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T E N G E L E I D E

Ons eerste nummer is redelijk goed ontvangen,

we hebben althans in onze postbus geen rotte

tomaten aangetroffen en ook rotte eieren zijn uit-

gebleven, zelfs na Pasen. We hebben derhalve de

stoute schoenen aangetrokken en een tweede nummer

geproduceerd. Niet alleen dat, we hebben ons

zelfs nog een paar stoute overschoenen aangemeten

en besloten dat dit blad met een zekere mate van

regelmaat gaat verschijnen. Het volgende nummer

zal rond de vierde juli verschijnen en gedeelte-

lijk gewijd zijn aan de op die dag verjarende

Declaration of Independence, een stuk dat niet

ten onrechte wordt gezien als een mijlpaal in de

strijd voor de vrijheid. Het daaropvolgende

nummer komt begin september uit en daarna hopen

we een verschijning om de zes a acht weken aan te

kunnen houden. Dat houdt echter tevens in, dat

met ingang van het volgende nummer de gratis ver-

spreiding moet worden beëindigd (TANSTAAFL, u

weet wel - zo niet, zie elders in dit nummer).

Een jaargang van acht nummers gaat ƒ 14,-/210 Bfr.

/Sfr. 13.50 kosten. U kunt u opgeven als abonnee

p/a Postbus 5747 te Amsterdam. Betaling aan het

adres van de Vrijbrief. Het advertentietarief is

voorlopig vastgesteld op ƒ 40,-/600 Bfr. per

kwart pagina; groter of kleiner in overleg. Voor

vignetten, tekeningen en foto's wordt geen toe-

slag berekend.

Er heeft ons enig negatief commentaar bereikt

over het Duitse zinnetje onder de kop. Bij na-

vraag bleek geen van de bezwaarden te weten, dat

het hier om een stukje wereldliteratuur gaat. Het

dateert uit 1740 en is afkomstig van Frederik de

Grote, bekend filosoof, komponist, fluitist en

koning van Pruisen. We hebben het als motto ge-

kozen omdat we vinden, dat het in een paar woor-

den de kern van het Libertarisme weergeeft, n.l.

dat ieder voor zichzelf uit moet maken op welke

manier hij zijn leven in wil richten, waaruit

vanzelf voortvloeit, dat niemand het recht heeft

het leven van anderen in te richten. Eerlijk-

heidshalve moeten we toegeven, dat Frederik II

zich zelf niet altijd even streng aan zijn uit-

spraak gehouden heeft, maar dat tast de juist-

heid ervan niet aan. We hopen met deze uitleg de

bezwaren weggenomen te hebben en hebben het zin-

netje dan ook in de kop gehandhaafd.
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Het Libertarisch Trefpunt organiseert op Zaterdag 22 mei

a.s. een openbare bijeenkomst in het Marriott-hotel te

Amsterdam
Spreker: Dr. K.F. Gunning

Onderwerp: Criminaliteit

Gelegenheid tot discussie Het Libertariöch boekcentrum zal

Bijdrage i.d. kosten ƒ 2,50 aanwesig zijn met een boekenstand^

Het Marriott-hotel is gelegen bij het Leidseplein. Te be-

reiken vanaf het Centraal Station met tram l of 2; vanaf Amstel

lijn 7. Automobilisten wordt aangeraden een parkeerplaats op of

bij het Museumplein te zoeken (plm. 3 min. lopen).

Zaal open: l uur Aanvang: 2 uur Einde: rond 5 uur
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De kringen vertonen een verheugende groei;
weliswaar de êên verheugender dan de ander, maar
alles bijeen geven de ontwikkelingen reden tot
tevredenheid:

In Amsterdam werd op l april een tweede alge-
mene bijeenkomst gehouden, die weliswaar een wat
teleurstellende opkomst te zien gaf (griep?),
maar toch zeer geanimeerd was. De studieclub,
elke tweede donderdagavond, gaat gestaag door en
er zijn plannen om te komen tot meer studie- en
discussieclubs. Er zal voor de vakantie nog een
algemene bijeenkomst gehouden worden. Kontakt-
adres: Dhr. R.Doorn, A.J. Ernststraat 41, Asd.
Tel. 442727.

