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De Vrijbrief is een periodiek gewij^" aan de signalering, verbreiding en
bevordering van de beginselen van individuele vrijheid en zelfverant^-
woordelijkheid zoals die hun uiting vinden in o.a. laissez-faire kapitalisme
Objectivisme en Libertarisme. De Vrijbrief "werkt nauw samen met organisaties
op dit gebied doch is geheel onafhankelijk.

Ten Geleide

Tot onze spijt was het wegens persoonlijke en technische redenen niet
mogelijk het normale juli nummer van-de Vrijbrief uit te geven. Om onze
lezers toch niet geheel in de steek te laten hebben we daarom besloten om
alsnog een uitgave in zomer-tenue te produceren, die voor abonnees een
toegift vormt boven de acht nummers van hun jaarabonnement.

Met het aanbreken van de zomer is een einde gekomen aan het eerste
volledige seizoen van Libertarische activiteiten in Nederland. Slechts
weinigen zullen kunnen stellen, dat het is geworden wat ze er zich aan het
begin van hadden voorgesteld. Toch zou het onjuist zijn om met al te veel
pessimisme terug te zien. Er zijn vijf landelijke bijeenkomsten gehouden, een
aantal kringen en studiegroepen opgericht en er is een Libertarisch
Boekcentrum gekomen. Het op poten zetten van een organisatie is iets waar -
geen van de betrokkenen ervaring mee had en een beweging die zo sterk de
nadruk op, de individuele vrijheid legt, ligt natuurlijk-óók wijd open voor
individuele.tegenstellingen. In ieder geval is het zo dat alle betrokkenen
.een ervaring rijker zijn en het ligt in de bedoeling dat binnenkort een aan-
tal mensen in.conclaaf gaat om-ervaringen uit te wisselen, elkaar kritiek
naar het hoofd te slingeren, vrede te -sluiten en een draaiboek te schrijven
voor het volgende seizoen. We hopen U er in ons volgende nummer, dat ̂
eind september tegemoet kunt zien, verslag van te doen. Als U zelf nog
kritiek, suggesties"of wensen hebt, dan kunt U ze naar Pb.5747 sturen,
hoe meer hoe liever. Wij zorgen, dan wel dat ze ter bestemder plaatse komen.
Prettige Vacantie!

Congres over vrij ondernemerschap
Van 27 t-m 29 oktober71976 zal te zürich en Lugano een Conferentie

voor Markt Economie en vrij Ondernemerschap worden gehouden. Het' is reeds
de tiende maal "dat deze bijeenkomst gehouden wordt ; voor dé tweede keer
in Zwitserland. De organisatie'berust bij: Redressement National, Mythen-
quai 22, Zurich, Zwitserland, waar men ook nadere inlichtingen kan krijgen.

MurrayN. Pothbard schrijft ons: .
"...I wanted to write you the exciting news that a group of us in.New

York have formed this winter an organisation, the.Center for Libertarian
Studies, to advance the scolarly discipline-of liberty, and to nurture the
growth of youthful libertarian scholars in the various disciplines con-
tributing to the inter-disciplinary study of liberty...In de korte tijd
sinds we officieel zijn opgericht hebben we al het volgende bereikt:
(1) financiering gevonden voor een nationale Conferentie van Libertarische
Wetenschappers in New Vork deze herfst...(2) financiering gevonden voor
één conferentie over Misdaad en Straf te houden in de Harvard Law School
...(*5) een uitgever gevonden voor een nieuw wetenschappelijk kwartaal*-̂ ,
schrift,' The Journal of Libertarian Studies: An Interdisciplinary Review,
waarvan ikzelf de redactie zal voeren...Alles bijelkaar geloof ik, dat de
oprichting van het Centrum een belangrijke doorbraak is voor de ontwikke-
ling van het libertarisme...Warmest regarde,

Murray "



•BELEGGINGSADVIES: sluit alvast een zes-maands termijncontract af voor
de levering van een kerstboom. Er wordt in EEG-:verband 'hard aan ge-
werkt een tekort te kweken,

