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De~VRÏJBRÏÈF brengt u elke maand nieuws over levens- en maatschappijbeschouwingen aïü:het;
Objectivisme en het Libertarisme.

WAT WIL HET LIBERTARISME ;
i

Zelden waren wij zo profetisch als in de Vrijbrief van maart 1980. Om aan te tonen dat de
-overheid geen enkele principiële grondslag heeft, en daardoor tot excessen moet komen,i
schreven v/ij onder andere:

Overval van Fiskus op makelaars. Wij verwachten daarna overvallen
op verzekeringsbedrijven,, muziekwinkels* restaurantss dieren-
artsen en huisvrouwen. < '

De inkt v/as nog niet droog, of er verscheen in de krant een aankondiging.: "Belastinginspek-
tie komt op huisbezoek". Rondkijken in uw interieur kan hen immers aanwijzingen geven-pm-i
trent uw uitgavenpatroon, en daardoor kan de belastingambtenaar zich. een oordeel vormen over
de geloof v/aardigheid van uw aangifte. , . ;
Natuurlijk worden dergelijke zaken niet open behandeld. De voorbereiding gaat in het grootr
ste geheim. Waarom eigenlijk? Omdat het zo goed is? , i << • ,
Overigens werd enkele dagen later door prof. M.J.A. van. Mourik een geruststellend artikel, ,
geschreven. De fiscus komt niet, want dat begint op huisvredebreuk te lijken. Wees.dus staaf'
niet bang!

Onze lezers'zullen al lang begrepen hebben dat dat geen geruststelling is. Huisvredebreuk,of
niet, ze komen. Wij kennen gevallen waarin o.a. aan de huisvrouw gevraagd werd wanrieer en i '
waar ze dat schemerlampje had gekocht! U moet zich echt op het ergste voorbereiden wat dat'
betreft. lemajid zonder principes kent geen grenzen. En de overheid heeft geen principes, •1 i i ,
Voor ons allen is het belangrijk dat Wij duidelijk begrijpen wat de principes zijn waarop
onae menselijke verhoudingen gebaseerd zijn.
Bij het regelen van deze onderlinge verhoudingen kunnen we slechts kiezen 'tussen twéé>uit-
gangspunten. We kunnen een maatschappijvorm kiezen die gebaseerd is op dwang, of een maat- ' ,
schappij die gebaseerd wordt op Vrijheid. , , l' ' <\

Praktisch alle staatsvormen zijn gebaseerd op dwang. Iedereen wordt gedwongen van alles .te >
doen, en verboden om allerlei andere dingen te doen. i
Alleen het Libertarisme heeft als uitgangspunt dat wij met elkaar zullen omgaan op basis van j
vrijwilligheid. Geen mens (of groep van mensen) mag geweld, dwang of fraude beginnen togen
een ander mens (of tegen een groep van mensen). !

Voor velen klinkt dat als een utopie. Degenen die echter echt de moeite nemen om dit eens
objektief en serieus te bekijken, zullen tot verrassende ontdekkingen komen. Zij zullen het '
mooie van de mens als rationeel wezen v/eer ontdekken. Natuurlijk zult u daar enige moeite
voor moeten doen, maar het zal een zeer waardevolle ervaring voor uw leven worden.

Door de Vrijbrief willen wij deze gedachten duidelijk maken, en verder verbreiden. Want uit*-
eindelijk willen we naar een maatschappij waarin we weer vrij kunnen ademhalen en waarin we
niet bevreesd hoeven te zijn voor wat we nu weer moeten of nu weer niet mogen.

Het Libertarisme wil werken aan die vrije maatschappij. Doet u mee?

Nederland: Postbus 5747, 1007 AS Amsterdam, tel. 020-442737; AMRO Bank rek.nr., 46.04.98.053
t.n.v. De Vrijbrief; Postrek.nr. 3980483; abonnementsprijs ƒ 40,- per jaar.'