Den Haag heeft momenteel stellig de meest
actieve kring. Er is een officieel bestuur ge-
vormd: Vz. Drs. H. de Vos, tel. 688166, Penningm.
Dhr. J.J.C. Meijer, Secr. Mej. D. Klaassen,
Escamplaan 674, tel. 232734. De kring heeft nu
ook een eigen postbus: 8967. Op 10 mei a.s. zal
er een vergader- en discussiebijeenkomst plaats-
vinden en op 31 mei een meer algemene bijeenkomst
die open staat voor een zo groot mogelijk aantal

introducës en belangstellenden.
In België is op 20 april jl. definitief opge-

richt de Belgische Beweging Beperking Staatsmacht.
Voorzitter, tevens kontaktadres: Dhr. Dekkers,
Fred, Floraliënlaan 541, B-2610 Wilrijk, tel.
030-400424. Voorlopig wordt elke tweede dinsdag
van de maand om 8 uur 's avonds in Holiday Inn te
Gent een bijeenkomst gehouden. Men wil de activi-
teiten uitbreiden tot geheel België en staat dan
ook open voor samenwerking in het Francofone deel.

In Delft zijn de geruchten over oprichting van
een kring tot nu toe geruchten gebleven. Voorlo-
pig kontaktadres: Postbus 5747, Asd.

In Groningen zijn vergevorderde plannen voor
een eerste bijeenkomst. Uitnodigingen zijn al
verzonden, maar er kan nog meer bij. Kontakt-
adres: Dhr. L. Jongen, A.Kerkstraat 5, Stad.

In Utrecht verkeert een kring in statu nascen-
di . De kring Den Haag fungeert voorlopig als
baker. Kontaktadres: Dhr. Zey, Petrarcalaan 63,
Utrecht, tel. 936681.

Het kontaktadres van Wageningen ten slotte is:
S. Leffers, Junusstraat 2.

Ingezonden Stukken.

Het schrijven van ingezonden stukken is onge-
twijfeld een goede en goedkope manier om zijn
standpunt onder een breder publiek te brengen en
het is dan ook niet te verwonderen, dat in onze
gelederen de belangstelling hiervoor toeneemt.
Het lijkt ons daarom nuttig enige tips te geven
voor het bereiken van een zo goed mogelijk re-
sultaat:
1. Wees kort en bondig. Bij voorkeur niet meer
dan 300 woorden (d.i. één velletje kwarto met
dubbele regelafstand) voor dagbladen, 600 voor
week/maandbladen en 900 voor vakbladen.
2. Vermeldt het artikel waar u op reageert en vat
het in een paar woorden samen. Het is overigens
niet strikt noodzakelijk u tot reacties te be-
perken. U kunt ook zelf een onderwerp aansnijden.
3. Bepaal u tot feiten en argumenten en het aan-
tonen van tegenstrijdigheden en onjuistheden in
de beweringen van de andere partij. Vermijdt ge-
voelsargumenten ("het zou toch jammer zijn, als.'.')
en subjectieve zienswijzen ("mijn ervaring is...").
4. Vermijdt geestigheden, taalkundige capriolen l
en woordspelingen, vooral t.a.v. eigennamen ("Elk
meent zijn Uyl een valk te zijn").

5. Bent u deskundig op het behandelde gebied, ver-
meldt dit dan, maar vermeldt geen kwaliteiten,
die niets met het behandelde te maken hebben
(m.u.v. academische titels). Onderteken dus b.v.
Jansen, bankier, als het over geld, maar niet als
het over bijenteelt gaat.
6. Vermijdt vooral zinnen als "ik daag u uit dit
te publiceren" en andere indirekt negatieve op-
merkingen over het blad of de schrijver in
kwestie.
7. Rondt uw betoog af met een konklusie, liefst
in één zin.
8. Maak duidelijk dat het uw bedoeling is dat uw
brief gepubliceerd wordt door linksboven op en-
velop en papier de naam van de rubriek te ver-
melden, b.v. "Lezers schrijven".

Schrijft u een ingezonden stuk, stuur ons dan
een doorslagje en vermeldt of het wel/niet/bekort
geplaatst is (liefst met knipsel). Mogelijk dat
wij het alsnog publiceren. Misschien maken we er
zelfs een vaste rubriek van.

"Vanzelfsprekend ben ik in
principe tegen slavernij, maar
om een verantwoord Sociaal Be-
leid te kunnen voeren moet ik
toch zeker het hoofd koel
houden..."

BELEGGINGSADVIES: bewaar alvast uw aardappel-

schillen; men fluistert, dat er binnenkort statie-

geld op geheven gaat worden.

U KUNT NU MEE-PROF!^*^
TEREN VAN DE ONGESJ-
M3TEERDE MOGELIJKHE-
DEN VAN DE GOEDEREN-
TERMiJNHANDEL

Wij bieden:

— hoog rendement
— via een beheersrekening gegaran-

deerd geen margin-ca)!s
— minimale administratiekosten

Door onze rechtstreekse connecties met de Engeise
goederen-termijnmarkten kunnen wij u ook interes-
sante beleggingen aanbieden m.b.t. enkelvoudige
en meervoudige opties.

