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IETS OVER ONZE DOELSTELLINGEN ;
Voor zeer velen is dit een van de eerste nummers [van de Vrijbrief die zij onder ogen krij~'
gen. Voor hen willen wij graag Onze doelstellingen verduidelijken.

De algemene doelstelling van het Libertarisch Centrum^ en haar orgaan de Vrijbrief is het
bevorderen van de individuele vrijheid van de mens. Deze dpelstelling, trachten wij te ver-
wezenlijken' dóór': ' . .

i •. • ' . ' i , i i ,',
- Het verbreiden i van de Libertarische levensbeschouwing, , ,

. De Vrijbrief brengt maandelijks nieuws en opinies met een Libertarische strekking. '

. Een perste indruk .van, onze filosofie geeft , de] brochure "Hoe vrjlji bent U npg?''> welke ,
u op verzoek toegezonden wordt voor ƒ 3,-,

. Het Libertarisch Boekcentrum biedt een schat^ aan literatuur over: individuele vrijheid,
maatschappelijke strukturen, vrije-markt-ekonomie en nog veel meer,. (Libertarisch Boek-
centrum, Postbus 336, 2100 AH Heemstede; vraag de boekenlijst.) , ' , ' ' ','

. Er zijn plaatselijke "Kringen", waarvan , de leden maandelijks bijeenkomen om gelijkge-
stemden te ontmoeten, om, zich, te, . verdiepen in het t LjLbertjar isme , oia zich te oefenen in
het diskussiëren, of voor het bespreken -van akties, ( ( ,

- Het verlenert van' 'steun aan' iedere ajctle die' gericht1 is op 'yèJfgyoiijig van 'd'e' vrijheid.
De Vrijbrief, beoogt het brengen van nieuws over het streven naar vrij'he'id zowel binnen
als buiten Nederland 'en 'België. Zij xvil meldln'g makeüi van' alle akt'ies 'met 'één in ruime
zin gelijkgericht doel" als 'het önde. TevenS'wil de Vfijbïjief een kommünikatiemidd©! asijn
tussen Libertariërs , o. a. door het opnemen van irigezohden st'ukKen, artikelen1 en medede-
lingen, t' ' ' ' x - '' ' • ' i , i

- Het geven, van voorlichting over methodes om vrijheid te .b, ehouden of te _Yeggyotett< t j
De Vrijbrief beoogt te adviseren in het ontkomen aan van staatsitejje opgelegde dwangmaat-
regelen en betutteling. Zij wil trachten in de toekomst meer beleggittgs- en jbelasting-
adviezen te geven, alsmede .adviezen hoe een. crisis te doorstaan ("survival").

Het weergeven Van feiten die doorgaans onvolledig of_ onjuist behandeld gorden in d@
De Vrijbrief wil licht laten schijnen op zaken die door politici en de public'itêi'tssaedia
moedwillig of door onwetendheid verkeerd voorgesteld worden. Dit met het doel l'e&e£s in'
staat te stellen hun vaak -nog; vage standpunten meer vorm te geven, en met het doel te
waarschuwen! voor1 wat misschien komen gaat in Nederland en België als er geen brede tegen
beweging ontstaat.

" üpij zijn in, .een positie om de richting voor politieke'verandering aan
te geven omdat wij voorlopen op de massar terwijl'zowel de linkse 'als •
de rechtse partijen achter de massa aan Jopen. " ' ' !

' , i • ,naa£ Sd Crane, , , h ,
' „ ' , , i Presicfentafcandüdaat LP.

, ' s ' i ' ,
— ' , ; • ' ^ -•—' F̂ ~- ^ '—̂ -t—
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NATIONAAL COMITÉ VERMINDERING BELASTINGDRUK (NCVB)
Enkele maanden geleden is in Harderwijk door de heer G.J. de Hoop opgericht het Nationaal
Comité Vermindering Belastingdruk. Dit comité kreeg onmiddellijk veel aandacht in de pers
en er kwamen honderden, sympathiebetuigingen binnen.
Het comité heeft o.a. als doel:
- Vermindering van de belastingdruk, in de breedste zin van het woord.
- Vereenvoudiging van het belastingstelsel.
- Een humane inning der lasten.
- Het openlijk aan de kaak stellen van verspilling van gemeenschapsgelden.
- Het openlijk aan de kaak stellen van die personen die voor dat verspillen verantwoor-

delijk zijn.
- Het bemiddelen bij de belastingdienst bij zeer moeilijke zaken door op te treden als
konsumentenorganisatie op fiskaal gebied.

