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De Vrijbrief brengt u elke twee maanden nieuws over levens- en maatschappijbeschouwingen als het objecfi-
visme_en het libertarisme.

NOG I.OOO DAGEN V R I J H E I D ?

Dit is misschien wel het belangrijkste artikel, dat de Vrijbrief ooit heeft afge-
drukt. Wij zijn zelfs nerveus om eraan te beginnen, daar het onderwerp zeer be-
langrijk is. Het op schrift stellen is een zeer moeilijke taak. Het is geen arti-
kel over investeringen of over de een of andere economische dreiging (al zijn die
er genoeg en zijn ze zeer ernstig) . Deze zaak is zo belangrijk voor uw toekomst,
dat aandelen, rente percentages, bankrekeningen en voorspellingen betreffende de
verschillende investeringen erbij in het niet vallen.

Wij vrezen echt, dat wij niet in de gelegenheid zullen zijn om van ons kapitaal te
genieten en dat wij -zelfs geen bewegingsvrijheid zullen hebben, hetgeen wij als
het meest noodzakelijke recht moeten beschouwen, als wij dit probleem niet snel
oplossen. Wij refereren hiermee aan een aantal omstandigheden, die onbetwistbaar
wijzen naar een door Rusland gedomineerde wereld binnen twee tot vier jaar. Gedo-
mineerd is eigenlijk een te zwak woord. Wij bedoelen: door de Russen geregeld en
geleid. Alleen een .wonder zou ons nog kunnen redden. De Russen zullen over waar-
schijnlijk 1.000 dagen evenveel macht over ons hebben als nu over bijvoorbeeld
Hongarije, Roemenië, Pqlen en Tjechoslowakije uitoefenen. Of met een klein beetje
geluk worden de VS en Europa als staten met een beklagenswaardige neutraliteit,
zoals Finland, waarin wij slechts zullen functioneren als slaven.

Voordat wij een aantal feiten tevoorschijn halen, die ongetwijfeld de rillingen
over uw rug zullen doen lopen, willen wij even een globale opsomming geven van een
aantal faktoren, welke geleid hebben tot deze konklusie:
Een van de jongste Torries zei onlangs op de conferentie van de "Conservative
Party" in Engeland! "Als wij ons nu niet tegen Rusland verzetten, dan zullen wij
over een paar jaar niet eens in staat zijn om onder het russisch juk vandaan te
kruipen". Deze opmerking spreekt uiteraard voor zich.
Een aantal weken geleden vertoonde de BBC een film over het leven van Ike. Toen
Eisenhower tot 'Citizen of London' werd gemaakt in 1945 na V-Day, waarschuwde hij
de komende generaties met de mededeling: "Verkoop je vrijheid niet om'alleen maar
te kunnen bestaan" .

Wij bekennen, dat ook wij denken, dat gerechtigheid voorop moet staan, vrijheid
moet overwinnen, fatsoen moet er als winnaar uitkomen, tirannie zal ons niet in
bedwang kunnen houden. Maar misschien hebben wij het niet bij het rechte eind.
Wrede bewinden hebben geregeerd over hele continenten & over grote naties gedurende
vele jaren: zelfs eeuwen in Azië. Landen als China en Polen hebben slechts enkele
jaren in hun geschiedenis vrijheid gekend. Rusland heeft dat zelfs nog 'nooit mee-
gemaakt .

Het recente Cuba incident was het laatste kadotje, dat aan Rusland gegeven werd.
Zoals de schrijver Jeffrey Hart zegt: "Iedereen is zo bezig geweest om een ophef
te maken over de militaire kant van de aanwezigheid van de sovjet troepen in Cuba,
dat zij de politieke betekenis daarvan helemaal gemist hebben".
Door 'nee' te zeggen tegen Carter 's pleidooien en dreigingen, hebben de Russen een
duidelijk teken gegeven. Door Carter geen mogelijkheid te geven om zijn gezicht te
redden, laat de Sovjet-Unie de wereld duidelijk zien, dat hun aanval op het impe-
rialisme belangrijker is dan hun relaties met de V. S.
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MEDEDELING

Deze speciale mededeling is er een, die erg belangrijk is voor de toekomstige ont-
wikkeling van De Vrijbrief.

De Vrijbrief zal met ingang van januari maandelijks gaan verschijnen. Wij zullen dan
tenminste vier pagina's per maand brengen om regelmatiger contact met u te onderhou-
den. Bovendien zal ik als redakteur terug treden en zal Ir. H.J. Jongen de redaktie
gaan voeren van De Vrijbrief voor het jaar 1980. Het adres van De Vrijbrief en het
Libertarisch Centrum zal ongewijzigd blijven.