België : Herentalsebaan 109, 2100-B Deurne; Bank J.V.Breda rek.nr. 645-1007683-82 . >
t.n.v. De Vrijbrief; abonnementsprijs B3? 600,- per jaar. ' ' . !
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NATIONAAL COMITÉ VERMINDERING BELASTINGDRUK
Op 14 februari 1980 is door middel van een perskonferentie het "Nationaal Comité Ver-
mindering Belastingdruk" officieel van start gegaan, nadat eerst in de ochtenduren een
open brief was bezorgd bij de leden van de' Staten Generaal. De voorzitter van het
Comité, de heer G.J. de Hoop uit Harderwijk, gaf daarbij een toelichting aan de pers
op de "open brief".
Om het a-politieke karakter van het Comité te benadrukken, werd de perskonferentie niet
in het zenuwcentrum van het politieke gebeuren - Den Haag - gehouden, doch in het
centraal gelegen Bunnik. Het Comité-wil strijden voor elke bewoner van Nederland die -
ongeacht zijn politieke kleur - de logika inziet en in wil zien, dat de absurd hoge be-
lastingdruk moet leiden tot ons nationaal faillissement. Onder belastingdruk verstaat
het Comité ook de premies van volksverzekeringen, sociale verzekeringspremies en alle
andere heffingen die dwangmatig door de overheid of semi-overheid worden opgelegd.

Het terugdringen van die belastingdruk moet gepaard gaan met een vereenvoudiging van het
belastingstelsel. Het ingewikkelde systeem van dat stelsel is er vaak de oorzaak van,
dat vele belastingbetalers vaak dubbel belasting betalen en onrechtvaardig behandeld
worden. Een algemeen gevoel van onbehagen bekruipt mensen als iets zo ingewikkeld ge-
maakt is, dat zelfs deskundigen de draad soms verliezen. Uit de vele reakties - méér dan
3000 volgens he.t Comité - die reeds vóór de perskonferentie waren binnengekomen, blijkt
dat het grote publiek van mening is, dat zij onderworpen is aan de overheid en dat zij
door die overheid van haar vrijheid is beroofd. Vele brieven bevatten de volgende zin-
snedèn.i., > ' ' ',
"Dat 'U' de moed hebt", "Eindelijk mensen die durven", "Een moedige daad", "Waren er maar
meer mensen die de moed opbrachten", "Eindelijk een moedig initiatief", en ga zo maar
door i Het merendeel van de reakties is niet afkomstig van de "beter gesitueerden", maar
van' mensen die qua inkomen heus niet boven de middelmaat uitsteken.

Kritiek heeft het1 Comité ook op de inhumane inning der belastingen door"middel van
"executionèle verkopen", onder meer van inboedel en huisraad. Zij legt de nadruk op het
schrijnende leed dat vaak achter de nuchtere advertenties die deze "executies" aankon̂ -
digen, schuil ĝ aat. Ook is het onrechtvaardig dat de overheid 10% rente eist bij te
latej betaling, doch verstek Taat gaan wanneer zij - vaak na jaren uitstel - teveel ge-
inde belasting moet teruggeven. ,
De grenze,n ten aanzien van het innen, uitgeven en verspillen van gelden opgebracht door
de belastingbetalers zijn volgens het Comité ver overschreden. Zij willen daarom strij-
den voor* een rechtvaardiger beleid dat iedereen in onze samenleving ten goede komt.
De overheid moet weer het besef worden bijgebracht dat zij in dienst staat van het volk,
en ,het volk niet in dienst staat van de overheid. Wanneer de overheid zelf het voorbeeld
geeft bij het indammen van de grenzeloze verspilling die voor een ieder dagelijks zicht-
baar is, pas dan zal de bevplking echt bereid zijn om de buikriem strakker aan te halen
als dat nodig is.