- Het belastingsbewustzijn bevorderen door voorlichting te geven waarover men betaalt,
wat men betaalt, en of de belastinggelden besteed worden voor die doelen waarvoor zij
geheven worden.

De N.C.V.B. heeft veel plannen om deze doelstellingen te verwezenlijken. Als belangrijke
stap gaat er nu een open brief naar regering en parlement. Deze luidt als volgt:

Aan onze Regering en leden van de Staten-Generaalf

Langs deze weg willen wij ons graag aan u voorstellen en onze doelstellingen aan u
bekend maken: . '
Wij zijn het "Nationaal Comité Vermindering Belastingdruk". Onze primaire doelstellingen
zijn: i
a. vermindering van de belastingdruk in de breedste zin-van het woord;
b. vereenvoudiging van het belastingstelsel;
c. een humane inning van de lasten, > . '
en erkenning van het Comité als volwaardig gesprekspartner.
Onze aktiviteiten in de afgelopen maanden doen verwachten dat wij binnen afzienbare
tijd tot een der grootste organisaties van ons land zullen behoren. Velen zijn het niet
eens met het,financiële beleid van regering en parlement en de daaruit voortvloeiende
belastingmaatregelen. '
Ook is ons gebleken dat het huidige' belastingstelsel schandalige methoden heeft om de
lasten te innen, wat tot mensonterende praktijken"leidt, terwijl terugbetalingen gigan-
tisch lange tijden met zich meebrengen, welke als irreëel en oneerlijk bij de burger
overkomen. Wij zijn ervan overtuigd dat onze doelstellingen een positieve bijdrage le-
veren aan onze samenleving en de echt zwakkeren een grotere bescherming bieden. Het ligt
daarom op onze weg op te komen voor 'onze medeburgers/ welke zowel financieel als geeste-
lijk gekweld worden door het huidige belastingstelsel.
Eén onzer taken zal dan ook zijn het publiekelijk aan de kaak stellen van gevallen, zo-
wel in de privésfeer* als in het bedrijfsleven, welke in deze tijd, anno 1980, de primaire
rechten van de mens aantasten: zijn persoonlijke vrijheid.
Wij wijzen u met klem op het feit dat de grenzen inzake het innen, uitgeven en verspillen
van gelden van 's lands ingezetenen reeds ver zijn overschreden.

Hoogachtend,
Nationaal Comité Vermindering Belastingdruk.

Wij zijn zeer benieuwd hoe hierop door wie gereageerd gaat
worden.
Het N.C.V.B. wil onder geen voorwaarde aangemerkt worden
als een politieke partij. Zij wil meer, fungeren als een
soort konsumentenorganisatie. Nou ja, konsumenten!!!
Wij hopen dat ook dit streven een grote response krijgt.
U kunt met het N,C»V.B. kontakt opnemen via Postbus 125,
.Harderwijk,, Holland, én u kunt uw bijdragen storten op
AMRO-bank rekening nr. '41.69,05.730. ,
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FILH : HET BEDROG VAN SALT II - (BIJEENKOMST 15 MAART)
Op zaterdagmiddag 15 maart 1980 om 14.00 uur zal er in "De Gouden Wieken", Scheveningse-
weg 37 te Den Haag, de film "THE SALT SYNDROME" vertoond worden. Tevens zal de heer
H. BROUWER een inleiding houden over de SALT-akkoorden, de Oost/West-verhoudingen m.b.t.
militaire sterkte, en de internationale bedreiging van onze vrijheid.