Wij wensen u een heel voorspoedig nieuw jaar en vertrouwen, dat u veel lees-genoegen
zult blijven beleven aan de nieuwe maandelijkse Vrijbrief.

Met libertarische groet,

Robert J. Doorn
redakteur

vervolg:

En het is duidelijk dat zij niet meer
bang zijn voor de VS. Zelfs een
Kennedy in het Witte Huis zou geen
terugtocht van de Russen mogelijk
gemaakt hebben in 1979, zoals dat wel
in 1962 gebeurde, daar de omstandigheden
veranderd zijn. Kennedy was bijna 20
jaar en een andere demensie.
De affaire Cuba welke een aantal maand-
en geleden plaatsvond, vindt nu nog
op grote schaal plaats.
In 1979 heeft het Cuba gebeuren een
veel grotere omvang. Sinds de evacu-
atie van Saigon, heeft de VS niet
anders, gedaan dan terugtrekken. Het
ene na het andere Westerse bezit wordt
prijsgegeven. Met Zuid-Vietnam ver-
loren wij een grote basis bij CamRanh-
Bay, welke nu door de Sovjets in bezit
zijn genomen. Door minimale inzet van
Rusland en Cuba keerden de Portugese
koloniën in Afrika zich tegen Europa.
het Panama Kanaal werd koudbloedig inge -
nomen. Spaanje wordt neutraal. Nicaragua
is verloren dank zij Cubaans meester-
denkwerk en de rest van Centraal Amerika
begint ook al om te buigen. Verloren
aan het communisme zijn: Algerië, Guinea,
Ethiopië, Afghanistan, Iran Laos, Cam-
bodia, Yemen. De domino theorie werd
onderschat.
De ongelooflijk zwakke buitenlandse
politiek en het zwakke bestuur in Eur-
opa en de VS hebben al deze "rode aan-
winsten" mogelijk gemaakt. Maar slechte
militaire planning was de grootste zonde.
En hier refereren wij aan een anoniem
artikel geschreven door een auteur, die
in Washington op een zeer hoge (gevoeli-
ge) post zit. Het artikel werd voor

het eerst door Gary North in Remnant
Review gepubliceerd, toen door Col. Ed.
Harwood en The American Institute for
Economie Research. Col. Harwood besteed
zijn tijd gedeeltelijk aan het strategi-
sche zaken en is aan de andere hand

een econoom. Al.vind hij, dat het
foutief omgaan met geld en zeer grote
dreiging is voor de maatschappij en
speciaal voor de VS, hij zegt, dat het
risico beschreven in^dit artikel het
meest dreigende van de\twee is. Gary
North heeft zijn reputatie op het spel
gezet met dé publikatie van dit artikel.
Hij verzekerde zijn lezers, dat de schrij-
ver van het artikel een betrouwbaar

man was, een geleerde met de graad
doktor in de politieke wetenschap, dat
hij voor belangrijke kranten geschreven
heeft en dat hij full-time de militaire
strategie van de 'Sovjet Unie bestudeert.

U hebt geen keuze. U moet een exemplaar
van het volledige artikel in handen zien
te krijgen. Wij zullen er alleen delen
uit aanhalen. Stuur voor 5 exemplaren
$1.— ($2.— voor 15; $5.— voor 40?
$10.-- voor 100) aan het American Inst.
for Economical Research, Great Barring-
ton MA 01230. Doe het vandaag. Het
heet "The danger is defeat, not destruct-
ion".

Allereerst stoot de schrijver de illu-
uS^e'^ie de meeste Amerikanen hebben
betreffende "hoe een neucleair konflikt
zich zou ontwikkelen" van zijn voetstuk.

Het zou geen uitwisseling van missiles
^l £ie Bericht zijn op grote steden,
zodat beide partijen weer teruggebom-
bardeerd zouden worden naar het stenen-
ti3dperk. In werkelijkheid zou 90%
van de Amerikaanse bevolking erover

Kfn̂ n f* k"nt' De WaPens van deSovjet-Unie zijn gespecialiseerd om
de wapens van de VS te vernietigen om
zodoende de VS te verslaan en daarbij
zo weinig mogelijk mensen doden en de
economie te sparen. Maar wees niet
^rA^'-rnt e?nmaal verslagen, zouden
Arn±f£i anSn llever gehad hebben, datArmageddan was gekomen...

vervolg op blz. 3
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vervolg:

In 1950 had de VS Rusland kunnen ver-
slaan.Zelfs in de jaren 1960 zou'de VS
nog net hoofd boven water hebben kunnen
houden (het artikel geeft deze konklu-
sies tot in detail, met daarbij de
vermelding van de bronnen; wij vatten
het hier alleen samen).
Sinds het begin van de jaren 1970
staat het echter buiten kijf, dat de
Sovjet-Unie superieur is wat betreft
ICBM forces, welke langzaam opgebouw
zijn om de VS missiles in hun silo's

• te vernietigen. Zodoende zal de VS
niet in staat zijn terug te slaan.
Dit te meer door de slechte militaire
besluiten, die beginnende met Robert
McNamara gemaakt zijn en' waardoor nu
ook de BI bommenwerper afgewezen is.