Het Comité roept op tot steun aan haar doelstellingen door lid te worden van het
"Nationaal Comité Vermindering Belastingdruk", Postbus 125 te Harderwijk.
Het lidmaatschap kost ƒ 25,- per jaar. Wil men ook een abonnement op het maandblad dan
kost dat ƒ'25,- extra.
Wij zulleü onze lezers regelmatig op de hoogte houden van de vorderingen van het Comité.

Ifc' denk, dat de Posterijen een duidelijk voorbeeld zijn van de manier waarop ketenen
zo lang\ kunnen worden gedragen dat de mensen ze beschouwen., als waren het natuur-
lijke menselijke aanhangsets.
f/iet dat er geen kritiek is op de Posterijen - verre van dat - maar de kritiek
,biijft beperkt tot details; ze is niet essentieel. Zelden wordt de vraag 'gesteld:
'"tiaarom zouden de Posterijen 'eigenlijk een staatsmonopolie moeten zijn? '

'' , ' i 'i

' ' ' ' . , ' • ' , i ' • ' Uenry Meuten
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BOEK: "UITLEIDING UIT DE MARXISTISCHE ECONOMIE"
——— door Prof. J.J.A. Doorn

In de laatste twintig jaar zijn er zoveel populaire inleidingen tot de marxistische ekono-
mie verschenen, dat een eenvoudige uitleiding thans noodzakelijk lijkt te zijn geworden.
De schrijver geeft een overzicht van de voornaamste ekonomische stellingen en voorspellin-
gen van Marx en voorziet deze van kritisph kommentaar. Voorts worden kritische kantteke-
ningen geplaatst bij de ideologie van de klassenstrijd en de utopie van het anarchistisch
communisme.
De marxistische ekonomie pretendeert een positieve, objektieve wetenschap te zijn, maar is
in wezen hoofdzakelijk normatief en spekulatief van aard. In deze ekonomie speelt de
ideologie reeds een beslissende rol bij de begripsvorming. De arbeidswaardetheprie is niet
alleen ondeugdelijk als grondslag voor de prijstheorie, maar schiet ook te kort als vér-
klaring van de winst. Marx' theorie van de "Verelendung" is door de feiten gelogenstraft.
Vooral bij de idee van de "vervreemding" blijkt dat marxisme veel meer is dan marxistische
ekonomie. De marxistische ethiek wordt gekenmerkt door een huiveringwekkende eenzijdigheid.

Libertarisoh Boekaentrim^ Postbus 336, 2100 AH Heemstede. < ' •

"ÏHE SALT SYNDROME" , , . .
Dit was de titel van de film die op 15 maart door ons vertoond iwerd in Den Haag. De belang-
stellenden konden na een uitstekende inleiding en verklaring van Ritmeester Brouwers het
nodige vuurwerk in deze film ondergaan.
De film gaf vooral weer hoe Rusland de ontwapeningsonderhandelingen tgebruikt op basis van
"̂ at van mij is blijft van mij en wat van Amerika is, daar valt over te onderhandelen".
Op meer dan één manier werd aangetoond dat op bijna elk gebied Rusland meer wapensystemen
heeft en dat van alle akkoorden die ook door Rusland ondertekend zijn, alleen Amerika zich
aan de afspraak houdt.

We werden 'er weer aan herinnerd dat het "1000 dagen" artikel in de Vrijbrief Van december1

wel eens wat te optimistisch gesteld zou kunnen zijn. De manier waarop nu de burgerbevolking
van Amerika, Europa en Rusland gebruikt wordt, namelijk als gijzelaars1ter voprkoming van
een kernoorlog, is tegen elke logica. Je vraagt je daarom af: "Hoe is- het zover kunnen
komen?". En dan komen toch weer gedachten op als: . ' > ,
- Hoe kunnen mensen zo naief zijn? ! ,
- Alleen regeringen kunnen oorlog maken, dus wat als er geen regeringen zijn?
- Het is allemaal zo onlogisch, dat één van de weinige manieren om deze situatie te' ver-
klaren is door naar een "samenzwering" (conspiracy) te zoeken.

