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De VRIJBRIEF brengt u eïke maand nieuws over levens- en maatschappijbeschouwingen als het
Objectivisme en het Libertarisme. Omdat de VRIJBRIEF ook een forum voor deze beschouwingen
ie, zijn de artikelen voor verantwoording van de schrijver. Uw kritisch kommentaar is welkom
Overname van artikelen is toegestaan met bronvermelding: de Vrijbrief en adres^ _ _

LIBERTARISME IN NEDERLAND EN BELGIË
Hot is nuttig om ons af en toe eens af te vragen wat we nu in het Libertarisme bereiken.
Enerzijds om niet geheel moedeloos te worden en anderzijds om weer nieuw enthousiasme te
Vinden om door te gaan.

1, De VRIJBRIEF brengt elke maand:
- nieuws over het Libertarisme
- kommentaar op gebeurtenissen
- Libertarische filosofie
Het is het kommunikatiemiddel voor de Libertariërs in de Benelux. Het zou echter goed
zijn als het aantal abonnees sterk zou toenemen.

2, De LibePtaTïSG'he Kringen Rotterdam/Vlaardingen en Den Haag/Wassenaar komen maandelijks
bijelkaar. Allerlei onderwerpen en plannen worden besproken. De bijeenkomsten zijn ge-
zellig, leerzaam en versterken de band tussen Libertariërs.

3, Het LibePtcCPisoh Centrum in Nederland en België. Deze twee centra proberen alle liber-
tarische informatie te verzamelen en akties en plannen te bundelen en te koördineren.
Van de vele kontakten noemen we:
- Amerika; S.I.L. (Society for Individual Liberty).
- Canada : L.I. (Libertarian International)
- Het Europees Instituut in Brussel. Dit instituut werkt hard om literatuur op grote
schaal te verspreiden bij universiteiten en het bedrijfsleven. Een aantal boeken zijn
reeds verschenen. De TV-uitzendingen van Friedman die een zeer grote belangstelling
ondervonden hebben, zijn door dit instituut naar de Benelux gebracht. Het boek "Free
to choose" wordt thans vertaald en komt binnenkort uit.
Door het instituut is onlangs een studie verzorgd, samen met een aantal Amerikaanse
deskundigen (o.a. van de Heritage Foundation) over de mogelijkheden van een nieuwe
Libertarische Politieke Partij. Het resultaat van deze studie was dat er zeker grote
mogelijkheden voor een dergelijke partij zijn.
Reason Magazine en Frontlines zijn Amerikaans Libertarische uitgaven waaraan mede-
werking wordt verleend als korrespondent.

- Politieke Partijen. Op het ogenblik wordt door verschillende personen de mogelijkheid
van een Libertarische politieke partij overwogen en onderzocht. Wij willen graag mee-
werken om te zorgen dat hun filosofische basis zuiver wordt. Tot nu toe is onze er-
varing dat diverse "oprichters" wel een deel willen, maar niet 100% konsekwent dur-
ven te zijn; met alle gevaren van dien. Wij blijven streven naar een 100% eerlijke
konsekwente filosofie.

- SCVB: Stichting Comité Vermindering Belastingdruk. Deze stichting doet goed werk om
de belastingen terug te dringen. Een hele goede methode om de staatsinvloed te beper-
ken, Zij zijn op de goede weg, en wij kunnen steun aan deze stichting aanbevelen.

- KNO: Kritische Nederlandse Ondernemers, is ook een groepering die in de juiste rich-
ting werkt.

(vervolg op pag. 4)

Nederland: Libertarisch Centrum, Fazantenkamp 818, 3607 EB MaarSsenbroek, Tel. 03465-94994.
AMRO Bank rek.nr.46.24.31.320 (Giro 8238 AMRÖ Bank Amsterdam) t.n.v. Libertarisch
Centrum; abonnementsprijs ƒ 40,- per jaar; donateursbewljzeh è f 100,-.

