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De Vrijbrief brengt ü elke twee maanden nieuws over levens- en maatschappijbe-
schouwingen als het objectivisme en het libertarisme.

WIJ GROEIEN

Tot onze vreugde kunnen wij bekend maken, dat de belgische "Beweging Beperking
Staatsmacht" (B.B.S.) besloten heeft haar nieuwsbrief voortaan samen uit te geven
met de Vrijbrief, onder de naam De Vrijbrief. Wij heten onze belgische vrienden
van harte welkom. In de toekomst zullen wij dus ook belgisch libertarisch/objec-
tivistisch nieuws brengen. Ook zullen onze belgische vrienden regelmatig stukken
voor De Vrijbrief insturen en om goed te beginnen volgt hier hun introduktie ar-
tikel, dat direct bewijst, dat wij op dezelfde golflengte zitten. Welkom.

R.J. Doorn

POLITIEK EN FILOSOFIE

De belgische overheid heeft zojuist beslist een participatie te nemen in de zieke
belgische staalbedrijven, 40 tot 60%. Dit door omze.tting van de astronomische
vordering die reeds bestond wegens vroegere hulp in aandelen.

In een TV-interview werd aan onze huidige premier, Paul van den Boeynants, ge-
vraagd welke filosofie er achter die overheidsbeslissing stond. "Filosofie?",
zo vroeg de eerste minister heel verwonderd, "Filosofie? Helemaal geen filosofie.
Wij stonden met onze rug tegen de muur en hadden geen keuze. Anders ging onze
staalindustrie om zeep!".

Dertig miljard franken belastinggeld en geen filosofie! Niemand die zich afvraagt
waarom het de staalindustrie slecht gaat. De enige manier om te ontdekken hoe
deze industrie geholpen kan worden is ons af te vragen of er kan, mag en dient
te worden geholpen. Wat de gevolgen zijn zowel voor de staalindustrie als voor de
rest van de belgische bevolking, tot wat meer belatingen en méér belastingcon-
sumptie leidt, welke de prijs is van deze 'non-keuze' en of er eigenlijk wel van
redding gesproken kan worden.

Onwetendheid, om geen sterker woord te gebruiken en beleefd te blijven? Wellicht.
Maar vergeet niet dat de regering beweert almachtig te mogen beschikken over onze
vrijheid, onze produktiekracht en de resultaten van onze arbeid. Hoe dient dan
zulke onwetendheid wel te worden genoemd?

+++++++4.+4-+++++4H-+++HH-++++++++++++++^

•Ieder 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 bedriging tot initiëren - van geweld tegen het individu.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++^^



De regering geeft er zich zelfs geen reken-
schap van dat hun optreden wel degelijk ge-
baseerd is op een filosofie: "alsof belas-
tinggeld uit de lucht valt en niet wordt
afgenomen van andere burgers"; wij, over-
heid, mogen almachtig beschikken over de
vrijheid, de ambities, de produktiekracht
en het arbeidsresultaat van onze medebur-
gers; wij, Sinterklaas & Co., zijn geroepen
onze (non-)'inzichten en (non-)opvattingen
door middel van staatsdwang op te dringen
aan onze medeburgers; wij, overheid, kun-
nen door onze dwang de vrijheid bevorderen,
en door het onteigenen van produktie de
voorspoed verhogen. Onze medeburgers hebben
niet het gelijke recht vrij te produceren
en vrij te beschikken over de vruchten van
hun leven of in leven te blijven. 'Nuttige'
arbeid is wat in onze kraam van pas komt
en waarmede wij kiespropaganda kunnen maken
enz. enz.

