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TREFPUNT MEI 1982
HARRY SCHULTZ KOMT OP 15 MEI

Zoals we al eerder vermeldden hebben we op zaterdag 15 mei een landelijke bijeenkomst in
Utrecht (Restaurant HOOG-BRABANT in Hoog Catharijne).
Het doel ervan is:
1. Libertariërs gelegenheid te geven om elkaar te ontmoeten.
2. Het Libertarisme meer bekend te maken. '

In maart kondigden wij al aan dat naast Frank van Dun waarschijnlijk dr. Harry D. Schultz
zou komen. Bij het ter perse gaan van het maartnummer dreigde dat mis te lopen door andere
verplichtingen van Harry Schultz. Wij zijn blij dat we nu kunnen mededelen dat Harry Schultz
het toch zo heeft kunnen regelen dat hij op 15 mei komt.

Harry Schultz is een over de gehele wereld bekend staande econoom, die bijvoorbeeld als
een der eersten geadviseerd heeft om goud té kopen. Toen goud erg in prijs gestegen was,
was hij ook weer een der eersten die adviseerde om het te verkopen. Velen zijn nu benieuwd
wanneer hij gaat adviseren om weer té kopen *
Het is echter niet alleen goud dat zijn aandacht heeft, ook alle andere beleggingsmogelijk-
heden worden door hem in zijn International Harry Schultz Letter behandeld. (Wij proberen
te organiseren dat geïnteresseerde deelnemers een proefnummer in de zaal ontvangen.)
In zijn nieuwsbrief behandelt hij niet alleen investeringen, maar ook de ontwikkeling van
de wereldpolitieke/sociale situatie. Hij is de auteur van de veel besproken artikelen
"Nog 1000 dagen vrijheid" en "Kapitulatie van de Verenigde Staten", die respectievelijk
verschenen in de Vrijbrief van december 1979 en september 1980.

Zie elders in dit blad voor het programma op 15 mei.

Entree: Abonnees op Vrijbrief en introducées : ƒ 10,-
Anderen : ƒ 15,-
(Verkoop kaarten aan de zaal.)

VOORVERKOOP

Omdat er maar beperkte ruimte is, raden wij u aan om uw plaats van te voren te reserveren.
U kunt dit doen door het overmaken van ƒ 10,- of BF 175,- op één van de rekeningnummers
die hieronder vermeld staan. (Graag rekening houden met overboekingstermijn.)
U kunt ook telefonisch reserveren bij het Libqrtarisch Centrum.

Met medewerking van u allen zal het zeker een fijne, interessante dag worden.

TOT ZIENS :

Nederland: Libertarisch Centrum, Fazantenkamp 818, 3607 EB Maarssenbroek. Tel. 03465-64994.
AMRO Bank rek.nr.46.24.31.320 (Giro 8238 AMRO Bank Amsterdam) t.g.v.Libertarisch
Centrum; abonnementsprijs ƒ 40,- per- jaar; donateursbewijzen a ƒ 100,-.