De Sovjet-Unie heeft altijd op het
standpunt gestaan, dat een oorlog
winnars en verliezers heeft en hun
taak is het beschermen van Rusland
door de WAPENS van de vijanden onklaar
te maken, niet door het afslachten van
de bevolking. De beleidslijn van de
VS is echter zo, dat zij zoveel moge-
lijk dode Russen wil produceren,

terwijl zij de wapens van de Sovjet
Unie in takt laat. "De Roden" hebben
nog nooit steden in de VS als doel
gehad en onze misvattingen hierover
zijn zo onjuist, dat wij irrationeel
zijn gaan denken en tot de konklusie
zijn gekomen dat wij niets meer aan
dit gevaar kunnen doen, d.w.z. aan
hun groeiende kapaciteit om ons te
kunnen verslaan en ons aan te doen
wat zij andere verslagen landen
reeds aan doen.
Alleen al de Russische SS-18 schept
al een enorme mogelijkheid om de VS
te ontwapenen. De Russische missiles
zijn gericht op militaire bases en
silo's, waarin missiles met atoom-
koppen. De Polaris/Poseidon onder-
zee vloot is de ruggegraat van de
VS en is zo 9oe^ a^s waardeloos.
Zij is optimaal geschikt voor het
aanvallen van bewoonde gebieden.
Zij zijn minder bruikbaar voor het
aanvallen van militaire doeleinden
en totaal ongeschikt om versterkte
doelen aan te vallen. Zo zijn zij
ook ontworpen. Toen de Poseidon

geperfectioneerd werd, heeft Secretary
of Defense McNamara de plannen om het
met 3 grote moderne atoomkoppen uit te
rusten, verworpen, op grond van het feit,
dat het tegen de strategie van de VS is
om versterkte doelen aan te vallen. Deze
strategie is om oorlog te voorkomen door
te dreigen de Russische burgers in een
tweede aanval te doden. Volgens McNamara
en Carter is de strategie om een oorlog
totaal irrationeel te maken voor alle
betrokkenen. De Poseidon met zijn vele
kleine ongeschikte koppen is zeker een
irrationeel wapen.
De Amerikaanse Minuteman II en m
heeft slechts een kleine kans tegen de
silo's, die versterkt zijn tot + 2,500
Ibs per sq. inch. En daar Rusland ze
nog allemaal met afweergeschut heeft
beveiligd, kunnen ze bijna niet ge-
raakt worden...... De Amerikaanse B52
bommenwerpers zijn oud en zullen groten-
deels op de grond vernietigd worden en
de enkele,die de lucht in komen zullen
het Sovjet luchtafweergeschut niet over-
leven..... het Amerikaanse afweersysteem
bestaat zo goed als niet. DEW is ver-
ouderd. De VS heeft slechts 300 oude
F106's om het hele continent te ver-
dedigen. De VS heeft een uitmuntende
technologie ontwikkeld om zich tegen
ballistische projectielen te verdedigen,
maar ziet af van het gebruik ervan. En
er is geen burgerlijke luchtbescherming.
De Sovjet-Unie is ervan overtuigd, dat
zij de VS kan weerhouden om de uitbreiding
van de Sovjet-Unie's invloeds sfeer op
de wereld tegen te gaan. Als de Russen
teveel onder druk komen te staan,zouden
de roden hun SS18 kunnen lanceren en
daarbij zowat alle projectielen en
bommenwerpers, die in de VS staan, ver-
nietigen. Tegelijkertijd zouden zij
mijnen plaatsen in de havens,waar de
helft van alle Amerikaanse onderzeeërs
liggen. Dit zou de onderzeeërs onklaar
maken en ze daar houden, waar de ICBM'ers
hen te zijner tijd zouden kunnen ver-
nietigen. Op dat ogenblik zou de VS
tot 2500 40 Kilotron atoomkoppen ge-
miniseerd zijn. De Sovjet Unie zou dan
nog 7000 koppen hebben, allemaal onkwets-
baar. Zelfs al zou de VS verkiezen om
terug te slaan, dan zou het daarbij de
dreiging voor zichzelf niet kunnen ver-
kleinen. Op dat moment zou de VS alleen
maar een militair, verlies geleden hebben
en op geen andere wijze geschaad zijn.
De 300 Sovjet megatons.die op plaatsen als
Davis-Monthen luchtmachtbasis en Warren
Luchtmacht bases tot ontploffing gebracht
zouden zijn,zouden minder dan een kwart
miljoen Amerikanen gedood hebben, bijna
allemaal militair personeel. Maar indien

de president van de VS op dat moment
een aanval op de Russische steden zou
lanceren, dan zou hij een aanval op de
Amerikaanse steden riskeren. Een "onder-
handelde" overgave zou dan veel verstan -
diger zijn. Maar zelfs als de president
of de bemanning van een of ander schip
dat uit zichzelf handelt, een Polaris/
Poseidon zou afschieten, dan zou dit
relatief weinig schade aanrichten. Het

on hl 7.. ^
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Een bericht, dat een van onze belgische
leden.in het dagblad "De Standaard" las:

Misschien denkt u, dat sprookjes niet be-
staan - maar lezeres Vercammen uit Nijlen
is daar niet meer zo zeker van. Ik wil u
een modern sprookje vertellen, schrijft
zij, over twee jonge mensen. Hij is 24,
zij. is 23 - en zo beschrijft mevr.
Vercammen hun sprookjesleven:

Hun kasteel is een caravan, die zij mogen
gebruiken van hun tante, die hem maar drie
weken per jaar nodig heeft (in de zomer).
Of die caravan bewoond is of niet maakt
geen verschil: de huur voor de staanplaats
moet toch betaald worden en dus hoeft het
paar uit dit sprookje alvast geen huur te
betalen.

Op maandag morgen, om negen uur, gaan bei-
den rustig naar het stempellokaal. Een
half uurtje later zit de man al met zijn
krantje op de bank in de caravan, terwijl
zijn vrouw rap een handwasje doet: bloesje,
hemd, wat broekjes. Het weinige goed, dat
twee mensen vuilmaken in een week. De
grote was gebeurt om de zes weken in de
wasserij, die hem kastklaar terugbezorgt.

Tegen de middag wordt een bo'terhammetje
gegeten, waarna even wordt gerust tot het
vier uur is en tijd voor bezoek bij ouders,
broers, zusters, tantes, ooms, neven, nich-
ten of wie dan' ook uit de grote familie.
Soms wordt een bezoek gebracht aan vrien-
den en elke week worden er vrienden bij-
gemaakt, zodat het spookjespaar niet te
vaak naar hetzelfde huis moet.

Bij dat bezoek moeten ze onvermijdelijk
blijven eten, want gastvrijheid is een
deugd en twee man meer aan tafel voel je
toch niet. Anders wordt er wel rap iets
uit de diepvries gehaald.
Zij helpt bij de vaat, iedereen babbelt
wat, kijkt wat tv en daarna gaan zij te-
rug naar hun caravan, op weg naar de dins-
dag.

Dinsdag is zoals maandag, behalve dat zij
haar wasje strijkt. Op woensdag gaan zij
naar de markt en 's avonds naar de bios-
koop. Donderdag wordt het caravannetje
wat opgeknapt, vrijdag gaan ze naar de
grote markt in de stad en 's avonds naar
haar ouders. Op zaterdag mag er lang wor-
den uitgeslapen, waarna ze even naar de
supermarkt gaan en 's avonds zijn ouders
opzoeken.

Zondagmorgen wordt lang geslapen. In de
late ochtend brengen ze een paar .bossen
bloemen naar de schoonmoeders, 's Mid-
dags eten zij bij haar en 's avonds bij
zijn ouders of omgekeerd. En dan begint
alles van voren af aan.

Hoe zij dat klaarspelen? Zij stempelt
(= w.w. trekken) al sedert vijf jaar en
krijgt he-t minimumloon, zowat 10.000 fr.

Hij stempelt nog maar negen maanden en
krijgt zowat 20.000 fr. Om alle last met
de fiskus te vermijden zijn zij niet ge-
trouwd. Ze betalen een beetje voor gas en
elektriciteit in hun gratis woonst, boter-
hammet jes voor 's middags kosten ook niet
veel, uitgaven voor amusement zijn beschei-
den, de wekelijkse bloemen kosten geen
fortuin, en elke maand wordt duizend frank
of zo opzij gezet, waarmee zij tijdens de
zomer gedurende drie weken naar Spanje
gaan, wanneer tante haar caravan zelf no-
dig heeft.

Het personeel in hun "kasteel" dat zijn wij
allemaal, want wij leveren hen de middelen
om hun sprookje te beleven.

Trouwens, waarom zouden zij gaan werken,
om duizend frank per week méér te verdie-
nen?

Hopelijk eindigt ook voor hen het sprook-
je met een "zij leefden lang en gelukkig",
zodat wij binnen vijftig of zestig jaar
met hen door de stad kunnen rijden om hen
te feliciteren met de vijftigste of zes-
tigste verjaardag van hun huwelijk.