België : Herentalsebaan 109, 2100-B Deurne; Bank J. v. Breda rekfnr. 645-1007683-82 t.n.v.
; ; : • ! Vrijbrief; a.bouj»<-,meutspri js BF 600,- per jaar; don»teursb>-»vl jj-r-- è RF i son,
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LlBERTARISME IN HET NEDERLANDS'
Boeken die de taalbarrière doorbroken hebben:

- F.A. Hayek : "De weg naar de moderne slavernij"
ofwel: waarheen leidt de huidige economische crisis<
3 essays met een voorwoord van Hayek zelf. Prijs: ƒ 14,90

- Nathaniel Branden : "Psychologie van de Romantische Liefde"
Wat is liefde? Hoe ontstaat liefde? Hoe groeit
liefde? Hoe verdwijnt liefde?
Nath. Branden behoeft geen verdere aanbeveling. Prijs: f 22,,50

- Ayn Rand : "Kapitalisme, het onbegrepen ideaal"
Essays: "een voetnoot bij Atlas Shrugged". Prijs: ƒ 34,90

- Ayn Rand : "De Eeuwige Bron"
(vertaling van The Fountainhead)
De roman over een architekt en zijn strijd om de
onafhankelijkheid. Prijs: f 34,90

- Ayn Rand : "De Vrijheid Gloorde"
Rusland in 1925. Ik kies voor de vrijheid en vlucht.
Sterk autobiografisch. Beperkte Voorraad - Speciale Prijs: f 22,-

In het najaar verschijnt:

- Milton Friedman : "Aan u de keus!"
(vertaling van Free to choose)
De televisieserie in boekvorm. Met de theorie waar
zoveel over te doen is. Prijs: waarschijnlijk ±f 30,-

Bovenstaande boeken kunt u bestellen bij:

Libertarisah Boekaentrum
Postbus 336
2100 AH HEEMSTEDE
Holland

Bank : ABN Heemstede - nr. 53.94.22.819
Postgiro: 3301445

Lei op: Genoemde prijzen zijn exclusief verzendkosten.
Verzendkosten per,boek: ƒ 3,-; tot maximaal ƒ 6,-.

Na ontvangst van uw betaling worden de boeken u toegezonden.

ATLAS SHRUGGED DOOR AYN RAND
in het Nederlands

Vermoedelijke verschijningsdatum is: Voorjaar 1982.

De vertaling is gereed'. De uitgever bestudeert thans nog hoe groot de oplage voor de
eerste druk moet worden, ü zou ons en hem een groot plezier doen door kenbaar te maken
of u van plan bent het boek te kopen, en hoeveel exemplaren u eventueel wenst om cadeau
te geven.
U verplicht zich tot niets, maar abonnees van de Vrijbrief zal zeker de mogelijkheid ge-
boden worden het boek aan te schaffen voor een speciale voor-intekenprijs.
U kunt de bon op pag. 5 gebruiken.

PRIJSVRAAG
Weet u een goede Nederlandse titel voor "ATLAS SHRUGGED" ?

Degene wiens titel gebruikt zal worden voor het boek krijgt een gratis exemplaar'.
Indien de gekozen titel door meerdere abonnees is opgegeven, zullen gratis exemplaren -
tot een maximum van 3 - door loting worden toegewezen,



- 3 -

VRIJ ONDERNEMERSCHAP : A M W A Y
Er bereiken ons vele negatieve verhalen en belevenissen over mogelijkheden je eigen toe-
komst te bepalen. Er wordt steeds meer geregeld en aan banden gelegd, allemaal beperking
van vrijheid en stimulans, hoe goed bedoeld soms ook. Toch blijkt ook nu weer dat ieder-
een meer aandacht besteedt aan het negatieve dan aan het positieve. Want ook nu zijn er
mensen en bedrijven buiten onze kring die heel hard vechten voor vrijheid en dus het be-
palen van hun eigen toekomst.

