
Werf nieuwe donateurs voor het Libertarisch Centrum
Door uw medewerking kan de Vrijbrief snel een
maandelijkse uitgave worden
Bezoek de kring-bijeenkomsten

Te koop:

GROND IN ARIZONA,

AMERIKA

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 bij aanbetaling, de rest over drie jaar
te voldoen.

Inlichtingen bij:

ALMEIDA DEVELOPMENT CORP.
c/o A.J. Ernststraat 41

1083 G P AMSTERDAM

ADVIEZEN VOOR U

Ervaren adviseurs kunnen u en uw bedrijf behulpzaam
zijn bij:

- beleidsbepaling

- organisatie-verbetering

- opvolgings-problemen

- fosie 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 zullen u ter
zijde staan.

Bel of schrijf ons voor een vrijblijvende afspraak:

CODOWELLS.A.
P.O.Box 30
1095 Lutry
Suisse
Tel.: 021 -3929 18



- 5 -
DE OVERHEID BETAALT.

Heel vaak horen wij, dat de overheid be-
paalde zaken betaalt of dat een bepaalde
minister weer zoveel geld "geeft" aan een
ander land.
Ook is de uitdrukkings "Daar moet de
staat toch voor zorgen" regelmatig te ho-
ren. Dit hebben wij zo vaak gehoord dat
wij er meestal niet bij denken waar dat
geld vandaan komt. Als vrij ons die vraag
stellen, is het antwoord zo duidelijk dat
er nooit discussie over ontstaat. Het is
duidelijk dat de overheid pas iets kan
betalen, nadat zij eerst dat geld van u en
van mij "gekregen" heeft. Beter kunnen wij
zeggen, dat de overheid u en mij eerst
verplicht heeft om dat geld te betalen
door middel van onze belastingen.
De twee andere manieren waarop een over-
heid geld kan krijgen spelen in deze rede-
nering geen rol. Deze twee manieren zijn:
a) Geldleningen. Maar ook de lening moet
worden terugbetaald en daarvoor kloppen
zij toch weer bij u aan.
b) Inflatie. Dit is regelrechte valsmun-
ter! j , omdat inflatie ontstaat door het
scheppen van geld door de regering. En ook
dat deel wordt uiteindelijk door de bur-
gers betaald, omdat het geld dat de bur-
gers bezitten, door dit proces minder
waard wordt. Om de burgers te misleiden,
noemen zij dit natuurlijk niet valsmunte-
rij, maar gebruiken zij de mooie uitdruk-
king: Monetair financieren. Dit klinkt erg
wetenschappelijk en de burgers slikken het
dan wel.

U weet dat wij deze gang van zaken veroor-
delen. Het is nuttig om daar later nog
eens uitgebreider op terug te komen. Voor
deze keer is het voldoende, dat wij besef-
fen dat al dat geld uit onze zakken komt.

En als wij dan nog bekijken wat er mee ge-
beurt, dan is het nog eens extra huilen.
U hoeft de krant maar te lezen of u komt
wat tegen. Een paar voorbeelden:

Molukse verslaafden krijgen vier ton. Wij
hebben niets te maken met Molukse verslaaf-
den. Ook niet met Nederlandse, Surinaamse,
Limburgse of welke dan ook. Wel is het on-
juist dat ongevraagd uw geld daaraan be-
steed wordt.

Nederland steunt Bevrijdingsbeweging....
In dezelfde krant, vaak op dezelfde blad-
zijde kunt u dan lezen dat terroristen
bijvoorbeeld iri Afrika weer een aantal
mensen hebben vermoord. Gewone mensen, die
in die landen geboren zijn en gewerkt
hebben. Ook zendelingen en missie zusters
blijken erg gewenste slachtoffers te zijn.
Dat alles kan gebeuren doordat ons geld
gebruikt wordt om de terroristen van wapens
te voorzien. En het is niet alleen Cuba
dat van uw geld gefinancierd wordt. Het
kost u en elke Nederlander elk jaar vele
tientallen guldens. Hoe kunnen wij dat
toch stoppen? Begin in ieder geval met
het u goed te realiseren, en vertel het
door aan uw omgeving. Als steeds meer

mensen bewust worden van deze' misdadigheid,
dan moet er een eind aan te maken zijn.
Schrijf bijvoorbeeld aan de politieke
partij waarop u stemt, dat u uw stem
afhankelijk maakt van hun houding hier-
over .

Woonwagenbeleid peperdure chaos lazen wij
in de Telegraaf, die dit haalt uit een
recent rapport. Het blijkt dat er zeker
twee honderd miljoen gulden per jaar over
de balk wordt gesmeten. Dit betekent, dat
iedere Nederlander, babies enz. meegeteld,
zeker vijftien gulden per jaar daaraan
betaalt. Reken maar uit wat dat voor uw ge-
zin betekent.