België : Herentalsebaan 109, B 2100 Deurne; Bank J.v.Breda rek.nr. 645-1007683-82 t.g.v.
Vrijbrief; abonnementsprijs BF 600,- per jaar; donateursbewijzen & BF 1.500,-.
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LlBERTARISCHE DENKERS: MlLTON FRIEDMAN
Een erg gewaagde uitspraak zal het wel niet zijn als ik Milton Friedman de meest bekende
libertariër noem; of semi-libertariër, want sommige radikalen vinden hem wat al te lauw.
Murray Ro.thbard met name laat geen gelegenheid voorbijgaan om te beweren dat Friedman een
etatist zonder meer is. En hoewel deze uitspraak natuurlijk moeilijk volgehouden kan wor-
den (in Rothbards geval zijn we er wellicht niet ver naast als we veronderstellen dat
enige jaloersheid omwille van het succes dat zijn rivaal kent bij het establishment een
rol zal gespeeld hebben), is het een feit dat Friedmans neiging om te all'en prijze "prak-
tisch" te zijn al voor problemen gezorgd heeft. Zo is er zijn beroemde negatieve income
tax. Iedereen beneden een bepaalde inkomensdrempel KRIJGT geld van de overheid in plaats
van te betalen. M.F. ziet dit als een substituut voor de ontelbare subsidies en uitkerin-
gen die de mensen om allerlei redenen ontvangen. De etatisten nemen het idee gretig over...
ter aanvulling van de huidige maatregelen, niet ter vervanging.
M.F. "verliest" niet graag tijd binnen de libertarische beweging. Hij fungeert liever als
raadgever voor presidentskandidaten en presidenten. Uiteraard kan niemend hem dit kwalijk
nemen. Behalve ideologen moeten er immers ook mensen zijn dté zich bezinnen over de vraag
wat hier en nu de eerste stap is die best gezet kan worden op de weg/naar een vrije maat-
schappij. Indien u dat nogal vanzelfsprekend vindt, kan ik er alleen maar op wijzen dat
in de beweging in de Verenigde Staten zeker niet iedereen het daar mee eens is. Een bepaal-
de stap suggereren in plaats van een andere, zo redeneren velen daar, betekent impliciet
voorstellen dat men voorlopig elders de zaken maar laat zoals:ze zijn; het betekent dus
voorstander zijn van het laten bestaan van onrecht.
Hoe dan ook, het zal duidelijk zijn dat de betekenis van M.F!, niet ligt in zijn fijn uit-
gewerkte ideologie, maar in het gewicht dat hij legt,pp de politieke besluitvorming en op
de heersende ideeën-trend. Indien een bepaald aanvaarden van de vrije markt ook in brede
lagen van de bevolking vandaag niet meer zó gek of utopisch klinkt als enkele jaren gele-,
den, is dit wellicht meer aan Friedman te danken dan aan wie ook. De debatten waaraan hij
deelnam, de interviews die hij ga^f, jzijn televisieserie "Pree to Choose" hebben hier veel
gedaan. Wel zou ik beweren dat de diepte van het inzicht dat men opdoet door zijn leer-
school te doorlopen wel iets minder is dan bij zijn cöllega-nobelprijswinnaar Hayek.
Bovendien, en dit is een merkwaardigheid die we bij nog meer denkers ontmoeten, is M.F.
het meest bekend door die zaken waarvoor hij het meest te bekritiseren valt, namelijk
(in zijn geval dan) monetaire aangelegenheden. Hij is voorstander van een systeem van
vrij fluctuerende wisselkoersen, wat natuurlijk prachtig klinkt. Maar binnen dat systeem
zou elke staat rustig aan "fiat-money" politiek mogen doen naar believen, zonder enige
band met goud of welk ander objectief criterium. M.F. stelt dan wel bescheiden voor dat
de regeringen dit "recht op inflatie" (want dat is het) dat hij hun toekent met mate zou-
den gebruiken. Hij stelt voor de hoeveelheid papiergeld jaarlijks met niet meer dan een
vast percentage te verhogen. In zijn jongste boek zet hij er geen cijfer meer op, maar
destijds zou dit percentage ongeveer 3 of 4 bedragen hebben. De willekeurigheid van een
dergelijke maatregel is overduidelijk. Even duidelijk is de houding van de libertariër
tegenover dit probleem. Los van alle tijdelijke en overgangsmaatregelen kan hij alleen
maar vaststellen dat een min of meer universeel aanvaard ruilmiddel zeer geschikt is om
de marktaktiviteiten vlot te laten verlopen. Diezelfde markt zal er dus wellicht prachtig
in slagen zelf zo'n ruilmiddel te creëren. Zelfs de 24-karaatlibertariër Rothbard, die
men gewoonlijk zowat als het libertarische geweten kan beschouwen, blijft hier wat in ge-
breke door zijn steeds herhaalde exclusieve nadruk op het goud. Zeker goud heeft grote
voordelen, maar toch blijft het op zijn mins;b denkbaar dat de markt anders zou beslissen.
Vooral met de technische ontwikkeling, waarin computers in een handomdraai duizenden in-
gewikkelde berekeningen maken, blijken oplossingen mogelijk die, wanneer ze door personen
verricht moesten worden, als veel te ingewikkeld en dus onrealistisch van de hand gewezen
konden worden. Zo lijkt het denkbaar dat voor elk produkt of prestatie de prijs TEGELIJK
zou bepaald worden in goud, in zilver, in minuten consultatie bij advokatenfirma x en
dokterscollectief y, in postzegels van postbedrijf z, enz. Al deze "waardemeters" worden
op hun beurt natuurlijk zelf ook gemeten in termen van hun "collega's" Klaagt daar iemand
dat aldus elk begrip van absolute waarde verloren gaat? Precies'. Dat is het erote voordeel
en de wijze les die de vrije markt (zoals ook de systeemtheorie, de ecologie de recente
fysica en kennistheorie, de oosterse mystiek en de visie van het anarchisme)'verondersteld
werd ons al lang geleerd te hebben, maar die zelfs sommige libertariS nog sïeed

(vervolg op pag. 3)
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* VRIJ-BRIEF OF SLAAF-BRIEF? *
* *
***************************************

De vrijbrief van januari begint met de
woorden:

"DE OVERHEID"
Dit is er een typisch voorbeeld van hoe
veel libertariers voortgaan met het
stimuleren van de slavernij.