"The SALT Syndrome" belicht de militaire positie van het Westen ten opzichte van het Oost-
blok, en wat de konsekwenties van SALT zullen zijn voor onze veiligheid. De beslissing
van de Amerikaanse senaat om het SALT-akkoprd (ter wederzijd$e beperking van strategische
bewapening) al of niet goed te keuren, zal van het allergrootste belang zijn voor de toe-
komst van ons allen.
Ondanks alle aandacht die^de media aan de SALT-akkoOrden besteden, is het publiek niet
wezenlijk voorgelicht over de werkelijke achtergronden. Deze film echter geeft aan, hoe de
Verenigde Staten sedert 17 jaar bezig zijn aan eenzijdige ontwapening, terwijl de Sowjets
een spectaculaire militaire opbouw tot stand gebracht hebben. In die tijd is de V.S. terug-
gebracht van een positie van Overtuigende superioriteit naar een van duidelijke inferiori-
teit. Goedkeuring van SALT II zou een bestendiging van die positie inhouden - een Amerika
dat niet verder bewapent tegenover een Oostblok dat vrijwel onkontroleerbaar opbouwt.
Onder andere legt SALT II vast, dat Amerika niet het vermogen mag ontwikkelen een eerste
atoom-raketaanval door de Russen af te slaan, nog vóórdat de Russische raketten doel tref-
fen. De Russen echter hebben vandaag de dag dit vermogen reeds.'
Voorts kunnen de Russen nu reeds 95% van de , , \
Amerikaanse kernraketten uitschakelen door ;
ze precies in hun silo's te treffen. Met de
resterende 5% zouden de Amerikanen nooit
meer een tegenoffensief durven, ondernemen,
en zouden gedwongen zijn te kapituleren....

Na afloop is er gelegenheid tot diskussie.

"Dé Gouden Wieken" is bereikbaar met tram
7 of 8 vanaf beide N.S.-stations.
Zaal open vanaf 13.30 uur. i . '

Er is een boekenstand van het Libertarisch
Boekcentrum.

"Kokentie.
onofe"-- 5/U.T 17 "

S,POR T . E N P O L I T I E K
Hebben Sport en Politiek met elkaar te maken? Mpgen deze belangen met elkaar verweven v/or-
den?

Deze vragen zijn aktueel geworden door de Olympische Spelen die dit jaar in Moskou gepland
zijn en door de Paralympics die dit jaar in Arnhem worden gehouden.
In het eerste geval"wil men de spelen boycotten omdat Rusland Afghanistan bezet heeft en/of
Sacnarov heeft verbannen. In het tweede geval wil men Zuidafrikaanse gehandicapten uitscha-
kelen van Spelen, omdat men tegen de apartheidspolitiek van! de Zuidafrikaanse regering is.
Ook al zijn er'gehandicapte negerkinderen die graag naar de! Spelen ikomën.

Politiek is in feite de manier waaroptwij mensen met elkaarj omgaan. Dei politieke regels
'zouden gebaseerd moeten zijn op een1, ethiek. En de ethiek' 'zou weer op een goede basis-
filosofie moeten rusten. U' begrijpt dat dit volgens onS op- objectieve wetenschap gebaseerd
moet zijn. Dat is de leer' van het OBJECTIVISME,
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In de praktijk ontbreekt daar echter alles aan. De politiek, zowel in dorp of stad als in
een land en in de wereld, is volkomen zwevend. Men noemt en aanvaardt politiek als:
"De kunst van het haalbare"; d.w.z.: Halen wat je kunt, of het Goed of Kwaad is.
Vandaag zei nog iemand: "Eerlijke politiek bestaat niet", en praktisch het gehele gezelschap
was het daarmee eens. Dit geeft wel duidelijk aan hoe men over politiek denkt. Erger nog is
dat men het aanvaardt en dat men niet gaat werken om wel tot een eerlijke politiek te komen.
In een radio-interview met een sportman werd zijn mening gevraagd over wel of niet deelname
aan de Olympische Spelen. Ik weet niet meer wie het was, maar de man antwoordde: "Mijnheer,
de politiek die is kompleet verrot." Nou mooi.' Hij zegt in feite dat de manier waarop wij
mensen in 1980 met elkaar omgaan "kompleet verrot" is. Hij heeft overigens gelijk. Van enig
menselijk respekt is nauwelijks meer sprake. Maar wat doet die mijnheer er aan? Zoekt hij
naar de kern? Of is dat te moeilijk en gaan we gewoon door met "halen wat we halen kunnen"?