- Kan het Libertarisme de mensen nog tijdig en voldoende van het vrijheidsideaal overtuigen?

In ieder geval werd door alle aanwezigen deze middag als zeer waardevol beschouwd en, zoals
vaker, hadden de thuisblijvers weer ongelijk.

L.J.

FRANK O'CONNOR

Pas onlangs vernamen wij dat Frank O'Connor, de
echtgenoot van Ayn Rand, na een langdurige ziekte,
overleden is op 7 november 1979.

Frank O'Connor is 82 jaar geworden. Hij was een
zeer verdienstelijk schilder.

Wij wensen Ayn Rand veel sterkte toe bij het ver-
werken van dit verlies. Als rationeel mens zal zij
zeker de kracht opbrengen om de feiten te accepte-
ren zo als ze zijn.
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AYN RAND EN DE OLYMPISCHE SPELEN
In "The Intellectual Activist" van l februari werd de mening van Ayn Rand over de boycot
van de Olympische Spelen in Moskou gevraagd. Heel fel'en duidelijk antwoordt zij dat.
iedereen zo vaak en zo luid mogelijk zich moet uitspreken voor een boycot van deze Spelen,
dus niet voor een uitstel of voor één verplaatsing, Dat zouden slechts compromissen zijn
die de morele kant van de zaak ontwijken.
De morele betekenis ligt in het feit dat het immoreel is vóór ieder vrij land om iets te
ondernemen met Rusland als partner. En dat vooral als dat onderhemen intellektueel of
kultureel is. De 'bewering dat de Spelen niets te maken hebben met politiek is absurd, en
zeker voor een land waarin de regering geen privé-aktiviteiten toestaat en ieder aspekt
van het leven van zijn burgers bestuurt.
De Russen zijn zich volledig bewust van de pröpagandawaarde, net als Nazi-Duitsland,in
1936. De vrije wereld begrijpt dat onvoldoende.' Verplaatsing yaü de Spelen is niet genoeg.
Wij moeten heel duidelijk verklaren-dat wij niet willen deelnemen, in welke Spelen dan
ook, met een bloeddorstige slager. -
Veel atleten vragen ons om medelijden met hen te hebben omdat zij enkele jaren aan de voor-
bereiding van deze Spelen gewerkt hebben. Daarover zegt Ayn Rand dat wij hen maar eens
moeten vragen welk medelijden zij hebben met de tweehonderdenzestigmiljoen mensen die niets
kunnen plannen, niets-kiezen, niets nastreven, omdat de totalitaire Sovjetstaat het recht
claimt om te beschikken over ieder uur, dag en jaar van hun leven.

U ziet, als steeds is Ayn Rand zeer duidelijk in haar mening en uitspraak. Velen van ons
zouden het op prijs stellen als zij gelegenheid had om meer te publiceren.

"The Intelleatual Activist" verschijnt ongeveer tweemaal per maand. Een abonnement kost >
$ 37.-; te bestellen bij: Til.A., 175 Fifth Ave, Suite 1019, New York, Nï WOW, U.S.A. '