- Vrijwel elk collectivistisch begrip -
- heeft een verborgen tegengestelde;
- het accepteren daarvan geeft aanlei—
- ding tot gevoelens van machteloos- -
- heid ,

De verborgen tegenstelling van het
begrip overheid is: "ONDERHEID"!
In het geval dat we een bende van
sjacheraars, dieven, rovers,
moordenaars en dergelijke de "overheid"
noemen, benoemt.men zichzelf: onbewust
tot de "onderheid", een slaaf van deze
schurken. Dat er op deze manier wordt
gedacht, is een gevolg var) een omgeving,
die bijdraagt tot een enorme drang naar
minderwaardigheid of zelfvernietiging;
de mensen machteloos maakt. Dit is een
van de, voornaamste redenen waarom ,
libertariers er triest genoeg niet•, in
zijn geslaagd vrijheid In de 'wereld te
brengen. ' , ' , . •

Om de krachten te begrijpen die
uitgaan van zo'n verborgen concept is
een blik op de boeren in 'India
illustratief. In veel dorpen leven :de
boeren onbewust en ongecontroleerd met
beelden die van generatie op generatie
zijn doorgegeven:

"Armoede is onvermijdelijk"
"Niets kan veranderen"

"Het kastesysteem'blijft altijd"
"Koeien zijn heilig"
"Lijden is een deugd"
"Alles is schaars"

Het denken van deze boeren is
doortrokken met dergelijke beelden en
concepten. Hun gedrag is grotendeels
gebaseerd op deze inzichten. Zij zijn
zich hier niet van bewust. Het gevolg
is, dat zij slaaf blijven van hun eigen
inzichten.

Zo kent ook onze samenleving een
groot aantal van dit soort beelden die
van generatie op.generatie zijn
doorgegeven. Vrijwel alle libertariers
accepteren deze beelden zionder vragen te

stellen. Het gevolg hiervan is dat
vrijwel alle libertarische pogingen om
vrijheid te bewerkstelligen even veel
succes hebben gehad als de Amerikaanse
Indianen hadden bij hun pogingen de
blanken te verjagen door het opvoeren
van regendansen.

Als de redaktie van de Vrijbrief
werkelijk een bijdrage wil leveren aan
het verbreiden van de vrijheid, adviseer
ik hen het volgende:
1. Het maken van een lijst met begrippen
en beelden uit de gecentraliseerde
samenleving.
2. Bij elk item de verborgen
tegenovergestelde inzichten zoeken.
3. Na te gaan in hoeverre dit verborgen
beeld gevolgen heeft voor het denken, de
onderlinge contacten en de activiteiten.
4. De inzichten uit de collectivistische
overlevering te plaatsen in de
categorie: Absurditeiten.
5. Het.negatieve beeld van henzelf te
verwisselen voor een van kracht.

"Ik ben de "onderheid" wordt
vervangen door "Ik ben de baas in
mijn eigen wereld, ik maak zelf de
wetten en regels die mijn leven
bepalen. Niemand heeft de macht zijn
regels ,aan mij op te dringen."

6. Ondertussen zullen vele negatieve
begrippen aan de oppervlakte komen die
afbreuk doen aan het zelfbewustzijn.
Schrijf ze op, formuleer het
tegenovergestelde, schrijf dit ook op en
leef er naar.

Waarschuwing:
Voor velen, waaronder libertariers, kan
het genoemde proces te pijnlijk zijn om
te overwegen. Het eist een grote
hoeveelheid moed en doorzettingsvermogen
om de negatieve aspecten van het eigen
denken te onderkennen. De jndische
boeren zijn er al eeuwen niet toe in
staat geweest. De libertarische "boeren"
zijn er ook al eeuwen lang niet in
geslaagd. De resultaten zijn alom te
zien.