Een van die voorbeelden is AMWAY.
AMWAY Corporation, Ada, Michigan, U.S.A. is opgericht in 1959 door 2 vrienden -
Jay VanAndel en Richard DeVos, beide kinderen uit Nederlandse voorouders. Jay en Rich
hadden veel zaken samen gedaan na hun universiteitsperiode; zij bezaten o.a. een vlieg-
school en werkten samen met het bedrijf "Nutrilite" - thans hun eigendom. Dit laatste be-
drijf fabriceerde vitaminepreparaten op natuurlijke basis en verkocht deze rechtstreeks
aan partikulieren middels een dealer-organisatie.
Deze organisatiestruktuur vormde de basis voor de oprichting in 1959 van AMWAY Corporation.
Jay en Rich kochten een verlaten benzinestationnetje en startten met de produktie van een
organische allesreiniger. In 1959 bereikten zij een omzet van $ 500.000. In 1979 haalde
AMWAY een omzet van $ 800 miljoen en 1980 werd afgesloten met een omzet van $ 1,1 miljard.
Een onstuimige groei, waarbij ieder jaar nieuwe records worden gebroken. Verwacht wordt
dan ook dat aan het einde van de tachtiger jaren AMWAY zal behoren tot de 50 grootste be-
drijven in Amerika. Let wel, het bedrijf is nog steeds volledig eigendom van de oprichters
en heeft inmiddels vestigingen in 14 landen over de wereld, heeft een vloot van eigen
vliegtuigen, is eigenaar van een groot radiostation. Ook het "Free Enterprise Institute"
is opgericht door AMWAY. Kortom een zéér, zéér succesvolle onderneming.

Wat is nu zo biezonder aan AMWAY, c.q. de oprichters.
Het zijn voorstanders en vechters voor de principes van Free Enterprise. VanAndel heeft in
Amerika grote bekendheid o.a. door zijn voorzitterschap van de Amerikaanse Kamer van Koop-
handel en wordt door zijn inzet ook wel "Mr. Free Enterprise" genoemd. DeVos is beroemd
door zijn motiverende speeches.
AMWAY is o.a. een fabriek waar +_ 300 produkten worden gemaakt onder eigen label, variërend
van reinigingsprodukten, cosmetische artikelen, vitamines en voedingsmiddelen tot potaarde,
sokken, sieraden en handblussers. Teveel om hier op te noemen en alle van uitzonderlijke
kwaliteit.
AMWAY's rendement bedraagt per jaar zeker zo'n 15%, hetgeen in deze markt uitzonderlijk
hoog is (Proctor & Gamble per jaar +_ 2%).
AMWAY verkoopt dan ook niet zijn produkten via de normale kanalen van importeur - groot-
handel - vertegenwoordiger en winkel, met veel reklame aan de klanten.
AMWAY levert rechtstreeks aan de eindverbruiker middels een dealernet van thans +_ 800.000
mensen world-wide. 800.000 mensen die ieder gemiddeld 10 vaste klanten hebben die maande-
lijks produkten afnemen.
Al deze mensen zijn zelfstandig ondernemer, groot of klein, en AMWAY helpt hen bij de op-
bouw van hun bedrijf. Iedereen kan zijn eigen zaak opzetten in samenwerking met AMWAY,
zonder investeringen maar wel met een geweldige ruggesteun in know-how en kwaliteit.

AMWAY heeft een uniek marketing-plan en produceert produkten. De verkoop en opbouw van het
distributie-netwerk is het werk van de zelfstandige dealers. Het gaat veel te ver om te
pogen hier dit marketing-plan uit te leggen, daar is meer tijd voor nodig, maar AMWAY
stimuleert en zet mensen aan tot aktie om hun eigen toekomst te bepalen, alles volgens de
grondslagen van Free Enterprise.
Binnen een aantal ethische grondregels krijgt iedereen de kans zijn eigen toekomst te be-
palen. Voor de ene dealer is het een bijverdienstemogelijkheid van honderd gulden per
maand, voor de ander is het uitgegroeid tot een volledig inkomen van meer dan l miljoen
gulden per jaar. Een succesvoorbeeld in West Europa is b.v. het echtpaar Eva en Dr. Peter
Mueller Meerkatz in Duitsland, die in 6 jaar tijd een zaak opbouwden met een miljoenen
omzet per maand en een inkomen van meer dan l miljoen DM per jaar, en dit zonder verder