AAN HET VERKEERDE ADRES
Enige weken geleden heeft de hele wereld kennis kunnen nemen van de krakersrellen in de
Amsterdamse Vondelstraat. Ook als men de methoden die de krakers gebruiken volstrekt af-
wijst, is het niet moeilijk enig begrip op,te brengen voor hun standpunt. Het is immers een
feit, dat in Amsterdam alleen al zo'n 50.000 woningen tekort zijn. De ironie van het noodlot
wil, dat de ware schuldige aan deze woningnood zich bevond op een steenworp afstand van het •
kruispunt waar de rellen plaatsvonden. In de Tesselschadestraat op de hoek van de Vondel- .
straat is immers het Algemeen Secretariaat van de Partij van de Arbeid gevestigd. Het is ;
juist deze Partij van de Arbeid geweest die vanaf 1945 op alle mogelijke manieren de werking
van het marktmechanisme op het gebied van de woningbouw heeft geprobeerd te frustreren.
Door het drukken van de huurprijzen en het binden van de woningbouw aan stapels vergunningen
heeft men een situatie gecreëerd waarbij alleen nog verminderd toerekeningsvatbaren het in
hun hoofd halen om, anders dan voor eigen bewoning, huizen te laten bouwen. Daarnaast, heeft
men nog grote aantallen huizen, juist in de verwaarloosde en daarom goedkope sektor door
middel van "sanerings" plannen doen afbreken. Wat Amsterdam betreft behoeven alleen maar de
Oostelijke Eilanden en de Nieuwmarktbuurt genoemd te worden.
Als ik huisjesmelker was, dan wist ik het wel. Ik zou gelijk een flinke donatie aan de Partij
van de Arbeid overmaken, opdat ze ook in de toekomst op dezelfde efficiënte wijze de woning-
nood in stand helpen houden. Jammer alleen, dat de krakers niet de moeite genomen hebben om
hun stenen op .het juiste adres door de ruiten te gooien; ze hadden er slechts honderd meter
voor behoeven te lopen.

© R.P.A. Vogel.

K R I N G E N
In de Kring Rotterdam/Vlaardingen is inmiddels de eerste lesavond van de cursus
Libertarisrae geweest. Deze was een groot succes. De totale cursus belooft een grote
stap vooruit te wor.den voor het Libertarlsme in Nederland.
De volgende cursusavonden zijn: 5 juni, 4 september en 6 november.' •

Kringbijeenkomsten zijn normaal 09,de volgende tijden:
- Amsterdam/Heemstede ; Eerste maandag van de maand.

Kennismakingsavond op 12 mei, daarna 2 juni.
- Den Haag ; Laatste maandag van de maand (volgende op 28 april).
- Rotterdam/Vlaardingen: Eerste donderdag van de maand "(volgende op l mei en 5 juni).
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WAT VERDEDIGEN wij: VRIJHEID OF ,.,, ?
Dit was de titel van een artikel in de Vrijbrief van maart j.l.

De auteur stelt dat een financiële of beleggingsrubriek niet thuis hoort in een libertarisch
tijdschrift. Dat is evenwaardig, zo stelt hij, aaa b.v. een rubriek over de prijzen van
bordelen en drugs of artikels over een ongefrustreerd-sexleven als middel om iemands psycho-
logische basis te versterken. Alternatieve rubrieken die, volgens de auteur,'beter op hun
plaats zouden zijn in de Vrijbrief.
De kwalifikatie."beter"- vergt uiteraard een maatstaf. V/elke is de maatstaf van dé auteur?
Blijkbaar uitsluitend zijn persoonlijke voorkeur. Maar als persoonlijke voorkeur de maatstaf
is, waarom mag het dan niet de mijne zijn, of die van Van, Miert of. Van Agt? Daarin zijn de
mensen eikaars gelijken: wat betreft hun specifieke voorkeur.
Als persoonlijke voorkeur de maatstaf is, dan is het in 'dit geval" duidelijk wiens voorkeur
de voorrang heeft: die van de redaktie van de Vrijbrief; omdat het hun Vrijbrief is.