OOK DAT NOG- ... ' Commentaar

ff e Gort i g ' • •• •
Medio mei stond in alle kranten, dat 82 miljoen dollar teveel aan

subsidies aan het Europese landbouwfonds werden ontfutseld. De
Europese Commissie beschuldigde in vage termen de europese mouters en
mouthandelaren van duistere praktijken. Insiders weten echter dat de
tussenhandel in het geheel geen profijt kan trekken van de vergissingen
van het Landbouwfonds, De felle concurrentie op de moutmarkt zorgt
ervoor dat alle voordeeltjes aan de afnemers worden doorgegeven. Er
vond evenmin schijnuitvoer of wederinvoer plaats. !Tee, het is weer het
oude liedje: een bekende Federlandse socialist van boerenafkomst ont-
werpt een europees superplan om de producenten van brouwgerst aan een
minimuminkomen te helpen op kosten van de belastingbetaler. Als blijkt
dat de reglementen de sterke p rij's schommeling en niet snel genoeg kunnen
volgen krijgt iedereen de schuld, . .behalve de plannenmaker zelf,(MN)

Dat ziet -er gezond uit
Onlangs heeft het Amsterdamse Gerechtshof bepaald, dat het Utrechtse

ziekenfonds VÏÏZ een overeenkomst moet sluiten met twee vrij gevestigde
artsen in Maarssenbroek,"de Heren Molenaar en Spinhoven. In Maarssen-
broek is onlangs een z.g. Gezondheidscentrum gevestigd, waarbij een
aantal1 geneeskundige faciliteiten centraal bijeengebracht zijn, maar waar-
bij tevens de aangesloten artsen niet meer als vrije beroepsuitoefenaren
werken doch in loondienst van hét gezondheidscentrum komen. Van de zijde
van de belanghebbenden bij het gezondheidscentrum werd betoogd, dat de
vestiging van vrije artsen het gezondheidscentrum in een nadelige
positie zou plaatsen omdat er dan concurrentie zou komen. Blijkbaar •
vfcrwacht men al bij voorbaat dat een gezondheidscentrum niet tegen vrije
artsen kan concurreren. Blijkbaar hebben.de initiatiefnemers van het
centrum tevens uit het oog verloren dat de gezondheidszorg primair"
de patiënt moet dienen en er niet voor bestemd is om als pion te dienen
in de strijd om collectivistische maatschappijhervormingnen door te drijven
De doordrijvers hebben al aangekondigd in hoger beroep te zullen gaan.

Beursbengels
Onlangs heeft de Vereniging voor de'•••Effectenhandel,, haar, honderd-_

jarig bestaan gevierd., Aangezien velen "de Beurs" als een bolwerk van
het kapitalisme zien is het nuttig eens te wijzen op het allerminst met
kapitalisme en vrijhandel in overeenstemming zijnde feit dat de- beurs
door de Staat in één monopoliepositie is geplaatst ten aanzien van de
handel in effecten. Op een paar te verwaarlozen uitzonderingen na ie
het niet toegestaan effecten anders dan via de beurs te verhandelen.
''/ie de Vereniging ooit in haar honderdjarige bestaan tegen dit stukje
anti-kapitalistische staatsbevoogding heeft horen protesteren mag het
.zeggen, "ie mocht menen dat aan een dergelijk monopolie door de betref-
fende ministers dan wel stringente eisen verbonden zouden zijn, te ver-
gelijken met de begorgplicht bij de post of de vervoersplicht bij trein
en tram, komt bedrogen uit. Om haar jubileum te vieren heeft de Ver-
eniging doodleuk de beurs een dag gesloten, een vrijdag bovendien, met
het gevo.lg dat er gedurende drie achtereenvolgende dagen geen handel
in effecten mogelijk was. Wie de verantwoordelijke minister de Vereniging
daarvoor een stevige reprimande heeft horen geven mag het óók zeggen.