personeel'.'.
AMWAY's marketing plan biedt mogelijkheden voor iedereen. Men treft onder de dealers
timmermensen, automonteurs, winkeliers, filmsterren, zanggroepen, maar ook artsen, profes-
soren en direkteuren aan.
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In september 1978 is AMWAY op de Nederlandse markt gekomen en sinds maart 1980 ook in
België. Thans zijn er in beide landen zo'n 15.000 dealers hun zaak aan het opbouwen, het-
geen in 20 jaar tijd moet uitgroeien tot zeker 400.000 dealerschappen.
In socialistische kringen ziet men nu reeds de kracht van deze vrijheidsstrevende orga-
nisatie in en zij probeerden via een uitzending van Vara's Ombudsman een en ander te be-
kritiseren, echter zonder succes.

Het is fijn om te weten dat er ook in Nederland en België vele mensen zijn die de prin-
cipes van Free Enterprise voorstaan en er ook echt voor werken.
Doordat 98% van de dealerschappen echtparen zijn, weten we dat er over 20 jaar toch
800.000 mensen zijn die hun zaken gezamenlijk opbouwen en ook voorstanders en uitdragers
zijn van onze idealen.

v

l'eiuuktit.:
Wij ervaren dit als een zeer positieve en praktische ontwikkeling. Daarom twee opmerkingen:

1. Alle AMWAY-distributeurs kunnen nog beter hun idealen verwezenlijken als zij de prin-
cipes van de vrijheid goed begrijpen. Dit kan o.a. door een abonnement op de VRIJBRIEF.
Dit raden we hen dus sterk aan.

2. Libertariërs doen er goed aan zich te oriënteren op succesvolle vrije markt ontwikke-
lingen. Wij kunnen het verhaal van AMWAY verder vertellen; wij kunnen hun produkten
kopen of eventueel zelf distributeur worden.

Als u meer informatie "wenst, kunt u zich wenden tot de redaktie.

CONGRES IN BRUSSEL 3 EN 4 SEPTEMBER
Wij hebben al eens 'eerder vermeld dat wij blij zijn met de ontwikkelingen bij de Belgische
PVV-jongeren. Deze streven naar wat zij noemen een "radicaal-liberale-maatschappij", en
nemen daarvoor heel veel libertari,sche principes in hun programma op.
Wij hebben nog niet geheel bestudeerd of en op welke punten hun programma eventueel fout
loopt. We hopen dat later nog eens te doen.
Op dit moment kunnen wij u het Internationale Congres op 3 en 4 september in Brussel van
harte aanraden. Het programma gaat over de toepassing van radicaal-liberale ideeën in de
economie. Dit is de weg om uit de ellende van onze gemengde economie te komen.
Sprekers als o.a. Edwin Fulner (direkteur Heritage Foundation)

Henri Le Page (Institut de l'Entreprise)
James Buchanan (direkteur Centre for Study of Public Choice)

beloven dat het een interessante gebeurtenis zal worden.

(vervolg van pag. 1)

4. Het Libertarisoh Boekcent'rvm in Heemstede zorgt ervoor dat buitenlandse libertarische
litaratuur in Nederland beschikbaar komt en werkt mee aan het vertalen en publiceren
van deze literatuur. Zie hiervoor een opgave elders in dit nummer.

Los van het Libertarisme is er thans de mogelijkheid om een cursus in het Objectivisme te
volgen. Wij zijn daarmee erg blij en raden u aan om het volgen Van zo'n cursus eens ernstig
te overv/egen. Inlichtingen bij de Redaktie.