Als wij, burgers, ooit aan deze mentaliteit
en de moordende greep van de overheid wil-
len ontsnappen, dan is het nodig deze over-
wegingen, die achter politieke handelingen
schuil gaan, op zo ruim mogelijke schaal
bekend te maken en aan de kaak te stellen,
b.v. door middel van De Vrijbrief. Het
uiteindelijke doel is echter te trachten
het tij te doen keren. Dit kan niet met
slechts enkele voorvechters. Daarvoor moe-
ten wij ons groeperen en op een gegeven
gunstig ogenblik alle krachten kunnen in-
zetten. Groeperen, coördineren, bekendmaken:
allemaal dingen die niet mogelijk zijn
zonder een permanent contact, in casu, deze
Vrijbrief. Laten wij daarom trachten
steeds maar abonnees bij te maken en (spe-
ciaal voor onze belgische lezers) in de
eers,te plaats zelf abonnee te worden.
Want De Vrijbrief is de opvolger van de
Bo B.S.-Nieuwsbrief. Onze krachten zijn
voortaan gebundeld op BENE(lux)-niveauI

F. Dekkers

ALLES IS NOG NIET VERLOREN

Het lijkt er soms op of wij in een maat-
schappij leven waar wij geen enkele in-
vloed meer kunnen uitoefenen. Het lijkt
dan of wij ondanks al onze eerlijke po-
gingen toch verder afzakken naar een
volkomen gedirigeerde samenleving. Een
maatschappij waar de mens niet meer het
recht op eigen leven, vrijheid, eigendom
heeft, maar een maatschappij waarin een
mens er alleen maar is voor "het algemeen
belang". Wat dat ook moge zijn. De mens
is eigendom van d'e gemeenschap.

Toch zijn er ook nu nog mogelijkheden om
deze ontwikkeling af te remmen. Dat is
bewezen door de STICHTING de NEDERLANDSE
INGENIEUR. Deze heeft voorkomen, dat door
de overheid alle ingenieurs gedwongen
zouden worden om in een bepaald pensioen-
fonds deel te nemen. Alleen ambtenaren
zouden van deze verplichting vrijgesteld
worden. Die hebben hun eigen fonds!

Het is een vreemd en lang verhaal, maar
in het kort komt het neer op het volgende.
Een aantal ingenieurs vond, dat er maar
ëën pensioenfonds voor ingenieurs moest
komen. Dit omdat daardoor pensioenverlies
bij het veranderen van werkkring voorko-
men zou worden. Immers bij verandering
van werkkring wordt het tot dan verworven
pensioen bevroren en niet meer aangepast
aan de (door de overheid veroorzaakte)
inflatie. Om dit te verwezenlijken werd
aan de minister van Sociale Zaken gevraagd
om deze bepaalde beroeps-pensioen-regeling
voor alle ingenieurs verplicht te stellen.
Dus ook voor hen die dat niet willen.

Als iemand aan de overheid vraagt om hem-
zelf tot iets te verplichten, vinden wij
dat al gek, maar om de overheid te vragen
ook anderen daartoe te verplichten, is
gewoon het initiëren van dwang. Het is ons
niet bekend in hoeverre deze dwang-ini-
tiators er zelf beter van zouden worden
door een mooie baan bij dat. nieuwe pen-
sioenfonds.

Gelukkig was er een aantal andere inge-
nieurs, die snel protesteerden tegen deze
gang van zaken. De Stichting de Neder-
landse Ingenieur, de SNI, werd opgericht
en heeft onmiddelijk tegen deze dwangme-
thode geprotesteerd. Door deze aktie wer-
den meerdere ingenieurs attent en zij
gingen op hun beurt protesteren.
Het antwoord, dat op de protesten kwam,
luidde (verkort) als volgt:

"Wij namen goede nota van uw reactie
"Wij kunnen niet in detail op uw opmerkin-
gen ingaan, maar wij zullen een kleine
bloemlezing van de reacties publiceren.
Wij danken u voor de moeite."
Hetgeen overkomt als: je protesteert maar,
maar je zult toch mee moeten".

Bij de minister werden de protesten echter
toch zo duidelijk ontvangen, dat de aan-
vraag tot verplichtstellen werd ingetrok-
ken .
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Voorlopig gaat het dus niet door. Een mooi
resultaat van de SNI. Maar wij zijn er nog
niet. De mogelijkheid om via andere kana-
len toch tot die verplichting te komen, is
er nog altijd. De ingenieurs moeten dus
waakzaam blijven.