En wat doet de sport of doen de sportlieden zelf? Bemoeien zij zich ook niet met de politiek?
Of doen ze dat c-lleen als hun eigenbelang daar mee gemoeid is? Hoeveel voetbalclubs vragen
om subsidie? Hoeveel sporthallen, stadions, zwembaden, enz. worden gebouwd met geld van de
overheid? Het is de overheid die veel voor de sport betaalt. En degene die betaalt, bemoeit
zich (terecht) met de ontvangers van dat geld. De sportlieden die al die subsidies in dank
aanvaard hebben, zijn daarom zelf medeverantwoordelijk voor dié overheidsbemoeienis. Ze
hebben zelf de overheid in huis gehaald.
Sport en politiek zijn thans zo nauw met elkaar verweven, dat het zeer moeilijk zal zijn om
deze banden te verbreken.

Het is aan de sportlieden om die band te verbreken. De overheid zal dat nooit willen. Die
wil uiteraard alleen meer invloed, meer macht.
De weg naar het verbreken van die band ligt niet duidelijk voor ons. De eerste stap die
echter genomen moet worden,1 is dat sportlieden eerst moeten gaan begrijpen dat zij het zelf
zijn die de overheid, en dus de politiek, in huis gehaald hebben.

; INTERNATIONALE LIBERTARISCHE BIJEENKOMST IN EUROPA
Deze zomer zullen een aantal Amerikaknse Libertar,iërs een reis dóór Europa maken. Zoals nu
te voorzien kunhen dat een honderdtal personen zijn.
Zij denken erover om dan een toer te maken 'langs alle plaatsen die in de geschiedenis van de
vrijheid van de mens een belangrijke rol gespeeld hebben. Details hopen wij u een volgende
keer te kunnen geven. Dit is een gevolg van de reis die Don Ernsberger door Europa gemaakt
heeft. Degenen die hem gehoord hebben op d^e avond in Vlaardingen, zullen belangstellend zijn
volgende stappen volgen.
Gedacht wordt om in deze toer een tweedaags congres op te nemen samen met Europese Liberta-
riërs. De ideeën gaan nu uit naar hét *eekend van 26 en 27 juli, terwijl een plaats in de
buurt van Brussel misschien de meest aangewezen iS'.

Het is een geweldige kans voor ons allen om libertariërs uit andere Europese landen en uit
Amerika te ontmoeten. De Amerikanen kunnen als catalysator optreden. Zij bunnen ons vanuit
hun langere ervaring leren. Maar misschien is het allerbelangrijkste nog dat wij de liber-
tariërs uit onze buurlanden ontmoeten, want daar ontbreekt in feite nog alles aan. Wij weten
meer over wat er in Amerika gebeurt dan bijvoorbeeld in Duitsland, Frankrijk of Engeland.
Het zou een begin kunnen worden van een hele serie fijne gebeurtenissen die het libertarisme
verder kunnen brengen en die onze vrijheid zullen versterken.

Alles is nog in een beginstadium, maar de tijd om alles te organiseren is zéér krap.
Daarom, als u ideeën hebt of mee wilt werken, laat ons dat dan nu weten.

" Men vraagt mij wel eens of winst ook werkgelegenheid betekent. Dan antwoord ik:
Dat weet ik n'iet precies. Maar het omgekeerde >weet ik wél: Als je geen winst maakt,
verdwijnt je werkgelegenheid.' Dan durft niemand -nog een risiko te nemen. "

Dr.ir. Nico Rodenburgf' President Philips, in De Telegraaf van 26-1-1980.



NOG 1000 DAGEN VRIJHEID (MINUS 60 DAGEN)
Het artikel "Nog 1000 dagen Vrijheid" in ons december-nummer heeft een geweldige response
gehad. Behalve onze eigen abonnees hebben ook anderen deze gedachte verder gebracht.
De heer Heitink schreef erover in zijn zeer bekende kolom in de Telegraaf, en alleen daar-
op kwamen al meer dan 600 reakties binnen een paar dagen. Wij hebben geprobeerd om allen
die gereageerd hebben snel het volledige december-nummer toe te sturen. Dit is redelijk
goed gelukt. Ook O.S.L. (Oud Strijders Legioen) heeft bij ons gegevens opgevraagd en ge-
kregen. Zij zullen in STAVAST het komplete artikel van Dr. Gary North vertaald opnemen
en herdrukken ervan beschikbaar stellen. Wat een succes:.'
Het is echter ook beangstigend! Bijna uit alle reakties bleek dat de mensen bang zijn.
Ze zijn bang om hun vrijheid te verliezen onder een communistische (Russische) diktatuur.
Deze angst is gerechtvaardigd. Uit allerlei publikaties blijkt dat thans Rusland inderdaad
sterker is dan Amerika. Rusland schrijft de wet voor in dé wereldpolitiek. Kijk alleen
eens wat er gebeurt als de Russen Afghanistan bezetten.' Dan gaat het Westen protesteren.'
Wat doen dan de Russen? Die verbannen Sacharov om daarmee aan het Westen duidelijk te
maken dat zij zich van al die protesten niets aantrekken. Wat doet het Westen dan weer?
Zij overwegen om dan deze zomer niet met de Russen te spelen!I!