De auteur van het besproken artikel heeft ook kritiek op libertarische tijdschriften in het
algemeen. Hij vindt dat de meeste een "half-toegegeven vooroordeel uitwasemen ten gunste van
(zeg maar 19e eeuwse) waarden als rationaliteit, materieel komfort, fatsoen, "vooruitgang",
enz." Men vraagt zich af hoe men tegelijkertijd.tegen "19e eeuws" en "vooruitgang" kan zijn,
en 'wat materieel komfort uitstaande heeft met fatsoen en fatsoen met libertarisme.
In principe kunnen we akkoord gaan met het gestelde dat het konservatisme meer kwaad Aange-
richt heeft, en nog steeds aanricht, dan het socialisme. De konservatieven geven zich uit
als vrijheidsverdedigers, maar vallen in de rug aan, geniepig, verraderlijk, hypokriet.
Zelfs wat hun paradepaard, de wat zij noemen "ekonomische vrijheid" betreft. Waar de socia-
listen er geen doekjes om winden en duidelijk stellen waar zij naar toe willen.
Maar het blijft desondanks een feit dat beide kampen aan de basis liggen van de huidige
toestand. Waaruit volgt, dat het even weinig zin heeft zich uitsluitend tegen rechts te
richten als uitsluitend tegen links. , . ;(

Bij het lezen van de argumentatie van de auteur is het duidelijk dat hij tegen "rationali-
teit" is en voor "emotionele waarden". Maar emotionele waarden kunnen in een libertarische
samenleving slechts een.leidraad zijn voor individuele handelingen. Een .opvatting die ik
respekteer zolang ik er niet in ̂ betrokken geraak tégen mijn wil in. Maar om van emotionele ,
waarden een basis voor sociale betrekkingen te maken, dat zie ik niet. Het kan er bij mij
gewoon niet in op welke manier ik een overeenkomst kan treffen met iemand over iets dat ónö
belden aangaat, als die persoon logische gevolgtrekkingen ontwijkt, of de realiteit niet in
aanmerking wil nemen, of beweert een andere reali-teit te onderkennen dan die welke wij
beiden waarnemen. . ,
In feite is het zo, dat we allemaal al'te maken hebben gehad, zo niet met irrationele men- '
sen, dan toch met irrationele overwegingen. En we kennen zeker allemaal dat gevoel van hope-
loosheid en machteloosheid dat je dan overkomt. Nee, als dat de nieuwe maatschappij moet
worden, geef mij dan maar deze. •

Tenslotte nog een woord ter verdediging van een financiële rubriek:
Zo'n rubriek gaat over geld. En geld is een sociale waarde bij uitstek (waar prostitutie,
drugs, spontaneïteit, natuurbeleven en mystiek individuele waarden zijn). Libertarisrae is
een maatschappelijke visie die sociale waarden bestudeert. Het is dus de financiële rubriek
die beter op zijn plaats is, en niet de aangehaalde alternatieve rubrieken.
Door middel van geld kunnen waarden vrij uitgewisseld worden. De enige andere manier van
uitwisselen is door middel van al dan niet legale agressie.
De waarden-theorie en de vrijheidstheorie zijn de hoekstenen van de libertarische visie.
Bovendien is geld het enige alternatief voor dwang, en het enige middel zich vrij te maken
van deze dwang in de huidige maatschappij. Wat haast leidt tot het tegengestelde: in elk
libertarisch tijdschrift HOORT eigenlijk een financiële rubriek verzorgd te. worden. Geen
ander terrein als het financiële laat toe de juistheid van de libertarische opvattingen zo ,
aanschouwelijk en zo objektief aan te tonen. Hier kan het ïibertarisme aan de hand van cij-
fers bewezen worden!

Een laatste overweging: of het nu over ZIJN libertarisme gaat of over het MIJNE: Libertarisme
blijft een immer verrassende Visie, omdat alle wegen steeds op hetzelfde principe uitkomen.
Kan men zich twee meer van elkaar verschillende uitgangspunten indenken dan dat van de au.teur
van het besproken artikel en 'ondergetekende? En toch komen we uiteindelijk,terecht op het- ! ,
zelfde principe: geen agressie, wel defensie. ' < , • '' ',< ' <