U ziet dat er heel wat gebeurt. Toch is het nog veel te weinig en te ongekoördineerd. Ons
streven blijft naar meer akties en betere koördinatie. Ook uw ideeën daarvoor zijn welkom.
Wij zijn ervan overtuigd dat we nog meer resultaten zullen krijgen. Als eerste (kleine)
stappen zijn echter nodig:
- Méér Kringen ; Wie wil een Kring oprichten?
- Méér abonnees! Kunt u nu één nieuwe abonnee aanbrengen?
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ALTERNATIEF LIBERTARISME ??
"Check your premisesl" is de uitdrukking die onwillekeurig boven komt drijven bij het
lezen van het artikel dat recent onder bovengenoemde titel verscheen. Reden, om de toege-
worpen handschoen op te nemen.
De heer de Maertelaere stelt dat A = A niet als leefregel kan dienen en biedt het maken
van een keus (een willekeurige?) als alternatief. Het is met name dit normloos kiezen dat
zorgen baart. Het is noodzakelijk om tijdens het keuzeproces voortdurend te kontroleren
of de keus nog aan de verwachting beantwoordt. In de meest simpele vorm gaat dat aldus:
Wat zal ik nemen? Ben appel of een peer?
De peer.
Er is geen peer.
Wat nu?
Omdat dit een eenvoudige keuze is zal het hier automatisch de appel worden. Maar, intussen
hebt u wel bepaald dat dat vacuüm daar op de fruitschaal niet erg bevredigend is. Met
andere woorden, u keert op het uitgangspunt terug en stelt de nieuwe vraag: "Een appel of
niets?"
Het is deze terugkoppeling die aandacht behoeft. Er moet iets zijn dat het stellen van de
nieuwe vraag initieert. In het voorbeeld is dat het ontbreken van de peer. Dit kan gefor-
muleerd worden als norm. De norm: "Niets is niet acceptabel."
Bij ieder keuzeproces hoort zo'n norm. Het citaat van de-heer Kuhn bevat geen norm en dus
sluit het A = A of breder gezien het objectivisme hier prachtig op aan. Beide zijn nodig
om een gerichte beweging te krijgen.
Ook de stelling dat het objectivisme op zijn retour is berust op dezelfde minachting voor
normen. Mogelijk neemt het ledental van de beweging af, maar dit heeft geen konsekwentie
voor haar relevantie. Tenslotte is de objectivistische stellingname de toetssteen waaraan
de realisatie van een vrije samenleving gemeten kan worden. Zij is de basis van de theorie
die de libertariërs stapje voor stapje in de praktijk proberen te realiseren. Libertarisme
is de weg, objectivisme de norm of het doel. De twee zijn onlosmakelijk met elkaar vërbon^-
den.

Louis J. van Stekelenburg,

FREE WORLD COMITÉ GEVORMD
Volgens een publikatie in Reason Magazine is door een groep van 400 intellektuelen, schrij-
vers, publicisten, enz. het comité voor de Vrije Wereld gevormd. In het bestuur wordt
deelgenomen door een aantal libertariërs.
Het comité waarschuwt tegen het groeiende totalitarisme en communisme. Men is ervan over-
tuigd dat:
"de strijd om de vrijheid uiteindelijk gewonnen of verloren zal worden niet op het slag-
veld, maar in boeken, kranten, radio, TV, scholen en alle andere openbare instituten waar
het verlangen om vrij te blijven wordt versterkt of ondermijnd."

(Reason, juli 1981)

NAAM
ADRES

3 Ik denk dat ik .... exemplaren van Atlas Shrugged, in de Nederlandse vertaling
zal aanschaffen.
Hiermede verplicht ik mij tot niets.

G Ais Nederlandse titel voor "Atlas Shrugged" stel ik voor:

1. • • • • • • • • ........

2. ....... '••" .......;.......,.

3. ..........................