De redaktie van de Vrijbrief moet de
keuze maken of de vrijheid te stimuleren
ofwel doorgaan met het verbreiden van de
slavernij. Ik verzoek in het laatste
geval de naam van het maandblad te
wijzigen in "Slaaf-Brief".

Andre Spies
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50sTE VRIJBRIEF
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Dit is onze 50ste Vrijbrief, en dat geeft ons aanleiding om even terug te kijken. Het
eerste nummer verscheen in maart 1976 onder de naam "Libertas", onder redaktie van
mr. M.M. van Notten en als kontaktadres: Eva Stern.
De heer Van Notten is thans zeer aktief in het Europees Instituut, wat zeer uw aandacht
waard is. Mw. Eva Stern is thans aktief in het geven van objectivistische cursussen. Ook
deze bevelen wij u zeer warm aan.
Uit dit eerste nummer citeren wij:

"....het is eveneens bekend dat die vrijheid ons vaak weer ontglipte en verdronk in de
ontoereikend slechte filosofische onderbouw van de vrijheidsrechten van de mens. Wanneer
de vrijheid niet begrepen en benut wordt, grijpen dwingelanden hun kans om hun medemensen
te ringeloren - in naam van de vooruitgang, het algemeen belang, de nationale eer of wat
dan ook.
Het Libertarisme is de eerste sooiale filosofie ter wereld die .de vrijheidsgedachte van
een onwrikbaar fundament heeft voorzien. Individuele vrijheid, zegt het Libertarisme, is
een absolute voorwaarde voor geluk en deugd, voor welvaart en welzijn, voor vriendschap,
behulpzaamheid en orde. Dat is wat Libertariërs keer op keer zullen moeten bewijzen willen
zij de apostelen van dwangmaatregelen op een afstand houden. Dat is wat de mensen van het
Libertarisch Trefpunt zich tot doel stellen."

We kunnen dit ook nu nog niet vaak genoeg zeggen. Pas als wij goed begrijpen hoe de filo-
sofische ondergrond van ons vrijheidsideaal is, kunnen wij het uitdragen. En pas als heel
veel mensen dat begrijpen kunnen we de maatschappij veranderen in een wereld waarin men
geen angst hoeft te hebben voor allerlei dwangmaatregelen, waarin men zich vrij kan ont-
plooien en waar een konstante vrede is.

Wij hedden met 50 Vrijbrieven veel meer willen bereiken. Mogelijk hebben we de moeilijkhe-
den onderschat. We hebben echter toch bereikt dat hét Libertarisme iets van een vaste basis
heeft, dat veel mensen "er al van gehoord" hebben. En we zullen met onze inspanningen zeker
doorgaan. Dit kan echter alleen succes hebben als we allemaal meewerken. Wij moeten alle-
maal kiezen. Niets doen betekent steeds meer dwang,:overheidsbetuttëling, oorlogsgevaar.
Wél iets doen geeft ons een kans op verwezenlijking van ons Vrijheidsideaal.
Daarom vragen wij u: KUNT U ALS "50ste JUBILEUM" GESCHENK ÉÉN 'NIEUWE: ABONNEE AANBRENGEN?
DAN GRAAG NU l ,

A G E N D A : V .;' . ' • •
- Donderdag 6 mei 1982 : Kringbijeenkomst in Vlaardingen, :

- Zaterdag 15 mei 1982 : TREFPUNT - Algemeen Libertarische Dag voor de Benelux.
- Plaats: Hoog Brabant, Utrecht.

Programma: 13.00 uur : Zaal open.
14.00 uur : - Opening door ir. H.J. Jongen.

- Frank van Dun.
- Pauze.

- Uitreiking Benelux Libertarian Award.
- Harry Schultz.
- Discussie.

£17.30 uur : Sluiting.

- Dinsdag 24 - 29 augustus 1982: Internationale Libertarische Bijeenkomst in Zürich.

(vervolg van pag. 2)

goed onder de knie schijnen te hebben: er is niets absoluuts, alles hangt samen met alles.
Wie A wil begrijpen moet zowel voor het definiëren als voor het verklaren ervan verwijzen
naar B, C, D enz. Hetzelfde voor B met A, C, D, E .....; voor C met A, B, D E ....
Of hoe zelfs Milton Friedman ons tot diepzinnige bespiegelingen 'ka.» verleiden.