Maar niet alleen de ingenieurs. OOK U. Ook
u wordt elke dag bedreigd met meer over-
heidsinvloed. Ook u kunt nu reeds elke dag
in de krant lezen "Wat u nu weer wenst",
"Wat u nu weer moet, of niet meer mag".

Door de steeds verder gaande overheidsbe-
moeienis stevenen we rechtstreeks op een
chaos af o Wij willen, dat zoveel mogelijk
voorkomen. Daarvoor is het nodig dat steeds
meer mensen bewust worden van deze ontwikke-
ling. Alleen dan kan er een begin van tegen
aktie komen. Alleen dan kunnen wij een chaos
voorkomen.

Ook u kunt wat doen, maar dan moet u wel
nu aktie nemen, hoe gering dan ook. Ook u
kunt ons helpen om het vrijheids ideaal te
verwezenlijken.
Bel of schrijf ons voor inlichtingen.

H.D.

Congres van de US Libertarian Party in
Boston

De U.S. Libertarian Party had van l t/m 4
september haar zevende nationale congres.
Behalve vele lezingen en workshops werd
hier de basis gelegd voor allerlei kom-
missies i.v.m. de presidents verkiezingen
van 1980.
Dan waren er natuurlijk ook stands van de
meest uiteenlopende organisaties. Liberta-
risme kan blijkbaar erg ruim opgevat wor-
den: er waren stands van libertarische
feministen, christen libertariërs, gay
lib's, een organisatie "L5", die zich be-
zighoudt met het ontwikkelen van een ruim-
tekolonie, S.I.L., boekwinkels, etc.
Dit alles speelde zich af in het Cosley
Plaza Hotel, dat genoeg ruimte bood aan
de + 1.000 deelnemers voor de meest uit-
eenlopende programmas.
Verschillende programmas vonden tegelij-
kertijd plaats en omdat uw verslaggever
vrijdag en zaterdag niet aanwezig kon
zijn, volgt hier een verslag van slechts
een gedeelte van de aktiviteiten.

Zondagochtend begon voor mij met een lezing
van Dave Nolan over "Yes on 23". "Yes on
23" is de naam van een organisatie, die
zich beijvert om de loonbelasting op te
heffen. "Yes on 23" kwam echt goed van
de grond nadat in Californië "Proposition
13" was aangenomen (Proposition 13 leidde
tot een drastische verlaging van de belas-
ting op onroerend goed in Californië, wat
in de hele U.S. een overweldigende aan-
dacht kreeg en politieke verschuivingen
teweeg heeft gebracht). Nolan gebruikte
als argument om achter "Yes on 23" te
staan:

"De overheid is geneigd zich steeds meer
uit te breiden (en dus de vrijheid te
beknotten). Een van de manieren om die
uitbreiding tegen te gaan is door de
overheid minder inkomsten te laten hebben.
Dit kan door minder belasting te betalen."
Ondertussen is "Yes on 23" al door zeven
staten ondertekend, waardoor het mogelijk
is dat er meer zullen volgen.

Hierna bezocht -ik een workshop genaamd
"Hitting without getting hit back". Deze
workshop gaf een goed beeld hoe in de U.S.
politieke campagnes georganiseerd worden.
"Aangezien zo veel politici hier met vuile
zaken bezig zijn (geweest), is er altijd
wel wat te vinden om een opponent mee te
confronteren. Dit openbaar te maken kan
soms een goede wending aan het verloop
van een verkiezing geven".
Voornamelijk werd er ingegaan op de verkie-
zingscampagne :
- hoe documentatie over bepaalde tegen-

standers aan te leggen, zodat uitspraken
en beloften van vroeger vergeleken kun-
nen worden met latere uitspraken en
feiten;

- welke feiten zijn goed voor gebruik in
een campagne (bv. er werken 5.000 poli-
tie mensen aan 'victemless crimes', dit
kost ..... en heeft als resultaat....);
laat gelijkdenkende journalisten moei-
lijke vragen (gebaseerd op je onderzoe-
kingen) aan je opponent stellen.