Was ik twintig jaar jonger, ik deed het-
zelfde. Ik zou ook zeggen "laat de boel
maar waaien", dat kun je met twaalf mil-
joen helpers, die trouw hun centjes afdra-
gen aan vadertje Staat.

"The administration unveiled its new economie policies today, but, fortunately, no
one paid any attention and no harm was done."
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De auto-mensen in de USA spreken over
hun presidenten als volgt: "Geen wonder;
eerst hadden wij een Lincoln, toen een
Ford en nu alleen nog een ....'Carter'!"
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Sovjet verdëdigings systeem is erg sterk.
De Amerikaanse projectielen zouden vele -
gebouwen vernietigen. "Maar de toekomst
zou aan de Sovjet Unie behoren". Dit
senario zou "na 1981 plaats kunnen vinden,
als de Russen de ontwikkeling van hun 4de
generatie LCBM's voltooid hebben. De
mensen, die er verstand van hebben, weten
wat de raketten kunnen en daardoor hoeft
de USSR waarschijnlijk niet eens aan te
vallen."
Misschien leven wij binnenkort in een tijd-
perk van Russische kanoneerboot politiek,
waar zij slechts de vlag hoeven te tonen
en iedereeen trekt zich terug en doet de
dingen op de Russische voorgeschreven
manier. Het is al begonnen. De angst
voor Russische inmenging heeft de VS ervan
weerhouden in Vietman te winnen. Het heeft
de VS ervan weerhouden de Sjah van Iran te
helpen. De rode dreiging heeft.de VS ertoe
gebracht Israël te stoppen om zijn over-
winning tegen de Arabieren in 1973 te vol-
tooien. Hetzelfde vooruitzicht heeft dé
VS er toe gebracht toe te zien op zo goed
als onteigening van zijn olietoever in
het Midden-Oosten en het verviervoudigen
van de olieprijs. Daar het Sovjet arsenaal
steeds angstaanjagender wordt, is het lo -
gischdat de vrienden van de Sovjet-Unie
steeds brutaler worden, terwijl de VS en
zijn vrienden meer lijden omdat zij prob-
eren de Sovjets niet in de wielen te
rijden.
Motieven voor vriendschap met de VS kunnen
alleen maar afnemen..... Als Rusland (of
Oost-Duitsland) slechts een zone van 2 km
breed van de West-Duitse grens zou innemen,
wat zou er dan gebeuren?? De VS zou zeker
geen nucleare aanval op russische steden
beginnen. NATO zou niet aanvallen om een
paar vierkante km. terug te winnen. NATO
wordt in aantal overtroffen wat betreft
manschappen, tanks, wapens enz. De VS zou
niet kunnen helpen om Europa te verdedigen,
omdat het zichzelf niet eens kan verdedigen.
De Amerikaanse troepen in de VS kunnen een
Sovjet aanval niet tegengaan. En als de
Amerikaanse strategische wapens gebruikt
zouden worden, zou dit een ontwapende aan-
val op de VS ontketenen. De wetenschap
hiervan zou Europa al snel van de VS los-
maken .
De Sovjet-Unie zou een "coup d'etat" op
Saudi Arabi'ê kunnen opzetten. De PLO zou
hiervoor graag als camouflage dienen. Zou
de VS een 3de wereldoorlog riskeren? Met
de Saudi Arabische olie in rode handen, zou
Rusland Europa kunnen benaderen met een
aanbod van stabile toevoer van olie op voor-
waarde dat Europa zijn relatie met de VS
afbreekt. Gezien de verdeling van macht
bij het begin van de jaren 1980 zou Euro-
pa weinig keuze hebben ..... Panama zal
misschien om Russische troepen vragen en
dan zou de VS niet eens op ze durven te
schieten.
Tegen de tijd, dat in de jaren 1980 de
werkelijkheid van onze strategische infer-

ioriteit blijkt, zal het te laat zijn
deze te verbeteren. De wapens welke nodig
geweest zouden zijn, hadden in de jaren
1960 en 1970 gemaakt moeten zijn. Als de
VS in 1981 begint deze te maken, zal de

Sovjet Unie zich realiseren, dat zij haar
voorsprong tegen 1988-90 verloren zal heb-
ben en zal zij waarschijnlijk de VS ver-
bieden nieuwe wapens te maken. "Waarom
zou zij haar superioriteit niet gebruiken,
zolang zij die nog heeft?".

