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De Vrijbrief is een periodiek gewijd aan de signalering, verbreiding en bevordering van
de beginselen van individuele vrijheid en zelfverantwoordelijkheid zoals die hun uiting
vinden in o.a. Laissez-faire kapitalisme, Obfectivisme en Libertarisme.
De Vrijbrief werkt nauw samen met organisaties op dit gebied.

ONZE TROONREDE.

Leden van de Staten-Generaal. Het afgelopen jaar is voor ons land een zeer be-
wogen jaar geweest. Niettemin kunnen wij met tevredenheid vaststellen, dat de
grootste moeilijkheden achter de rug zijn en dat de voorbeeldige volgzaamheid van het
Nederlandse volk een voldoende waarborg vormt, dat het huidige bewind kan worden
voortgezet.

De belasting inkomsten van de regering zullen over het jaar 1976 waarschijnlijk
63 miljard gulden bedragen. Een verrassend hoog bedrag, als men in aanmerking neemt,
dat enerzijds het volk niet altijd eens is met onze besteding van belasï'ing gelden en
anderzijds de regering toch slechts in enkele gevallen tot daadwerkelijke vrijheidsbero-
ving van wanbetalers heeft moeten overgaan. Voor het komende jaar rekent de regering
op een opbrengst van 71,6 miljard gulden. Aangezien dit onvoldoende is om de vele
plannen die de regering met haar volk heeft te kunnen verwezel ijken en bovendien niet
van het parlement verwacht kan worden, dat £ij met een verhoging van de belasting-
plicht zal instemmen, ziet de regering zich genoodzaakt, voor een bedrag van onge-
veer 14,6 miljard bankbiljetten bij te drukken en ongedekte credietverlening te bevor-
deren ,

De regering wil niet verhullen, dat zij zich uitvoerig heeft beraden over haar be-
slissing de gulden verder te ontwaarden. Het betekent immers dat de inflatie in Neder-
land tot ongekende hoogte zal stijgen. Het gevaar bestaat zelfs, dat ons volk niet de in-
spiratie zal vinden om weerstand te bieden aan de frustraties die daarmee gepaard gaan.
Bovendien zal de geldontwaarding ertoe leiden, dat de vakbonden zullen proberen het
waardeverlies te compenseren door voor hun leden nieuwe loonsverhogingen te eisen,
waardoor de werkeloosheid nog meer zal toenemen.

Hiertegenover staat echter, dat iedere andere aanpak van de crisis waarvoor wij ons
gesteld zien een grotere vrijheid en ze l f verantwoord ing van de individuele burgers met
zich mee zou brengen. Dat zou echter een vermindering van de overheidsbemoeiing met
zich meebrengen, waaraan voorzover wij hebben kunnen vaststellen geen enkele behoef-
te bestaat bij het Nederlandse volk.

Leden der Staten-Generaal,

Bij zijn optreden heeft het kabinet zijn beleid gesteld in het teken van de politisering
van de Nederlandse samenleving. Veel werd daarvan reeds gerealiseerd. Het gaat om
een samenleving van gemeenschappelijke zeggenschap zonder verantwoordelijkheid.
Veel arbeid en inspanning en vooral ook opoffering aan het algemeen overheidsbelang
wordt van u gevraagd.

Met het uitspreken^van de hoop, dat u daarvoor nog de kracht zult vinden, verklaar
ik deze zitting .vaa-de Staten-Generaal geopend.



Na-Griamel, het eerste laissez-faire kapitalistische land
ter wereld?

Op 1500 km ten noordoosten van Australië ligt een
eilandengroep die bekend staat als de Nieuwe Hebride î.
Tezamen hebben ze een oppervlak van plm. 13000 km en
plm. 90.000 inwoners. Sinds 1906 worden deze eilanden
bestuurd door Frankrijk en Groot-Britanni'éop basis van een
ingewikkelde condominium overeenkomst, terwijl formeel ook
de koning van Spanje nog iets te zeggen heeft.

Eind vorig jaar heeft een aantal eilanden in het noorde-
lijke deel, bijelkaar met ongeveer 25.000 inwoners, zich
onafhankelijk verklaard en op 27 december de Federatie van
Na-Griamel uitgeroepen. Na-Griamel onderscheidt zich
zeer in hef oogvallend van vele andere "vrijheids" en
"onafhankelijkheids" bewegingen elders in de wereld. De
constitutie van Na-Griamel verbiedt belastingheffing,
papiergeld en het uitoefenen van bedrijven door de overheid.
Men gebruikt er thans nog Frans I.E.O.M.-geld en Austra-
lische bankbiljetten, maar men wil er zo snel mogelijk op de
gouden standaard overgaan. Er zijn zelfs reeds een 1000-tal
gouden proefmunten geslagen, die ruim 18 gr. goud bevatten
en voor US$ 200 voor het goede doel verkocht worden.