Richard Ebeling ging in zijn lezing o.a.
in op het Vietnamese vluchtelingen vraag-
stuk.
Hij toonde aan, dat als er geen vrij ver-
keer van mensen, goederen en geld tussen
landen is, die altijd ten nadele van het
land met de barrières uitvalt.
Of het tegenovergestelde en meer specifiek:
"Hoe kan een land als de Verenigde Staten,
wat groot is geworden door letterlijk
scheepsvrachten mensen uit. Europa te laten
komen, zo gemakkelijk de toegang aan veel
buitenlanders ontzeggen".

Roy Childs (hoofdredakteur van Libertarian
Review) behandelde de bewapeningswedloop
tussen de U.S. en Rusland. Hij achtte een
eerste aanval van Rusland onwaarschijnlijk.
Iemand uit Europa was daar nog niet zo ze-
ker van, wat Childs beantwoordde met:
"Als mensen in Europa zich tegen wie of
wat dan ook willen verdedigen, is dat
volledig hun individuele zaak".

's Avonds was er een banquet waarbij
Robert Bleiberg (hoofdredakteur van het
toonaangevende financiële weekblad Barrons)
een praatje over de economische situatie
in de U.S. hield. Hij begon zijn verhaal
door te zeggen, dat de Dow Jones index 878
had gehaald. Als men inflatie mee zou
rekenen, dan zou de echte D.J. waarde, die
van de crash van 1929 benaderen. Een aar-
dig begin om de spijsvertering op te wek-
ken.

wordt vervolgd op pag„ 5
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ADVERTENTIES
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, enz.

Indien u geïnteresseerd bent, schrijf dan naar:

Het Libertarisch Boekcentrum
Postbus 336
2100 AH HEEMSTEDE

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-bij eenkomsten.

UNIEKE BELEGGINGSMOGELIJKHE1D

Wij bieden u de mogelijkheid tot het investeren in oude
(meestal gouden) MUNTEN met de garantie het geïnves-
teerde bedrag na 5 jaar geheel terug te betalen.

Verwacht rendement: boven 25% per jaar.

Voor nadere inlichtingen:

DOORN & PARTNERS B. V.
A.J. Ernststraat 41
1083 GP AMSTERDAM
Tel.: 020-442727

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 wqrden 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
Zwitserland
Tel.-. 021 -392918

WERK MEE AAN DE VRIJHEID

Wordt aktief lid van een locale kring, die eens per
maand bijeen komt en discussieert over mogelijkhe-
den om tot VRIJHEID te komen.

Er zijn kringen gevormd in Amsterdam, Rotterdam,
Den Haag en Utrecht. Binnenkort zullen ook de
kringen Heerlen en Haarlem bijeenkomen.

Geef u op bij:
Het Libertarisch Centrum
Postbus 5747
Amsterdam 1007 AS
Tel.: 020-442737

INDIEN U BELANGSTELLING HEEFT OM EEN ADVERTENTIE TE PLAATSEN IN ONZE VRIJBRIEF, NEEMT U DAN
CONTACT OP MET DE REDAKTIE VOOR PRIJZEN EN NADERE INLICHTINGEN.
WIJ HEBBEN OOK BELANGSTELLING VOOR DIEGENEN, DIE EEN Z.G. RUIL-ARTIKEL WILLEN PLAATSEN IN
DE VRIJBRIEF.



Bleiberg benadrukte de slechte economische
toestand in de U.S., die niet bepaald ge-
holpen werd door overheidsmaatregelen.
Benijdenswaardig was, dat tijdens het
banquet zo'n $2,400.-- aan de Libertarian
Party gegeven werd door +300 mensen.

De volgende dag brak snel aan via een party
gegeven door de Society for Individual
Liberty. Hier bleek, dat libertariërs goed
pret kunnen maken en dat ze behalve
sombere voorspellingen ook kunnen lachen
om allerlei stunts, die sommige overheden
weer uitgehaald hebben.