Bon zehdett aan: Lïbertapisc'h.:Centrum, Fqzantenkamp 818,, 3707 EB • Maarssenbróek. ", ^.^':::;.:l
' ' V ' ' • • ' • : " • ' : ' ; •'••'' : ' ' • ' . • " ' ' • . ' . • . / • • ' • . , : ' . ' • ' : : ' . ' . : . ' • ' • . ; ' . • ' • ' • ' • ' '•••'•• • : • ƒ ' ' : • " ':Z>0 .21
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DE VRIJE MARKT IN EEN ONVRIJE EKONOMIE
Het scenario, geschetst in deze rubriek in de vorige Vrijbrief, blijft hetzelfde.

a. Koop dollar-obligaties. (Inmiddels is de dollar weer flink omhoog gegaan en nu wordt
het valutarisico voor Europeanen toch wel erg groot.) Een rentedaling in Amerika vanaf
nu tot maart lijkt zeer waarschijnlijk, maar dat houdt tevens in dat de dollar iets
omlaag kan gaan.

b. Als er meer berichten komen dat "de ekonomie" in Amerika slechter gaat, wordt het tijd
om te gaan overwegen om wat kwaliteitsaandelen te gaan aankopen. Voorlopig hebben we
daar nog wel minstens 2 maanden de tijd voor. In eerste instantie volg ik hierbij:
Gilette, IBM, 3-M, RCA, Bethlehem Steel. Om het risico te beperken denk ik aan opties
in deze aandelen.

c. Later zullen de inflatiecijfers weer toenemen. Let wel, iedereen heeft het over een
daling van de inflatie in de U.S. tot zeg 9%. Een feit blijft dat dan nog steeds je
geld elk jaar 9% minder waard wordt. Omdat niet precies te bepalen is wanneer die in-
flatie (en politieke onrust) toeneemt, raadde ik u in februari reeds aan om uw aankopen
in edele metalen over l jaar te spreiden. Ook dit blijft onverminderd van kracht.

d. Denkt u daarbij ook eens aan "Canadese Maple Leaves" . Ze zijn ook in nominaties van
100 Cdn.$ met \ ounce goud te koop. Een ounce goud kost +_ 470 Canadese dollars, terwijl
u met 4 Maple Leaves er zeker van bent dat u altijd 400 Cdn.$ terugkrijgt.
U ziet het risico naar beneden is erg klein, (voor het geval de goudprijs verder daalt)
en als de goudprijs weer gaat stijgen, doet u ook voor het volle pond mee.

ir. L.H.M. Jongen.

LlBERTARIAN INTERNATIONAL
In ons juni/juli nummer hebt u kunnen lezen dat in Canada de Libertarische Internationale
is gesticht. Het eerste internationale congres is voorlopig gepland in Zürich in 1982 van
zaterdag 28 augustus tot en met zaterdag 4 september,
Om accommodatie te verzekeren zou iedere deelnemer voor eind september een deposito van
$ 100,- moeten storten.
Een deel van de kosten denkt men te dekken door een loterij. Kosten per lot $ 5,-; hoofd-
prijs: totale reis-, verblijfs- en conventiekosten.
Wie lot(en) wil kopen kan dit aan de redaktie opgeven; wij zorgen dan voor de rest.
Ook voor meer inlichtingen kunt u bij ons terecht.

VUL DEZE_BON IN, OF GEEF HEM AAN EEN RELATIE :

Ja, ik wil graag meewerken om onze vrijheid te behouden en te vergroten. Noteer mij voor-:

D een abonnement op de VRIJBRIEF voor ƒ 40,-/BF 600,- per jaar;
D .... donateursbewijzen a ƒ 100,-/BF 1.500,-;

Q .... exempl. van de brochure "Hoe vrij bent u nog" & f 3.-/BF 45,-;

E een literatuurlijst (met boeken van Ayn Rand, von Mises, Hayek, etc.).

Naam : . , , . . .

Adres : . Tel,

Ik zal //BF aan u overmaken op:

Nederland: D Amro Bank nr 46.24.31.320. Q Giro 8238 Amro Bank Amsterdam (t.n.v. Libertarisch

België : D Bank J, van Brvda nr.645-1007683-82 (t.n.v. Vrijbrief) Centrum)

Libertarisch Centrum, Fazantenkamp BIB, 3607 EB Maartsenbroek.

z.o.z.