Guy de Maertelaere. , •
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KRINGEN
De Kringbijeenkomst in Vlaardingen was voor één keer verzet naar de tweede donderdag. Dit
bleek toch verwarring geschapen te hebben. Een reden te meer om in het vervolg de bijeen-
komsten steeds op de eerste donderdag van de maand te houden.
De bijeenkomst van 8 april verliep zeer geanimeerd. Eerst werden enkele zakelijke punten
besproken. Er zijn weer een aantal personen bezig met de vorming van nieuwe of half-nieuwe
politieke partijen, die kontakt gekregen hebben met onze leden. Besproken is dat wij graag
bijstand willen verlenen op het filosofische vlak. Bovendien willen wij natuurlijk een
partij die een echt libertarisch programma heeft, ook steunen. Wij zijn erg benieuwd naar
de verdere ontwikkelingen en we hopen daar in de toekomst op terug te komen.
Ook de Trefpunt-bijeenkomst in Utrecht op 15 mei werd besproken en een-aantal libertariërs
heeft al definitief een plaats besproken.

Het hoofdpunt va.n de avond was een gesprek over ONTWIKKELINGSHULP. Dit onderwerp werd voor-
treffelijk ingeleid door mevr. Truus de Wilde, die onder andere citeerde uit het boek
"Fooi's gold for Africa" door Bandulet. Daarin wordt gesteld:
"Ontwikkelingshulp groeit- alleen maas en wordt niet minder en toch wordt de achterstand
steeds groter. , , ' , . •••'.'• '''..••'''
Ontwikkelingshulp wordt de mensen aangepraat als een morele plicht omdat zijn voorouders
mensen "onderdrukt en uitgebuit hebben".
De oorspronkelijke Marshall-hulp ideeën die ervoor moesten zorgen dat de onderontwikkelden,
zich zelf kunnen verzorgen, \blijken niet te werken, en dat met 70 miljard dollar per jaar.,
Waar het geld blijft is oncontroleerbaar mede door de enorme bureaucratie zoWel aan de
gevende als aan de ontvangende kant, en als je er naar vraagt kijkt men al bedenkelijk.
Het is een heilige koe waar\je niet aan mag komen.
De grootste "ontvanger" van 'hulp blijken de Zwitserse banken te zijn!"

Er ontspon zich een levendige discussie. Het was daarbij soms moeilijk om niet af te dwa-
len naar de talloze randverschijnselen en naar de nog talrijke voorbeelden van verkeerd i
gebruik. Toch kreeg de voor ons belangrijke filosofische zijde ook de nodige aandacht.
Waarom werkt het aanpraten van een schuldcomplex bij zoveel mensen? Wat is het verband met
de "erfzonde"? Is dat schuldgevoel een echt schuldgevoel of is het angst Voor de afgunst
van anderen? De belanghebbenden zijn de bureaucraten die ervan leven en ontvangende rege-
ringen (praktisch niets komt ten goede van de arme mensen zelf); hoe spelen die het klaar
om dit spel zo lang vol te houden? Er is geen enkele politieke partij die ontwikkelings-
hulp uit haar programma durft te schrappen.

Alle vragen :werden niet opgelost, daar moet nog eens dieper op gestudeerd worden. Wél werd
duidelijk dat het hele spel gespeeld kan worden door gebruik te maken van allerlei irra-
tionele complexen zoals o.a. schuldgevoelens en medelijden, die afgekocht worden door ge-
dwongen betalingen.

De volgende Kringbijeenkomst is op donderdag 6 mei in Vlaardingen, We praten dan over

TOEKOMSTONTWIKKELINGEN. ' , : : : : - ; : ' • ' • : • : ' "•. ' •: '< ! • • ' • •
Kom ook eens en breng een introducée mee'. Voor nadere informatie: tel. 010-268702.

VUL DEZE BON IN, OF GEEF HEM_AAN_EEN_RELATIE_ r . ^

Ja, ik wil graag meewerken om onze vrijheid te behouden en te vergroten. Noteer mij voor
a een abonnement op de VRIJBRIEF voor ƒ 40,-/BF 600,- per jaar;
3 donateursbewijzen a ƒ 100.-/BF 1.500,-;

^ .... exempl. van de brochure "Hoe vrij bent u nog" 4 ƒ 3,-/BF 45,-;
u een literatuurlijst (met boeken van Ayn Rand, von Mises, Hayek, etc.).