Maandag begon met een flitsende sessie van
Michael Emerling. Michael trachtte ons de
"kunst van politieke overreding" bij te
brengen.
Na enige psychologische trucs, o.a. om het
luisteren naar anderen te verbeteren, leg-
de hij uit dat luisteren de manier was om
iemand te overreden. Door goed te begrij-
pen wat de ander wil of bedoelt is er al-
tijd wel een punt waar "libertarische over-
eenkomst" over bestaat. Per slot van reke-
ning verkoop je vrijheid en is er altijd
wel iets waarbij eikaars ideeën overeen-
komen. Zorg er dan wel voor dat je de
taal van de ander spreekt (een hippie
zal vaak heel andere dingen willen horen
dan een conservatief).
Let wel, Emerling hield zijn boeiende
sessie specifiek om libertaries te leren
zoveel mogelijk stemmen te krijgen.

Hierna kon een film van "World Research
Inc" "Libra" bekeken worden. Deze film
liet zien hoe kolonies in de ruimte ge-
maakt kunnen worden. Daarbij werd op sa-
tirische wijze ingegaan hoe tegen 1990
de situatie op aarde zou kunnen zijn:
het ministerie van energievraagstukken
beschikt over elektriciteit, terwijl de
rest van New York het met kaarsen moet
doen.

Volgend jaar zal het congres in San
Francisco plaatsvinden, waarbij dan nog
veel meer mensen verwacht worden, o.a.
omdat dan de libertarische presidents-
kandidaat gekozen wordt voor de ver-
kiezingen van 1980.

L.H.M. Jongen

FRONTLINES

Frontlines is een nieuwe internationale
libertarische nieuwsbrief.
Deze wordt uitgegeven door dezelfde groep,
die het bekende maandblad REASON uitgeeft.
De vorderingen van het libertarisme over
de hele wereld worden er in beschreven.
Ook brieven van lezers en advertenties
worden er in opgenomen. Frontlines ver-
schijnt maandelijks en kost buiten de
Verenigde Staten US$20.— per jaar voor
een luchtpóst abonnement.

Schrijf naar: Frontlines, P.O.Box 40105,
Santa Barbara, CA 93103, U,S.A.

Bijeenkomst van vrije markt activisten

Socialisten excelleren nog steeds in com-
municatietechniek, hoewel hun theorie al
jarenlang morsdood is. Dat was de conclu-
sie van de deelnemers aan de 12e jaarlijk-
se vergadering van organisaties voor de
vrije markteconomie. De bijeenkomst werd
ditmaal in Washington DC gehouden. Van
1 - 3 november waren dertig europese orga-
nisaties er te gast bij ongeveer eenzelfde
aantal<noord en midden amerikaanse organi-
saties. De boodschap van het socialisme is
'do your own thing, don't bother about the
consequences, the government will look
after you'. De socialisten vervangen de
marktorde door een politieke orde die zowel
asociaal als economisch inferieur en onze-
ker is. Menswaardigheid, integriteit en
verantwoordelijkheid voor het eigen leven
en het eigen gezin komen in een politieke
orde op de tweede plaats na het ongrijp-
bare groepsbelang.

De amerikaanse organisaties demonstreerden
aan de hand van enige voorbeelden hoe zij
met verbluffend eenvoudige acties meer be-
grip voor de markt en de rechtsorde in onze
samenleving weten op te wekken. Coors bier-
brouwerijen in Colorado bv. wist binnen een
jaar tijd de meerderheid van haar 8500 per-
soneelsleden de eerste beginselen van de
marktorde bij te brengen. De testuitslagen
waren boven ieders verwachting en de kos-
ten slecht $4.'— per werknemer. In Canada
is de Federatie van onafhankelijke onder-
nemers bezig uit te rekenen hoeveel de be-
lastingbetalers uitsparen door haar anti-
politieke acties. Het ziet er naar uit dat
voor iedere dollar die de Federatie uit-
geeft de overheid $1,000.- minder uitgeeft.