Of het goede doel, een eerste laissez-faire kapitalistisch
land, werkelijk bereikt zal worden is natuurlijk nog geen-
zins zeker. Ooggetuigen hebben reeds Franse en Britse oor-
logsschepen in de omgeving gesignaleerd. Van de andere
kant hebben verschillende landen in de omgeving vertegen-
woordigers van Na-Griamel uitgenodigd voor nader overleg
terwijl ook de Verenigde Naties gematigd welwillend gere-
ageerd hebben op een verzoek tot toelating en erkenning.
Ook in Libertarische kringen worden de ontwikkelingen met
belangstelling gevolgd en is hulp toegezegd. Daarnaast wordt
ook de naam van de New Country voorvechter Mike Oliver
genoemd.

Tot president van Na-Griamel werd gekozen J.M.Stevens;
tot minister van buitenlandse zaken J. Garae Bakeo en
Timofhy W. Nafakon als diens staatssecretaris. Beide laatsten
hebben reeds bij de Verenigde Naties hun geloofsbrieven
overhandigd.

Het is te hopen, dat dit experiment op korte termijn vol-
doende sympathie en bekendheid weet te verwerven om te
voorkomen dat Na-Griamel een tweede Biafra wordt. Op
Frankrijk en Groot-Brittani'é rust daarbij in de eerste plaats
de verantwoordelijkheid.

In ieder geval zullen wij u van de ontwikkelingen op de
hoogte houden.

(Fiji Times, Fiji Sun, Harry Schultz Letter en eigen
correspondent ter plaatse).

1) belangstellenden kunnen bij de redactie nadere inlichtingen
bekomen.

Tu quoque...
In Luxemburg, dat tot nu toe geen werkeloosheidsuit-

keringen kende zijn vergevorderde plannen om tot een W.W.
te komen.

In Luxemburg zijn 600 werkelozen, d.i. 0,17% van de
totale bevolking tegen in Nederland 1,49%.

Wie daar iets onlogisch in ziet heeft het mis.
Collectivisten zijn mensen die het als hun taak zien omde
Mood van hulpbehoevenden te lenigen.

Maar om de nood van hulpbehoevenden te lenigen moet
je eerst zorgen dat er voldoende hulpbehoevenden zijn.

Zoals Thomas Mackay al in 1896 zei:" .. .we can have
exactly as many paupers as the country chooses to pay for."

Why should there be a nuclear war
if for the last 30 years the commu-
nists have been breaking off as much
of the West as they wanted - piece
after piece, country after country,
and the process keeps going on.

- Solzhenitsyn

Conformity to existing social goals may be less healthy than
a militant effort to formulate higher ones.

Robert W. White
professor of clynical psychology
at Harvard University.

KAPITALISME IN URUGUAY.
Professor Ramon Diaz bericht ons vanuit Montevideo, dat het
kapitalisme hier weer zijn intrede heeft gedaan. In de zomer
van 1974 werden de inkomstenbelasting en de successie-
belasting afgeschaft. Alle importquota verdwenen alsmede
alle deviezenbeperkingen. Lonen, prijzen en de rentevoet
van het kapitaal werden aan het vrije spel van vraag en
aanbod overgelaten en de resultaten mogen er wezen. Terwijl
voor 1974 Uruguay met een jaarlijks tekort van 150 miljoen
US dollars te kampen had op haar betalingsbalans, is er nu een
gezond surplus in dezelfde orde van grootte.

Vanwaar die ommekeer? Uruguay werd in 1830 gesticht
om als bufferstaat te fungeren russen Brazilië en Argentinië.
Het land is 6 maal zo groot als Nederland en had in 1830
slechts 100.000 inwoners. De eerste twintig jaar werden
besteed aan onderlinge twisten en burgeroorlog. In 1851 was
het land armer dan ooit tevoren en wst een onveranderd
bevolkingsaantal. Maar daarin kwam cp slag verandering toen
men de wijze lessen van Adam Smith ging toepassen en de
talloze overheidsmaatregelen afschafte met de motivering,
dat per slot van rekening ieder persoon het best over zijn
eigen leven kon oordelen.

In de daarop volgende 50 jaar vertienvoudigde het bevol-
kingsaantal zich en werd de basis gelegd voor de rijkdom van
het land. Inderdaad verdiende Uruguay in het begin van deze
eeuw terecht de bijnaam van het "Zwitserland van Zuid-
Amerika."