Naam : i. ..........•••••••••••••••.•..............,..........

Adres : ............\................. ••• Tel.:

Ik zal //BF ............ aan ti oyermaken op:

Nederland; D Amro Bank nr.46j24.31.320. ̂  Giro 8238 Amro Bank Amsterdam (t.n.v. Libertarisch

e ' : D Bank J. van Breda,nr.645-1007683-82;(t.n,v. Vrijbrief) Centrum)
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DE VRIJE MARKT IN EEN ONVRIJE EKONOMIE
Hoe vrij de markt nog is bleek de afgelopen weken uit de goudprijs. Velen, kopers, namen
het zekere voor het onzekere en kochten goud en zilver. Je weet maar nooit waar die scha-
peneilandjes toe leiden. Veel mensen zullen niet zo zeer wakker liggen van de Argentijnse
bezetting, maar de mogelijkheden tot escalaties in heel Zuid Amerika zijn groot. En dat
komt dan bij alle onrust in Midden Amerika. Vanuit libertarisch oogpunt is het natuurlijk
zeer vreemd dat overheden ruzie met elkaar maken, waarbij idividuen gebruikt worden om tot
een oplossing te komen. Misschien dat wat meer Vrijbrief-abonnementen meer mensen kunnen
overtuigen dat met minder overheid er minder gekibbel zou zijn.

In de kop van dit artikel staat ook "een onvrije ekonomie". Een mooi v.oorbeeld zagen we
onlangs bij de RSV/Volker-Stevin subsidies. Op basis van een verkeerde planning wordt een
verkeerd baggerplatform gebouwd (een woestijnkameel met 3 bulten en 3 poten, om in water
te werken). Alleen omdat het om grote bedrijven gaat worden door minister Terlouw hierbij
honderden miljoenen overheidsguldens in het water gegooid om de foute planning en afwerking
goed te maken. Daar zijn dan ook miljoenen bij die uit de winsten van scheepsbouwers komen
die wél goed gepland hebben. Waar leidt dat allemaal toe? Wel het aandeel Volker-Stevin is
ineens zeer koopwaardig geworden.
Verder zouden we kunnen overwegen om een bod te doen pp de "kameel". Als er dan toch mil-
joenen weggegooid worden kunnen we misschien het hele gevaarte wel voor minder dan de
schrootprijs kopen. We zetten dat ding dan in de Noordzee en laten er wat Engelsen (met
schapen) op logeren die libertarische TV-uitzendingen verzorgen. De Nederlandse overheid
gaat daar dan tegen optreden en wij vragen van de Engelsen 100 miljoen pond, wat slechts
de helft is van de kosten van hun Argentijnse uitstapje. Na ontvangst van die 100 miljoen
stoppen we de TV-uitzendingen; de Nederlandse overheid vindt dan dat ze niets meer hoeft
te doen en laat de Engelse schapen met rust. De rente van het bedrag gebruiken we om de
Vrijbrief te financieren. Eventueel samen met wat minderheidsgroeperingen (dat zijn liber-
tariërs nog), zodat daar weer overheidssubsidie bovenop komt. Het is inderdaad een toestand
in deze wereld. ';,"/

Nog even kort het beleggingsnieuws: edele metalen hebben laten zien dat ze nog steeds be-
staan en iets kunnen presteren. Natuurlijk komt er een reaktie omlaag, maar de lange ter-
mijn richting is omhoog. Wij zijn bezig om een oplossing te vinden voor de verschrikke-
lijke kosten die de bank bij zilveraankopén meent te moeten berekenen. Zelfs bij een sim-
pele zilverrekening moet de zilverprijs zo'n 20% stijgen, gezien de bankkosten, alleen om
quitte te spelen.
Nu kunt u beginnen met Amerikaanse en Nederlandse aandelen te kopen. We zitten in het eko-
nomisch dal en je hoort alleen maar negatieve berichten. Dat is de tijd om aankopen te
doen. Binnen een halfjaar verwacht ik goede winsten op déze aankopen.

ir. L.H.M. Jongen.

VUL DEZE BON IN, OF GEEF HEM AAN EEN RELATIE :

Stuur ook een proefnummer van de VRIJBRIEF aan:

Naam

Adres

Naam . _ HET LIBERTARISCH CENTRUM

Adres : FAZANTENKAMP 818

.'•';'' 3607 EB MAARSSENBROEK

Naam

Adres


