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AYN RAND - DAG
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9 OKTOBER A.S. IN JAARBEURS TE UTRECHT

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Het thema van deze middag is:

4yn Rand gK Mar ^e^eTceK^s voor dese ttj'd. ^

Het programma is als volgt:

13.00 uur - Zaal open. (Mogelijkheid tot het kopen van boeken en leggen van kontakten.)

14.00 uur - Opening.

-Drs. P. Rikmans:4t/y:j?aMd*

- Speech door Ayn Rand op video.
f#aay Zaaitŝ g grô e ̂ oespraâ  ygAoMdew op Aei& fMVestepwg's Rem̂ ay -zin
Movgm&gy M3J tM A^eM OpXeans. J

-Pauze.

- Drs. H. Hietink: OBJECM̂ ÏFAfF gn de ï;cgpassMg' ervan w de prâ ĵK:. :

-Discussie.

17.30 uur - Sluiting.

Omdat de beschikbare plaatsruimte beperkt is, verdient het aanbeveling uw toegangskaart
van tevoren te reserveren.,Wie het eerst komt, het eerst maait.
U kunt dit doen door uw betaling over te maken op onderstaande bankrekeningen met ver-
melding AYN RAND- DAG.

Ook kunt u uw plaats telefonisch reserveren bij het Libertarisch Centrum (zie onderstaand
telefoonnummer), of bij J. van der Kooi - tel. 078-129609.

De kosten bedragen voor abonnees en hun introducees ƒ 10,- (BF 200,-) per persoon, voor
alle anderen ƒ 15,- (BF 300,̂ ) per persoon.

Nederland: Libertarisch Centrum, Fazantenkamp 818, 3607 EBMaarssenbroek. Tel. 03465-64994.
AMROBankrek.nr.46.24.31.320 (Giro 8238 AMRO Bank Amsterdam) t.g.v.Libertarisch
Centrum; abonnementsprijs ƒ 40,- per jaar; donateurs min. ƒ 100,- per jaar.

België : Herentalsebaan 109, B 2100 Deurne; Bank J.v.Bredarek.nr. 645-1240465-64 t.g.v.
VRIJBRIEF; abonnementsprijs BF 600,- per jaar; donateurs min. ƒ BF 1.500 p.jr.
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* De Schijnwerper op de *
* Gezondheidszorg ' •*

Richt de schijnwerper op een voorwerp ,en
je ziet het duidelijk. De omgeving
blijft echter in het donker. We zullen
de schijnwerper.echter steeds ergens
anders op richten waarmee getracht wordt
toch een wat totaler beeld te goven van
wat het grote geheel - de gezondheids-
zorg - dat we willen, belJ'?.hc«...,

Dat het ti.idpr-rl<;' van "hw: kan ucl pp"
ook voor de gezondheidszorg vyc.rbij is
blijkt wel uit de recente bezuinlgmgs-
voorstellen van de regering: 7.j«kenhui-
,zen sluiten, het aantal bedden vcrmih- ,
dert (basis van de prijsvormiuj.! ̂ . Het
wijzigen van de ratio gedipl^mr^rden -
ongediplomeerden (in opleiding). Het
verlagen van de inkpmens van artsen,! het
beperken van medicijngebruik,

Het op macro-niveau bekijken hoe de
gezondheidszorg een zo groot budget kon
Verwerven kan ons misschien ook op weg ,'
helpen te bekijken wiens belangen nu
eigenlijk gediend worden.

I De Kosten Var) de Gezondheidszorg
De medische wereld kon profiteren van de
toegenomen welvaart en vooruitgang van,
de wetenschap. Kennis, kunde en geld kon
vertaald worden in dure apparatuur,
specialistische medicijnen, luxueuze
ziekenhuizen en hoge salarissen. Deze
ontwikkeling leidde tot een exponentiële
stijging-van de kosten ten opzichte Van
het rerfqement (=f genezing). Een voor-
beeld kan dit duidelijk maken: De '
research en aanmaakkósten van het,
vaccin tegen kinderverlamming kost;
slechts een beperkt bedrag ten opzichte
van d.e miljoenen mensen waarbij .voor- •
kernen is dat ze de ziekte zouden krij-
gen. Een luchtbrug naar Houston voor een