Fred Dekkers.
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DE VRIJE MARKT IN EEN ONVRIJE EKONOMIE
Vorige maand kon u in deze rubriek lezen dat ik goud en vooral zilver aanraadde te kopen.
In de tijd tussen het schrijven van dat artikel en toen u het ontving, werden we nog eens
met de neus op de feiten gedrukt, namelijk dat behalve het doen van de juiste belegging;
ook het tijdstip waarop van enorm belang is.
Was het tijdstip vorige maand goed wat betreft goud (toen ongeveer $ 480 per ounce en nu
$ 500 per ounce), met zilver hadden we beter wat kunnen wachten (toen $ 23 per ounce en nu
$ 15). Dat zilver véél lager ging dan ik verwachtte, kwam voornamelijk doordat een groep
van heel grote zilverspekulanten, die voor miljarden dollars hadden gekocht, o.a. door de
hoge rente gedwongen werden om een gedeelte van hun zilver te verkopen. Daardoor ontstond •
er een enorme druk op de zilverprijs, die ook invloed had op goud en andere goederen.
Hierdoor gingen verscheidene grote handelaars failliet en kwamen verscheidene banken in
moeilijkheden (en zijn dat nog steeds).

Wat betekent dat nu voor het beleggen? Wel, de fundamentele redenen om goud en zilver te
kopen zijn nog steeds van kracht, en gezien de prijzen, is er nu' dus reden temeer om zilver
te kopen. Zilver zal procentueel het meest stijgen.
Dat stijgen zou nu wel eens snel .kunnen gebeuren, al verwacht ik dat het toch nog weer een. .'
hele tijd kan duren voordat de hoge niveaus van dit jaar overschreden worden. Het 'Ziet er
namelijk naar uit, dat een recessie zich in de V.S. gaat doorzetten. Dat betekent dat er- 1 -
minder geld voor beleggen beschikbaar komt; spaarpotjes worden namelijk in slechte tijden '•
opengebroken, wat voor goud en zilver minder stijging inhoudt. Dat geldt in nog veel gro-
tere mate voor aandelen. ' ' ' '' ''

De afgelopen stprmachtige dagen in de goud- en zilvermarkt hadden naar verhouding vrij ( , ' r ( 1

weinig invloed op de goudmijnaandelen. , ; ' ,

Wanneer de goud- en zilverprijzen weer omhoog gaan, is het wellicht aan te raden om eens>
na te gaan of uw sieraden wel voldoende verzekerd zijn. Het kan helemaal geen kwaad om elke,
2 jaar naar uw juwelier te gaan en hem voor een gering bedrag een officiële schatting van l ̂
de waarde te laten maken. Deze schatting dient dan als uitgangspunt voor uw verzekering, i ',

Recentelijk vertelde ik u hoe u gouden (en zilveren) Panamex munijes kon kopen; nu kan hfest !
nóg eenvoudiger: ' ' '] ''
Het Libertarisch Boekcentrum is één van de Panaiaex agenten geworden. Uw orders of aanvragen1'
voor dokumentatie kunt u dus vanaf nu aan het liïbertarisch Boekcentrum richten. (Voor het
adres zie a.u.b. de maandelijkse boekbespreking elders in dit nummer.) , , '

i ' ' ' i
De Vrijbrief kwam niet alleen met de primeur om metrische gouden muQtjes aan te kondigen',
doch kan u nu'ook meedelen dat een van Nederlands grootste bankeü genoemde munt esp. in de ,
komende maanden in haar verkoopassortiment gaat voeren. Dit betekent- een nóg grote(re ver-
handelbaarheid en weer een stap in de richting van gezond geld. , ' ''•
Onder "gezond geld" versta ik een algemeen erkend middel van waarde, dat makkelijk trans-
portabel, houdbaar en deelbaar is.
Welnu, goud en dan puur goud dat moeilijk te vervalsen is, past precies in deze definitie. ,

ir. L.H.M. Jongen.

" De enige vrijheid die die naam verdient,
is die om uit te zijn op ons eigen
welzijn op onze eigen manier, zolang we
maar niet pogen om andeven van hun
vrijheid te beroven, of ze te belemme-
ren in hun pogingen om die vrijheid te
verkrijgen. , '

John Stuart Mill
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