Wat zou het betekenen als de VS en Europa
hetzelfde zouden worden als Finland?
Wij hebben vele voorbeelden om dat te il-
lustreren. Kijk naar wat Rusland haalt
uit de landen, die zij in haar macht heeft:
grondstoffen, voedsel, etc. "De totale uit-
buiting van de VS zou zeer snel plaatsvin-
den. Zij zouden onrealistische prijzen
vaststellen en onrealistische eisen stel-
len. Zij zouden de economie verlossen van
parasieten en de maatschappij van onbruik-
bare "schreeuwlelijkerds", daarbij de voor
hen noodzakelijke campagnes tegen o.a.
religie en het gezin voerend. Bovenbeschre-
ven macht moet gezien worden als de meest
betrouwbare voor communistische doelen.
Dit is echt geen speculatie, maar de kei-
harde waarheid. De geschiedenis van het
russische bewind bestaat bijna alleen
daaruit.

Is er dan geen hoop meer? Deze vraag moet
niet negatief beantwoord worden, alhoewel
wij zeer snel zullen moeten gaan optreden.
Ten eerste moeten wij de Minuteman missiles
uit hun silo's halen en hen in fabrieks-
complexen plaatsen en hen in beweging hou-
den op vrachtwagens, waar vanaf, zij ge-
lanceerd kunnen worden. Dit zou de Russen
de mogelijkheid ontnemen deze missiles als
doelpunt te nemen en ze zodoende te ver-
nietigen. Hiermee zouden de communisten
veel van hun initiatief voor een eerste
aanval verliezen.
Ten tweede moeten wij het systeem om wa-
pens te ontwikkelen versnellen, want dit
neemt op het ogenblik 15 jaar in beslag.
Het langzame systeem heeft ervoor gezorgd,
dat de VS een van de slechtst uitgeruste
landen ter wereld is. Als wij gewoon door-
gaan, zal de.MX missile niet klaar zijn
vóór 1990, hetgeen te laat is om onze
vrijheid te redden. Als wij even terug-
gaan naar het systeem ten tijde van de
Tweede Wereldoorlog, dan zou de VS snel
een zware, verplaatsbare missile ontwer-
pen, die in staat zou zijn om de silo's
van de vijand onklaar te maken. Op basis
van prioriteit zou dat per 1983 gereali-
seerd kunnen worden.
Ten derde zouden wij de atoomkoppen van
de Poseidon kunnen veranderen. Het aan-
tal zouden wij moeten reduceren, maar
daarvoor in de plaats een wapen-vernie-
tigend wapen creeëren. 1.200 grote ge-
schikte koppen aan boord van amerikaanse
onderzeeërs zouden ons beter beschermen,
dan de 5,000 kleine, ongeschikte, die wij
nu hebben.
Ten vierde zouden wij de strategie moe-
ten veranderen van het trachten te doden
van de Russen naar het vernietigen van
hun wapens. (Er is nog veel meer, maar
wij hebben er geen ruimte voor).

vervolg op blz. 6



Het is een wedstrijd tegen de tijd. 1982
zal de gevaarlijkste periode in de gehele
geschiedenis zijn, wanneer één enkel land
in staat zal zijn over de hele wereld te
regeren.

Overal ter wereld schijnen mensen aan de
top zich opeens van het gevaar bewust te
worden. Peregrine Worsthorne, een Londonse
schrijver van dagbladcommentaren, ging
zich vorige week te buiten, toen hij zijn
zorgen uitte over het feit, dat er met
Breznjev's dood een einde zal komen aan
de 'oude garde', wiens standpunt gevormd
werd toen de VS nog aan de top stond.

De nieuwe generatie is opgegroeid met de
toenemende superioriteit op militair ge-
bied van Rusland. Zij wordt niet geïntimi-
deerd door de VS. Zij voelt zich thuis bij
de gedachte van de russische superioriteit.
Maar erger is zelfs het besef, dat deze
russische superioriteit niet kan blijven.
Tegen het eind van de jaren '80 zou de
thermo-neucleaire weegschaal wel eens naar
de andere kant kunnen doorslaan. Tegen die
tijd zou China ook wel eens een grote
doorn in de zijde van Rusland kunnen zijn.
Dus overijling i.p.v. uitstel zou het
meest logisch zijn en zelfs waarschijnlijk
het meest voorzichtige.

De volgende russische leider zou kunnen
denken, dat het dwaasheid is om de kans
niet te grijpen, nu de mogelijkheid be-
staat..... Europa is verdeeld. De VS is
verzwakt.... Het angstaanjagende aspect
is de overheersende kalmte, die er heerst.
Wij hebben niets te vrezen, dan de afwe-
zigheid van angst.... het afwezig zijn
van enig gevoel van gevaar. Breznjev's dood
zou goed nieuws voor het Westen kunnen
zijn, omdat op zijn plaats een jongere
leider plaats zou kunnen nemen, die de
nieuwe russische macht vertegenwoordigt
en die het minder gemakkelijk zou kunnen
maken de dreiging te negeren.