De voordrachten van prof. Meiselman en
prof. Sennholz over de dollarcrisis vonden
toevallig plaats op de dag dat de goudprijs
met $20.- per ons daalde als gevolg van de
aankondiging van president Carter dat hij
1 iets' ging doen tegen de waardeverminde-
ring van de dollar. De verleiding voor de
amerikaanse regering om de inflatie verder
op te jagen is echter zo groot dat er hoog-
stens van een kleine pauze in het infla-
tiefeest sprake is. Als Carter over twee
jaar door een vrije marktpresident wordt
opgevolgd krijgt Amerika zijn laatste kans
om van het geldbederf en de daarmee ge-
paard gaande vernietiging van economie en
moraal af te geraken.

Counting time is not so important as
making time count.

There is no energy crisis, there is
only a production crisis.

WIJ WENSEN U EEN VOORSPOEDIG 1979
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De Vrije Markt in een Onvrije Wereld
Dit is een aankondiging van een nieuwe ru-
briek in.De Vrijbrief.
In deze ruimte zullen wij ons bezighouden
met aktuele ekonomische onderwerpen. De
bedoeling is, om uitgaande van.de vrije
marktprincipes, onze abonnees te helpen
hun inkomen en vrijheid veilig te stellen.
Wij denken hierbij aan het evalueren van
bekende en minder bekende beleggings-,
strategieën.
Om deze rubriek zo goed mogelijk op u af
te stemmen, bieden wij u de gelegenheid
vragen in te sturen. Deze vragen zullen,
onder behoud van anonimiteit, op deze
pagina behandeld worden. Vertrouwelijke
zaken zullen door onze medewerker
Ir. L.H.M. Jongen rechtstreeks met u be-
handeld worden.

Hiernaast de afbeel-
ding van een plak-
plaatje, dat in
miljoenen is
verspreid in
Zuid-Afrika en
nu ook in vele
andere landen.
Het sprak ons
wel aan.

ATLAS SHRUG6ED

Het bekende boek Atlas Shrugged van Ayn
Rand wordt verfilmd. Het wordt een film
serie van in totaal 8 uur. De produktie
hiervan zal ongeveer twee jaar in beslag
nemen.
Veel objectivisten en libertariërs zullen
met ongeduld wachten op het moment, dat
de film vertoond gaat worden. Dat zal dan
25 jaar na het verschijnen van het boek
zijn.
Het boek "The Fountainhead" ("de Eeuwige
Bron") is reeds eerder verfilmd. Doch om-
dat de produktie maatschappij verschil-
lende oorspronkelijke tekst-en daarin had
veranderd, was Ayn Rand daar niet geluk-
kig mee. Dat is de reden waarom het zo
lang geduurd heeft voordat de filmmaat-
schappij en Ayn Rand het eens werden.
Rand wilde de grootst mogelijke zekerheid
dat haar teksten gehandhaafd blijven en
dat zij zelf het laatste woord heeft.

WHILE DEATH AND TAXES ARE INEVITABLE,
BEING TAXES TO DEATH IS NOT.

Economics, the science of managing one's
own household.

Seneca

The ultimate effect of shielding men from
the effects of folly is to fill the xrorld
with fools.

SOCIALISM

You have two cows and you have to give one
to your neighbour.

takes

COMMUNISM

You have two cows, the government
two and gives you half the milk.

FASCISM

You have two cows, the government takes
two and sells you the miIk.

NAZISM

You have two cows, the government takes
both and shoots you.

BUREAUCRACY

You have two cows, you are only allowed
to miIk one and then throw the miIk away.

LIBERTARISM

You have two cows, you sell one and with
the money you buy yourself a buil.

Dit teken vonden wij in
Hongkong en naar ons ver-
teld werd is het het oude
teken van de Verenigde
Oost-Indische Compagnie.
Er is nu echter een varia-
tie op gemaakt, die ons

wel aanspreekt en waar onze voorvaderen
het ook wel mee eens zullen zijn:

'Victory Over Collectivism'