Maar juist omstreeks de eeuwwisseling bleek, dat men de
oorsprong van de eigen welvaart aan het vergeten was. Stap
voor stap ging men de kant van het socialisme op.
Protectionisme en corruptie waren aan de orde van de dag
toen in juni 1973 de militairen de politieke macht in handen
namen en het parlement naar huis stuurden. Maar al snel bleek,
dat de militaire junta geen flauw benul van economie had,
want de inflatie (100% per jaar), de stagflatie en de kas-
tekorten bleven onveranderd. En geen wonder, want alle
socialistische wetten ter regeling van het bedrijfsleven lieten
zij intact.

Dat duurde een volle acht maanden, totaan de wereld-
crisis, die de olieprijzen deed stijgen en de vleesprijzen
(Uruguay's belangrijkste exportproduct) deed dalen.
De Junta deed toen een beroep op een bekend econoom om
het land voor een definitief faillissement te behoeden, het-
geen inderdaad gelukte. Het toeval wilde, dat deze econoom
geen rekening behoefde te houden met een parlement en als
Minister van Financiën de vrije hand kreeg om Uruguay weer
aan te sluiten bij de buitenlandse kapitaalmarkt.

In het eerste jaar van het kapitalistisch beleid, daalde de
inflatie van 107% tot 66% per jaar. Nu, in het tweede jaar,
is dit percentage reeds tot 30% gedaald. De olieprijzen
bleven onveranderd hoog en de vleesprijzen onveranderd laag.
Maar zelfs onder die maximaal onguostige omstandigheid
veranderde de jaarlijkse tekorten op de betalingsbalans in
jaarlijkse overschotten en begon de economie na jaren van

stilstand weer fiks te groeien.
Voor de tweede keer in de geschiedenis van Uruguay heeft

het kapitalisme dus een kans gekregen nadat een zondvloed
van overheidsmaatregelen het land geruïneerd had!

MaarProfessor Ramon Diaz betwijfelt of zijn land er ook
maar iets -an geleerd heeft. Want in regeringskringen spreekt
men laconiek van "een wonder"als men over de nieuwe wel-
vaartvan het land praat. De militaire Junta beweert glashard,
dat de welvaart het gevolg is van de orde die zij met harde
hand in stand houdt. Ramon Diaz tekent daarbij aan, dat de
enige orde, die de moeite waard is, voortspruit uit vrijheid.
In Uruguay weet kennelijk alleen de Minister van Financiën
daar het fijne van.



Scheurmokers

* 1 *"""* Socialisme werd de afgelopen 30 jaar eigenlijk door
iedereen als een moderne maatschappij vorm aangemerkt.
Toch waren er uitzonderingen. En die komen er de
laatste tijd steeds meer bij. We noemen U deze keer
verschillende organisaties van mensen die in het
socialisme een obstakel zien voor de vrijheid, creativiteit
en zelfverantwoording die zij nastreven. Weef U er
nog meer ?

De Stichting Libertarisch Centrum, de stichting heeft
ten doel: het ontwikkelen en verspreiden van politieke
filosofie voor een samenleving met een zo groot mogelijke
vrijheid van het individu. De stichting streeft dit doel na
door: het oprichten, organiseren, onderhouden, leiden én/of
besturen van : bibliotheken, lezingen, cursussen, scholen,
congressen, wetenschappelijk onderzoek, het uitgeven of
verspreiden van geschriften en bandopnamen.
U kuntd'^ze stichting helpen door ook donateur te worden
voor /100,= per jaar. In deze prijs is inbegrepen een abon •
nement op deze vrijbrief van een jaar. Het adres is:
A.J.Ernststraat 41, P.O.Box 5747,Amsterdam,Tel.442727.

De Kritische Nederlandse Ondernemers zijn een groep
ondernemers, die zich teweer willen stellen tegen de vak-
bonden en ontevreden zijn met wat de gevestigde werkge-
versorganisaties doen. Als harde punten in hun eisenpakket
staan vermeld: - geen verplichte werkgeversbijdrage voor de
vakbeweging, - geen verplichte minimum jeugdlonen
- geen vakbondswerk in het ondernemingsbesfuur. Ze roepen
op tot behoud van de vrije ondernemingsgewijze productie en
tot de strijd tegen de totalitaire staat. Voor inlichtingen:
K.N.O. machtiging 95, Doetinchem. Voorzitter:
Dhr.H.J.Hoegen Dijkhof, Koppelseweg 20 Doetinchem,
tel. 08340-25941.