Een paar weken lang zijn gegevens voor dit
artikel verzameld en er is geen ruimte
voor alles. Maar wij denken, dat de
grootste lijnen wel duidelijk zijn. En als
dat zo is, dan weet u wat u te doen staat.
Het is tijd om die oude, wijze spreuk nog
eens op te halen: "Hetgeen- dat nodig is
voor het kwaad om zege te vieren is, dat
'goede mensen' niets doen". Laten wij
allemaal wel iets doen, anders verloopt
onze vrijheid over 1000 dagen.

Vertaling van een artikel geschreven
door Sir Harry D. Schultz en gepu-
bliceerd in de Harry Schultz Letter

VERWORVEN RECHTEN

— Hij heeft recht op twee kubieke meters hout
— ... maar er is geen hout meer.,.
— Dat trekken wij ons niet aan, hij heeft recht op twee kubieke meters hout!
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A G E N D A
Don Ernsberger is een van de oprichters
van de amerikaanse Society of Individual
Libertarians (S.I.L.)* De heer Ernsberger
maakt op dit ogenblik een tournee door
Europa, waar hij zoveel mogelijk liberta-
riërs wil ontmoeten.

Op 9 januari 's avonds kunt ook u hem
ontmoeten. Wij willen een bijeenkomst
organiseren, waarop Don Ernsberger ver-
telt over de jongste ontwikkelingen in
de Verenigde Staten en over zijn in
Europa opgedane ervaringen.

Bij het ter presse gaan van dit nummer
is het nog niet precies bekend waar de
bijeenkomst gehouden zal worden én hoe
laat deze zal beginnen. Indien u echter
wilt komen, belt of schrijft u dan het
Libertarisch Centrum te Amsterdam
(020 - 44 27 37), waar men u over het
programma kan informeren.

+++++++++++++++++++++++++++-H+++++++++++++

Het Libertarisch Centrum België v.z.w.
heeft een Libertarische Lessencyclus
georganiseerd.

Het programma is reeds van start gegaan,
maar er staan nog 5 lessen op het pro-
gramma. De volgende zal op 13 december
gehouden worden en betreft "Enkele
bouwstenen voor een gezonde economie"
door Fred Dekkers. De daarop volgende
zal op 10 januari 1980 door Frank van
Dun gehouden worden over "Zelfbeheer:
Winnaars en Verliezers".

Alle lessen worden gegeven in lokaal
"DE DULLE GRIET" (bovenzaal) op de
Vrijdagmarkt te GENT (België). Zij
beginnen telkens om 20.00 uur en na
de les is er gelegenheid tot vragen en
discussie.

De deelnemingsprijs voor de lessen is
50 Bfr. per stuk.

Voor nadere informatie kunt u contact
opnemen met het Libertarisch Centrum
België of Nederland.

ADVER

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

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.

ENTIES

INTERNATIONAL

Panamex now lias available Bullion
coins in a range of metric
weights in both Gold a Silver.
Eight different coins are avail-
able at premiums as low as 3^%
over spot„ Two, f ive, ten and •
twenty-five gram Gold, and two,
fivej ten and twenty-five gram
Silver. Write for free Informa-
tion and $20 sample offer.

Burope : PANAMEX INTERNATIONAL LTD.
Box 70
Route de Lavaux 103
1095 Lutry/VD
Switzerland

Canada s PANAMEX INTERNATIONAL LTD.
4040 St. Catherine St. W.
Montreal, Quebec
Canada H3Z 1P2

Far Easts PANAMEX INTERNATIONAL LTD.
1801 Aurora House
56-59 Connaught Rd.
Hong Korig
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BELEGGERTJES

Panamex munten (gouden en zilveren) zijn
handige, gemakkelijke en relatief goedkope
munten, omdat er weinig betaald hoeft te
worden voor muntkosten en voor het ver-
koopapparaat .
Op het gebied van munten valt ons de ob-
jectiviteit van de nederlandse bank-wereld
hard tegen.Kijk bijvoorbeeld eens naar de
houding van de nederlandse banken. De ban-
ken geven grote sommen geld uit om mooie
folders over gouden munten te laten druk-
ken. Opvallend is daarbij, dat in deze
folders de zuid-afrikaanse Krugerrand
ontbreekt. Bestaat deze munt niet meer?

Nou, reken maar. Sterker nog, het is de
meest verkochte gouden 'bullion' munt ter
wereld. En nu komt het mooie: hij wordt
ook verkocht door de nederlandse banken.
Tja, als zelfs instituten als de banken
bang zijn voor wat aktiegroepen om Kru-
gerranden uit te geven, dan is er voor
het Libertarisch Centrum nog veel te doen
(maar dat wist u al). Het belachelijke is,
dat het nog niet eens logisch is; ook al
wil je fcuid Afrika niet steunen. Veel van
de gouden munten bestaan nl (u wist het
al) uit goud. Drievierde van de niet com-
munistische goud-produktie komt uit Zuid
Afrika. Dus wat doet u in feite, zelfs als
u geen Krugerrand koopt? Juist, gewoon 3/4
zuid-afrikaans goud kopen.