Voor nadere inlichtingen:

M.H.S. BV
Postbus 71038, Amsterdam.
Telefoon (020) 44 27 27
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(Adv.)

What sort of Man reacis :

THE INTERNATIONAL HARRY SCHULTZ LETTER ?

He's interested in investment Information &
economie trends. He's interested in capitalism &
maintenance of the free market. He's concerned
that his money & government are deteriorating in
'value. He knows that every major change in go-
vernment over de past years has been toward so-
cialism or communism. He's concerned that taxa-
tion is increasing three times faster than re-
turns on investments. He's an independent type,
self-employed in business or the professions, or
an executive who knows that hè must eduoate him-
self on how to protect his savings, invest more
knowledgeably, or hè's retired. He doesn't know
all the anwers, and hè may feel almost alone in
his ideology & concern. He searches on.

The Schultz letter has correctly called every
major turn in the market during the past five
years. During the past twelve years it advised

SPECIAL COUPON OFFER Because we feel sym-
patico with our Dutch Libertarian friends, we're
offering the latest issue of HSL for only 10
guilders, though the regular price is 40. Or you
can subscribe for a year & save money & not miss
any issue. Check one:
I enclose 10 guilders for l issue or, I en-
close 580 guilders for l year of HSL , or I
enclose 290 guilders for 6 months of HSL .
Name:
Address:
Mail to P.O.Box 2523, Lausanne 1002, Switzerland.

many investments that have increased dramatically.
And, over & above that, it has become the rally-
ing flag for those who no longer trust themselves
to those institutions who would wrap them in the
warm blanket of government protection & inter-
ference in our private lives.

If you are one who is in search of liberty & self-
reliance & flexible investment guidance, come
join us. While you still can.

w "~ *

Boekbespreking

Binnen de lange reeks

van werken die beschrij-

ven hoe de Libertarische

beginselen tot een betere

en vrijere samenlaving

leiden, is het boek

"Libertarianism" van Prof.

Hospers ongetwijfeld een

van de beste. John Hos-

pers, directeur van het

Jcilosofisck_instituut van-de Universiteit van_

Zuid-Californië, heeft in een eenvoudige en hel-

dere stijl uitgelegd wat het Libertarisme als

politieke filosofie inhoudt en hoe door toepas-

sing van deze beginselen de mensen in een betere,

d.w.z. in een door hen zelf gecreëerde, samenle-

ving kunnen leven.

Met veel voorbeelden toont hij aan hoe des-

tructief en autoritair alle vormen van collecti-

visme zijn en wat de rol van de staat is om al-

lerlei collectivistische ideeën aan de individuen

met dwang op te leggen. Denk bijvoorbeeld aan de

"War on Poverty" onder leiding van Kennedy en

Johnson. De economische omstandigheden zijn voor

de armen in die tijd eerder verslechterd dan ver-

beterd.

Enkele titels van Hoofdstukken zijn o.a.:

Staat en vrijheid; socialisme en vrijheid; soci-

ale voorzieningen; liefdadigheid; belastingen;

internationale betrekkingen.

Voor ieder die het nog ontbreekt aan actuele

argumenten om het Libertarisme als politieke fi-

losofie uit te dragen, is dit boek zeer aan te

raden.

P.R.

Dit boek is te bestellen door overmaking van
ƒ 11,50 + ƒ 3,- verzendkosten, op postgiro
3301445 t.n.v. Libertarisch Boekcentrum, Postbus
2, Randwijk, alwaar tevens een gratis boekenlijst
besteld kan worden met nog veel meer boeken over
Vrijheid, Kapitalisme, Objectivisme, enz.

VRAAG: Ik ben in de Libertarische literatuur her-
haaldelijk het woord TANSTAAFL tegengekomen, maar
ik kan er niet achterkomen wat dit betekent.
(Dhr. D.S. te R.)
ANTWOORD: TANSTAAFL is de afkorting' voor There
Ain't No Such Thing As A Free Lunch, m.a.w. alles
kost geld of inspanning. Voor zover bekend werd
dit woord voor het eerst gebruikt in 1966 door
Robert Heinlein in zijn boek "The Moon is a harsh
Mistress". Een overeenkomstige Nederlandse uit-
drukking is: voor niets gaat de zon op.
P.S. Het recept voor appeltaart is uitgesteld tot
het volgende nr.

fjpicru yoip T' dcp£Tqg dhroodvuToct eöpuoiroc Z&üg
(fcvepog, e5r' dcv piv KOCTOC óotiAtov tfyocp eAr]0iv..."