De Liberale Radio/Televisie Omroep Nederland wil s!ra-
ven naar "een omroep, die ook eens een ander geluid wil
laten horen in een door machtsmonopolies vervuilde ether.
Een vrije omroep voor vrije mensen. Liberaal, dwars door
alle politieke geledingen heen." Hoewel velen in de LRTO
uit VVD kringen komen, heeft de VVD reeds, bang als steeds
wanneer spreken over vrijheid in daden omgezet dreig! te
worden, tot een passieve houding besloten. Men kan zich
aansluiten door het kopen van één of meer oprichtersaandelen
a ƒ 5,= door storting op rek.nr. 47.61.26.436 Amro,
Capelle a/d IJssel t.n.v. Ir.J.C.Goudriaan, bij wie men
tevens inlichtingen kan krijgen. Tel. 010-508206

Men kan zich opgeven en nadere inlichtingen verkrijgen
bij: LRTO, Pb. 788, Hilversum, tel. 02150- 17137.

De Algemene Vereniging van Leerkrachten is een politiek
onafhankelijke organisatie , die naar uit haar orgaan blijkt,
opkom; tegen de greep die de overheid op het onderwijs heeft
en nog wil vergroten tegen de verpolitisering van het onder-
wijs. Voorzitter: Dhr. H.J.Mulder, L.J.Costerweg 10,
Wageningen. SecretariaabPostbus 334, Bussum.

De aansluiting van de Nederlandse Vereniging van
Journalisten bij het NVV heeft eindelijk tot gevolg gehad
waar v.:!eo reeds lang op wachtten. Eindelijk is de gewetens-
nood bij een aantal journalisten toch zo hoog gestegen, dal
men is uitgetreden en een eigen organisatie heeft gevormd.
Voorzitter van de nieuwe journalistenvereniging is
Dhr. S.F.Kalberts, Secr. Dhr. K. van der Veen, Comenius-
Iaan55, Zeist, tel. 03404-10027.

'YOU DON'T MAKE THE POOR RICHER BY MAKING THE RICH POORER" Winston Churchill

"Paper money is only as good as the men who control it, and
they are under constant pressures to print more of it. Gold
exists in limited an finite quantity, and it is added to by new
production in limited and reasonably predictable quantity.
The value of paper money is therefore precisely the value of
a polotician's promise, as high or low as you put that; the
value of gold, or a contractual right to gold, is protected by
the inability of politicians to manufacture it."

William Rees-Mogg
The relgning error: the crisis of world inflation, London,
Hamisch Hamilton, 1974 (Wm. R-M is redacteur van de Times).

M. H. S. bv.
Financial Consultants

• volledige verzorging van Uw financiële -
en loonadministratie

• debiteuren bewaking

• aangiftes: - loonbelasting-premieheffing
- omzetbelasting
- inkomstenbelasting
- vennootschapbelasting

• samenstelling van de jaarrekening

• toelichting op de jaarrekening

• onze persoonlijke begeleiding is een
onderdeel van dit service pakket

• aufomatiserings adviesen

• software ontwikkeling

M.H.S.bv.,
A. J. Ernststraat 41,
Amsterdam.
Tel.44.27.27.

Whut sort of Man reads:
THE INTERNATIONAL HARRYSCHULTZ LETTER ?
He's interested in investment information & economie trends.
He's interested in capitalism & maintenance of the free market.
He's concerned that his money l* government are deteriorating
in value. He knows that every major change in government
over the past years has been toward .>:*,!alism and communism.
He's concerned that taxation is increasing three times faster than
returns on investments. He's an independent type, self-
employed in business or the professions, or an executive who
knows that hè must educate hïmself on how to profeet his
savings, invest more knowledgeably, or he's retired. He
doesn't know all the answers, and hè may feel almost alone in
his ideology & concern. Me searches on.

The Schultz letter has correctly called every major turn in
the market during the past five years. During the past twelve
years it advised many investments thaf have increased drama-
tically. And, over & above that, it has become the rally-
ing flag for those institutions who would wrap them in the
warm blanket of governmenf protection & interference in our
private lives.

If you are one who is in search of liberty & selfreliance &
flexible investment guidance, come join us. While you stil l

SPECIAL COUPON OFFER Because we feel sympatico
with our Dutch Libertarian friends, we're offering the latest
issue of HSL for only 25 guilders, fhough the regular price
is 40. Or you can subscribe for a year & save money & not
miss any issue. Check one:
l enclose 25 guilders for l issue or, I enclose 290 guilders
for 6 months of HSL . l enclose 580 guilders for l year
of HSL .
Name:
Adress:
Mail to P.O.Box 2523,Lausanne 1002,Switzerland.