En nu maar op de anti-goud aktiegroepen
wachten, die er genoeg zijn o.a. regeringen,

Zoals u weet wordt dit soort aktiegroepen
ook gesteund door overheden. Zeer interes-
sant en som komisch is daarbij de rol
van de Verenigde Staten. Hadden de VS in
het verleden al een groot deel van hun
zilvervoorraad tegen $1.20 per ounce ver-
kocht (nu kost het $18. —), hetzelfde is nu
aan de gang met goud.
Het komische is,dat de grote goudveilingen
nu net precies de grote (arabische) kopers
de gelegenheid geven om grote hoeveelheden
goud te kopen, zonder de prijs op te drij-
ven. Vandaar, dat u zich niet in de luren
moet laten leggen als de VS zegt de verko-
pen te vergroten. Natuurlijk gaat de goud-
prijs dan even omlaag, maar zie dat aub
als een goede aankoopmogelijkheidï

Hoe meer de belegger zuur gemaakt wordt,
des te meer wordt er gezocht naar alterna-
tieven. Vaak is hier al beschreven, dat
goud, zilver en verzamelingszaken, zoals
postzegels, munten, oude aandelen etc. goe-
de dingen zijn. Ook in de aandelenmarkt
staan de ontwikkelingen niet stil. Twee
daarvan wil ik hier graag onder uw aan-
dacht brengen:

a. Dow Jones Commodities.
In het kort komt het hier op neer, dat
u'tegen of met de Dow Jones index
speculeert (een index, die de waarde van
30 voorname amerikaanse aandelen aan-
geeft) . U doet dat op redelijk gunstige
voorwaarden, doordat u maar 10% van de
totale waarde van uw investering hoeft
te betalen. Dus elke prijsverandering

in de D„J. betekent lOx zoveel winst of
verlies voor u.
Let wel: dit is een belegging voor het
speculatieve deel van uw vermogen, maar
het is altijd nog veel beter dan in een
loterij meespelen.

b. Iets bekender is het beleggen in opties
voor aandelen. Een optie, hier met aan-
delen, is net zo te beschouwen als een
optie bij het kopen van een huis. Niet
alleen het beleggen in opties zelf is
interessant, u zou ook kunnen over we-
gen opties te laten schrijven tegen uw
aandelen-portefeuille (als u tenminste
nog aandelen heeft, ondanks onze her-
haalde waarschuwing). Het laten schrij-
ven van opties tegen uw aandelen kan
een extra inkomen op uw portefeuille be-
tekenen. Helaas kan dit echter niet in
alle aandelen, alleen de meest verhan-
delde in Nederland, België en Amerika.

Veel wordt er tegenwoordig geadverteerd
over hypotheken en leningen in Zwitserse
francs in Zwitserland. Aanlokkelijke rente
percentages van soms zelfs 4^% worden u
voorgespiegeld (in Nederland betaalt u al
gauw 11%). Houdt u daarbij wel in de gaten
dat u er in dit soort leningen vanuit gaat
dat de koers tussen gulden/belgische franc
en de Zwitserse franc over de looptijd van
de lening constant blijft. Mocht, wat al
eerder is gebeurd, de Zwitserse franc 10%
per jaar stijgen, dan bent u aanzienlijk
duurder uit dan bij uw plaatselijke bank.
U moet dan immers duurdere Zwitserse francs
terugbetalen.
Voor ëën jaar zou ik dat risico nog wel
willen nemen, maar nu een Zwitserse franc
lening afsluiten voor 5 jaar lijkt mij
niet verstandig. Dit zou pas echt specu-
leren zijn.
Daar komt dan nog de vertekening bij, die
optreed door belasting aftrek;

U betaalt zeg in Nederland 11% rente.
Stel u zit in de 50% belasting klasse,
dat betekent, dat u in feite 5,5% ren-
te echt betaalt. Vergelijk dit nu eens
met de Zwitserse franc lening met 5%
rente. Ook hier is belasting aftrek
mogelijk, dus u betaalt echt 2%%. Daar
komen dan nog commissies en afsluitpro-
visie bij, maar dat is in Nederland
maar weinig lager. In feite zou u er
dus 5^ min 2h = 3% bij opschieten.
Echter als de Zwitserse franc meer
stijgt dan 3% 'per jaar, verliest u al.
Tja, en weet u nog dat de Zw.Fr. drie
jaar geleden nog 80 cent was? Nu be-
taalt u pak weg ƒ 1,20 oftewel 50% meer
dan toen.

Ir. L.H.M. Jongen

WIJ WENSEN U
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