Onze op één na grootste vijand (het Oosterse Communisme) is al zo sterk, dat het de vraag
is of we eï nog wat tegen kunnen doen. Als we zo slap blijven toekijken als nu, dan zal de
Russische Beer ons inderdaad opvreten. i
Onze grootste yijand (Big Brother - de Overheid) is ook al zo sterk dat hij heel moeilijk
in te perken zal zijn. Erger nog, hij heeft het volk in Nederland en België al zover be-
werkt, gekonditioneerd, dat de mensen deze situatie als normaal ervaren. i

Gelukkig zijn er ook positieve tekenen. Dat wij zóveel reakties kregen, is op zichzelf al
•mooi. Maar we moeten meer.,U moet meer. Wat 'doet ü? Het Libertarisme is de enige stroming
in de wereld die het kwaad echt fundamenteel aanpakt. Daarom moeten we zorgen dat we dit
ideaal eerst zelf beter begrijpen, en het daarna verder uitdragen in onze maatschappij.

- Kunt u meedoen aan Kringbijeenkomsten?
- Kunt u leden werven? t

- Kunt u ons financieel steunen? Dan zorgen wij voor verdere verbreiding.

Hoe dan ook, Doe wat, en als u niét weet wat, neem dan kontakt met ons op en wij zullen
zien of we samen wat kunnen doen.

i

K R I N G E N
De Kring Amsterdam/Heemstede komt thans op gang. Deze Kring is van plan om regelmatig
bij elkaar te komen op de eerste maandag van de maand. Natuurlijk is de groep nog klein,
maar u bent welkom.
Op dit moment wil deze Kring zich vooral Objectivistisch opstellen en ziet ze een taak in
het toetsen van libertarische akties aan het objectivisme. In samenwerking met de Kring
Rotterdam wil men ook hier graag werken aan een cursus Objectivisme. ! i
Kringbijeenkomsten zijn normaal op de volgende tijden:

- Rotterdam/Vlaardingen: eerste donderdag v,d.m. (volgende op 6 maart, 3 april ) 20.00 uur
- Den Haag : laatste maandag v.d.m. (volgende op 25 febr., 31 maart) 20.00 uur
- Amsterdam/Heemstede : eerste maandag v.d.m. (volgende op 3 maart : i) '20.00 uur

Als u wilt komen kennismaken (vrijblijvend) neem dan kontakt met ons op.

A G E N D A
Kringbijeenkomsten ; zie onder "Kringen".

Film + Lezing : zaterdag, 15 maart, zie onder "Film".

Lezingencyclus te Gent ï - donderdag 21 februari,
- donderdag 13 maart,
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DE VRIJE MARKT IN EEN ONVRIJE EKONOMIE

Vorige maand beschreef ik, dat als u recht heeft op uw eigen leven, u dan ook recht
heeft op de gevolgen van uw akties. Tevens werd toen verteld waarom "beleggen" in de
Vrijbrief behandeld wordt: omdat het namelijk een middel is om uw eigen vrijheid én
onafhankelijkheid te vergroten. De volgende stap in het vergroten van uw persoonlijke
vrijheid (dus na ervoor te zorgen dat u zo goed d.w.z. zo veilig en winstgevend moge-
lijk belegt) is in dit verband om zo min mogelijk belasting te betalen.
Dus als in deze rubriek tips gegeven kunnen worden die u belasting besparen, helpen we
mee aan het vergroten van het recht op eigen leven. En zowaar, er zijn nog allerlei
goede bijkomstige dingen als je praat over beleggen en belasting besparen, n.l.:

- Beleggen kan extra geld opleveren (daar weten de mensen van mee te praten die op basis
van onze adviezen vorig jaar februari goud en zilver gekocht hebben). Dat extra geld
vergroot het aantal keuzemogelijkheden dat u heeft, dus meer vrijheid.