RESERVE BRIL GRATIS BIJ
(Adv)

T R I O P T I E K

12 adressen in het Antwerpse

Antwerpen Centrum, Frankrijklei 28
(recht tegenover opera gebouw)

tel. 031-322309

C O M M E N T A A R

Als de vos de passie preekt....
Er was al geruime tijd sprake dat alle Nederlanders door

de Staat op hun nummer gezet en vervolgens in de computer
geborgen zouden worden. Bij de oorspronkelijke opzet was
het de bedoeling, dat ook particuliere instanties van die ge-
gevens gebruik zouden kunnen maken. Blijkens een onlangs
aangeboden voorontwerp van wet is het nu echter zo geregeld,
dat alleen overheid en se.Tii-overheid zélf over die gegevens
mogen beschikken. Op het eerste gezicht lijkt het dus alsof
de overheid een betere bescherming van de "privacy" op het
oog heeft. Wie echter even doordenkt moet constateren, dat
het tegenovergestelde het geval is. Bij particuliere toegang
tot de gegevens blijft een zekere controle mogelijk; als
alleen de Staat over de gegevens kan beschikken is elke
controle op aard en juistheid van de gegevens volledig
onmogelijk geworden.

De dood in de pot.
De Partij van de Arbeid heeft haar ontwerp-verkïezings-

programma voor de komende verkiezingen gepubliceerd. Zoals
te verwachten lijkt het op het leveringsprogramma van een
groothandel in vrijheidsbeperking. Opmerkelijk is echter, dat
op één punt juist op méér vrijheid wordt aangedrongen:
euthanasie. Het is inderdaad wel konsekwent om het sterven
te willen vergemakkelijken als afronding in een programma,
dat, als het verwezenlijkt wordt, er voor zorgt dat de mensen
geen leven meer hebben.

Onlangs is bij de uitgeverij Luitingh een nieuwe druk
verschenen van de Nederlandse vertaling van Ayn Rand's
"We, the living" onderde titel "De vrijheid gloorde" . Dat
het mogelijk is gebleken een nieuwe druk uit te brengen toont
aan dat ook in het Nederland taalgebied de belangstelling
voor de werken van Ayn Rand nog steeds groeiende is. Het
boek kost ƒ 26,90 en is bij elke boekhandel te koop of althans
te bestellen en ook bij het Libertarisch Boekcentrum uit voor-
raad leverbaar. Als we ons één aanmerking mogen veroorloven,
dan is het met betrekking tot de omslag. De sobere, met
zware slagschaduwen gefotografeerde jongedame zal maar voor
weinigen overeenkomen met de voorstelling die ze zich van
Kira Argounova gemaakt hebben.

O A S I S

Degenen die zich willen indekken tegen de voedsel-
tekorten waar onze wereld op af stevent, kunnen nu
terecht bij Oasis Ltd. Ireland. Zij bladen dehydrated
voedsel genoeg voor één persoon voor één jaar tegen
een prijs van ongeveer ƒ l .000,-- . Bedenkt U zich
eens wat een goede manier om Uzelf tegen de inflatie
in te dekken dit is. Opslagruimte is minimaal, het is
zeer lang houdbaar. Inlichtingen bij Oasis Ltd.,
Percy Place 5, Dublin 4, Ireland of bij de redactie.
Schrijft U a.u.b. in het Engels.

Mont Pelerin Society herdenkt Adam Smith.

Schotland, 25 Augustus 1976.

Vierhonderd geleerden in de vrije markteconomie
verzamelen zich hier aan de Universiteit van
St. Andrews. Zij belichten de geestesproducten van
de filosoof en econoom Adam Smith en onderzoeken
de bruikbaarheid ervan voor deze tijd. Adam Smith
blijkt na tweehonderd jaar nog kersvers te zijn.
Niet alleen verzette Smith zich tegen allerlei
.staatsmonopolies, ook onderwees hij zijn studenten
dat de organisaties die de vrije markteconomie
dienen te beschermen zelve ook aan de wetten van
vraag en aanbod onderworpen dienen te blijven
willen zij doeltreffend functioneren.
Onder de aanwezigen bevonden zich ook Ir. H. J Jongen
van het Libertarisch Centrum en Mr.M.M.van Notten
namens de Vereniging Kritische Nederlandse
Ondernemers.

Volgende maal weer een uitgebreide boekenbehandeling
door Paul Rikmans.
Het adres van de boekenclub is postbus 2, Randwijk.
U kunt hier alle inlichtingen verkrijgen , tevens kan
een gratis boekenlijst besteld worden met boeken over
Vrijheid, Kapitalisme, Objectivisme, enz.