Zo zouden wij de hele Vrijbrief vol kunnen
schrijven. Wij volstaan echter met deze
paar willekeurige voorbeelden. Wij roepen
u echter op om deze zaken bewust te lezen
en te begrijpen. En zorg, dat u dat begrip
dan verder verspreidt.

STICKERS

Verkrijgbaar yia het Libertarisch Centrum.

De teksten zijn als volgt:

6ive Freedom A Chance

There's no govt. like no govt.

I would rather be free
(It's more fun that way!)

Don' t rob:_
it's a"crime to compete with the
government

Don't commit suïcide; it's illegal to
destroy govt.property

Afmeting stickers: 3 x 5 cm.
ƒ l/— per stuk.
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"De Vrijbrief" voortaan maandelijks in de
bus?

- Om onze filosofie beter te kunnen ver-
breiden;

- Voor een sterkere binding met onze abon-
nees;

- Om het inhaken op aktualiteiten mogelijk
te maken;

is hét van belang, dat "De Vrijbrief" een
maandblad wordt in plaats van het twee-
maandelijkse blad, dat het nu is. Het enige,
dat de overgang tot een maandblad in de weg
staat zijn de kosten, daarom hebben wij
hard meer abonnees nodig!
Wij.nemen aan, dat u hieraan mee wilt wer-
ken. Wilt u meer exemplaren van "De Vrij-
brief" hebben voor verspreiding in uw om-
geving, vraag ze dan even aan. Ons succes
hangt af van uw aktiviteit.

Ondernemers hebben zelf schuld, dat de in-
vloed van de overheid toeneemt.

De meeste ondernemers kankeren op de toene-
mende overheids invloed, maar als zij die-
zelfde overheid voor hun eigen karretje
kunnen spannen, dan doen zij dat. Dan vra-
gen zij om bepaalde verboden of om invoer-
beperkingen.
Het gekke is, dat doordat zovelen dit doen
er steeds meer ondernemers het spel gaan
meespelen. Net zolang tot wij een totale
dictatuur hebben.
Dit speelt bij de hele grote jongens, zoals
de staal industrie, die invoer van buiten-
lands staal wil bepreken, maar net zo goed
bij de gewone middenstanders.
Zo lazen wij, dat nu de Algemene Nederland-
se Kappersbond de jacht geopend heeft op
"thuiswerkers". En dat doen zij dan met
een groots opgezette "verklik-aktie". Van
hun klanten proberen zij namen van de
"beunhazen" of te wel van hun concurrenten
te krijgen. Deze namen worden dan uitgele-
verd aan het Ministerie van Economische
Zaken.
Big Brother moet dan zorgen, dat de con-
current wordt uitgeschakeld. Uiteraard met
geweld als dat moet.

Drang naar MACHT

Joop den üyl heeft gesteld, dat de PvdA de
oppositie periode moet gebruiken om haar
invloed uit te breiden in al die organisa-
ties en instellingen waar macht wordt ge-
vormd .
Ria Beckers, fractie voorzitster van de
PPR vind die opvatting van Den Uyl gevaar-
lijk.
Wij ook, maar waarschijnlijk om andere re-
denen. Wij veronderstellen, dat mevrouw
Beckers die macht zelf hebben wil, terwijl
wij vinden dat alle politieke (=geweld)
macht moet verdwijnen.

BOEKBESPREKING

'"Uitleiding uit de Marxistische Economie"
door Prof.Dr. A. van Doorn

"In de laatste twintig jaar zijn er zoveel
populaire inleidingen tot de marxistische
economie verschenen, dat een eenvoudige
uitleiding thans noodzakelijk lijkt te
zijn geworden."
"De marxistische economie pretendeert een
positieve, objectieve wetenschap te zijn,
maar is in wezen hoofdzakelijk normatief
en speculatief van aard. Dit geeft de
marxistische theorieën in sterke mate een
tautologisch karakter. De arbeidswaarde-
theorie is niet alleen ondeugdelijk als
grondslag voor de prijstheorie, maar schiet
ook te kort als verklaring van de winst.
Marx' theorie van de 'Verelendüng' is door
de feiten gelogenstraft. Vooral bij de
idee van de 'vervreemding' blijkt dat
marxisme veel meer is dan marxistische
economie. De marxistische ethiek wordt
gekenmerkt door een huiveringwekkend
waardemonisme."

Dit boek is verkrijgbaar bij iedere goede
boekhandel en bij het Libertarisch Boek-
centrum.

Citaat uit "uitleiding uit de Marxistische
Economie" door Prof.Dr. A. van Doorn

"Marx is een soort rattenvanger van Hameln,
die met zijn mooie vrijheidsmelodie de pro-
letarische kinderen meelokte naar de berg
der dictatuur."

Foto van het jaar?

Minister Van der Klaauw (WD) en De Koning
(CDA) breed lachend samen met terroristen
leider Nkomo poserend voor de persfotogra-
fen. (Hoeveel geld van u hebben zij hem
meegegeven?)