Want de alwijze Zeus ontneemt de helft van zijn

deugden aan de mens, als hij deze tot slaaf laat
worden.

Homerus, Odysseia
P(17), 322/23

-0-0-0-

Poverty's Relative

To all who would substitute a planned economy

for the free market, the system in which free

people freely decide the best use of our resour-

ces, I say consider only this: What we define as

the poverty level in America is the average

family .income in Russia.

Thomas A. Murphy,
Chairman, General Motors Corp.

uit: Forbes, lAug. 1975

-O-O-O-

Gelezen op een auto-bumper in Amsterdam: DOE HET

VANDAAG! Morgen wordt het misschien verboden.

-0-0-0-

"What is "owned by the people" is only paid for

by the people, and used by government officials

at the people's expense."

John Hospers, Libertarianism, blz. 84
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12 adressen in het Antwerpse

Antwerpen Centrum, Frankrijklei 28
(recht tegenover opera gebouw)

tel. 031-322309

(Adv.)
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C O M M E N T A A R

Kassa!

Blijkens een bericht in Elseviers Weekblad van

17-1-1976 heeft de Nederlandse overheid 600.000

werknemers in dienst en betaalt aan deze een

loonsom van 50 miljard gulden 's jaars. Wie even

zijn computer raadpleegt zal ontdekken, dat dit

er op neerkomt, dat het gemiddeld salaris van

een overheidswerknemer ƒ 83.333,33 bedraagt. Laat

de modale werknemer het maar niet horen!

De tiid haldt gjin skoft

Enige jaren geleden heeft in Zweden een commissie

onder voorzitterschap van een zekere Olaf Palme

tegen de uitdrukkelijke wens van de Zweedse kie-

zers in een half miljard Zweedse kronen over de

balk gesmeten met geen ander resultaat dan dat

men in Zweden nu rechts rijdt in plaats van links.

Palme werd daarna voldoende doorkneed in de poli-

tiek bevonden om premier te worden. Premier Den

Uyl vindt het voorbeeld van zijn Zweedse ambt-

genoot blijkbaar voldoende inspirerend om ook

zoiets op touw te zetten. Weliswaar rijden we in

Nederland al rechts, maar Den Uyl heeft wat an-

ders gevonden: Zomertijd. Wat opvalt in alle dis-

cussies voor en tegen is, dat blijkbaar nog nie-

mand ontdekt heeft, dat je ook zonder de klok een

uur te verzetten een uur eerder op kunt staan en

wat ook nog niemand opgevallen schijnt te zijn

is dat blijkbaar niemand daar behoefte aan voelt.

Maar ja, als je de grote problemen niet de baas

kunt kun je altijd proberen om de aandacht af te

leiden door van kleine problemen Grote Problemen

te maken en geld is ook geen probleem; het kost

ten slotte maar 35 et. om een biljet van ƒ 100,—

te drukken.

De Hööögste tijd, Heren...

Zo nu en dan verschijnt er tussen alle berich-

ten over verdere beperking van de vrijheid opeens

een berichtje dat toch weer een beetje hoop geeft.

In Alkemade (ZH) heeft men het sluitingsuur van

café's vrijgegeven. Men vindt een verplicht

sluitingsuur verouderd. Handhaving ervan door de

politie maakte deze eerder tot rustverstoorders

dan tot rusthandhavers. Bovendien bleek het feit

dat met het sluitingsuur een grote groep mensen

tegelijk op straat kwam te staan tot ordeversto-

ringen aanleiding .te geven. Voorlopig geldt voor-

deze maatregel een proeftijd van een half jaar.

Een goed begin, ongetwijfeld, maar waarom slechts

het halve werk? Waarom niet meteen landelijk de

hele winkelsluitingswet afschaffen? 't Zou de

hoogste tijd zijn.

Kruideniersmentaliteit

Onlangs is inderdaad de Winkelsluitingswet in de

Tweede Kamer aan de orde geweest. Het is geen

verheffende discussie geworden. Eindeloos is er

touw getrokken over het sluitingsuur van de win-

kels op zaterdagmiddag en de Staatssecretaris

heeft zelfs even met zijn portefeuille gewapperd,

maar het is tekenend voor de droeve situatie in

de Nederlandse politiek, dat geen enkele partij,

ook de V.V.D. niet (de tweede V staat voor Vrij-

heid) het fundamenteel diktatoriale karakter van

de gedwongen winkelsluiting aan de kaak heeft ge-

steld.