- Belasting besparen levert de overheid minder geld op. Minder belastinggeld betekent
(laten we voorzichtig zijn) minder mogelijkheden voor een overheid tot verspilling
en tot uitbreiding.

Nu we het toch over de overheid hebben, in feite is zij het die deze rubriek nodig maakt.
Als je vroeger wat,geld over had, kocht je wat aandelen plus obligaties en dan kwam het
bijna altijd wel goed. Die tijd is wel voorgoed voorbij. De gemiddelde waarde van aan-
delen heeft de afgelopen-jaren niet eens de inflatie bijgehouden. Obligaties waren hele-^
maal een trieste belegging. Rentevoetverhogingen deden de waarde van obligaties vermin-?
deren. En de rente die u kreeg werd praktisch wegbelast. De verliezen door inflatie
komen daar dan nog bij . - , • • . ' • . • . . : • ; ' . ; : :;•••••. ' •.•;"•• ••••••<'• ' • ••••• < •••-••-.••. -v :::. ' :. , :.- • • . ' :

Blijkbaar moet naar alternatieven gezocht gorden en daar wil ik u graag bij helpen.
Dus laten we er in deze rubriek op banieren::,:! , : ; ;
- vergroot uw persoonlijke vrijheid door o.a. financieel zo onafhankelijk mogelijk te
worden; • . • • • :".'' .•' -, ''^'/••••' ' • ' . • • ; • • : • • ' ' • . :: ' • • • - • • • •

- probeer, als het enigszins kan, geen of zo weinig mogelijk belasting te betalen.

Hu weer terug naar de beleggingen en natuurlijk eerst de goudmarkt. De eventuele reaktie
die ik u in het januarinummer beloofd had» ;is zo vriendelijk :géweest precies op tijd
plaats te vinden. Van $ 850 per ounce tot (eventjes) $ 590 per ounce in 2 dagen. Wij zijn
erg gelukkig met deze reaktie, want dat geeft weer nieuwe kansen om te kopen. Hadden we
er bijna nooit bezwaar tegen om voor uw vaste portefeuille te kopen; voor de variabele
portefeuille hebben we tot nu toe ons ki^uit droog gehouden. Stapje voor stapje kan nu
ook voor de variabele portefeuilles gekocht worden. • ': i :

Ook is het raadzaam om weer zilver te kopen; meer nog dan goud. Zeker op een termijn
van 5 jaar zien wij zilyer procentueel veel meer stijgen dan goud. Met de prijsschom- .',,
melingen van de afgelopen dagen is het ondpenlijk om specifieke kooplimieten aan te.'Jge->. i
ven. Om u echter toch een idee te geven: $ 630 per ounce voor goud lijkt een redelijke ;

basis, maar houdt toch nog rekening met een speling van i ,
$ 40 naar boven of naar beneden. Voor zilver is 5J5 33 eiiigs-
zins een basis, maar hier geldt zelfs een speling van $3,'

De talloze manieren en mogelijkheden om goud, zilver en
platina te kopen heb ik hier vroeger al eens beschreven.
Kopieën,hiervan zijn via de redaktie van de Vrijbrief &
•f 5,- te verkrijgen.

Ik neem aan het verband tussen beleggen en vrijheid voldoen-
de aangestipt te hebben. Uw specifieke vragen zie ik gaarne
tegemoet.

ir. L.H.M. Jongen.

' In de gratis brochure van Total Investment Services wordt
uitgelegd hoe een beleggingsportefeuille in te delen. Tevens
wordt daarbij rekening gehouden met de aard van de belegger.
U kunt deze Engelse brochure gratis verkrijgen door een
kaartje te sturen naar: Total Investment Services, Heikant-
venstraat 39, 2190 Essen, België. Wellicht dat u ook geïn-
teresseerd bent in een (nog) gratis Engels beleggingsbulle-
tin. Ook hiervoor geldt: een kaartje naar het genoemde
adres is voldoende.

tH6 VVAt,L STRfcfcT JOUMNAL

koog ? "