' hartoperatie vergt een veel' hoger bedrag'
.in vergelijking met de enkele', honderden
patiënten die 'hier 'baat. bij - vinden. 'Nu '
-gaat-'het hier niêt-om. dat het leven--
• alleen maar waarde heeft bij grote aan- •
tallen', maar het geld moet wel opge-
bracht kunnen worden en als "anderen'J
moeten•betalen voor een ziekte waarbij
de kans zeer gering is.dat ze die krij-
gen, ,dan zou daarmee wel eens de grens.

van deze "solidariteit" bereikt kunnen
zijn. ,

II De Panacee voor alle Ellende
Er is een sterke afhankelijkheidsrelatie
tussen dokter en patiënt. De arts is
afhankelijk van het aanwezig zijn van
patiënten; hij zal dan ook proberen de

:definitie van ziek zijn zo ruim mogelijk
te omschrijven. Eveneens dient de ernst
overdreven te worden (voor de zekerheid
nog enkele röntgerifoto' s nemen) rn. . .
het geloof in stand t a b mcK'ih d-t i Hein
de art? de (j&tit'ïit k 9 n f.ct.1- '•'- • i> t
is suocefoJ. -H? hij dr .toc^iMi i^ei
patiënt hiervan kan övei tuigen, immers
de gekweekte afhankelijkheid van zijn
deskundigheid is de basas waarop hij
geld verdient. Doch ook de patiënt wil
gaarne een externe autoriteit teneinde
de verantwoordelijkheid voor eigen wel-
zijn te vermijden. Overigens gaat men
zich wel kritischer opstellen tegen de
"medische Macht".

III Protectionisme
Het' beroep van arts (nl. de uitoefening
van de,geneeskunst) is door de overheid
- via de gchijnvertoning van de Konink-
lijke Maatschappij yan Geneeskunde -
gesanctioneerd en gereguleerd. Het woord
monopolie is hier op zijn plaats. Name-
lijk het recht tot het uitgeven van
diploma's die het alleen mogelijk maken
de geneeskunde uit te oefenen. Door het
aantal diploma's laag te houden (zo
nemen bijvoorbeeld specialisten in zie-
kenhuizen maar een beperkt aantal artsen
in opleiding)' treedt de economische wét
in werking dat schaarste de pr,ijs ver-
hoogt en daarmee het inkomen en de sta-
tus van het beroep. "Kwakzalvers" kan
men uitsluiten door het uitoefenen van
de geneeskunst zo ruim mogelijk te defi-
niëren. Gelukkig kan gesteld worden dat
vele "alternatieve geneeswijzen" t.icb in
-een steeds grotere belangstelling .tnoge-i
verheugen.

ÏV Overheidsregulering
In naam zijn vrijwel alle ziekenhuizen
en inrichtingen-, particuliere "onderne-
mingen" (én ook altijd ontstaan uit
particulier Initiatief), veelal in de
juridische „vor.m .van' een stichting." In de

•praktijk heeft'de 'overheid, via wetge-
ving-en financiële regulering, vrijwel
alles-.te vertellen waarbij zij zich laat
influisteren door de' "medische macht"
zelf. ook op deze manier worden de kos-
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ten van de gezondheidszorg omhoogge-
schrpefd. Namelijk dppr het stellen van
velerlei soorten (minimum) eisen waaraan
voldaan moet worden, bijvoorbeeld vei-
ligheidseisen, .nprmen voor gebouwen en
interieur, Ippnkosten, enz.

De laatste(?) uitwas is het Acade-
misch Medisch Centrum in Amsterdam-
Bijlmer; geen ziekenhuis in de binnen-
stad.;; groter .dan het Pentagpn; en een
atopmbomvrij onderaards ziekenhuis voor
in tijden van oprlpg.; Nee, niet voor u,
maar voor... juist u raadt het al.

Conclusie
Wanneer ik deze kritische noten.loslaat
op de gezondheidszorg dan is het rede-
lijk té veronderstellen da't ik ook
alternatieven kan' aandragen. Er zijn
legio beleidsveranderingen aan te geven
om npodzakelijke ombuigingen te realise-
ren. Toch wil ik hieraan.nu1 voorbijgaan
om tPt een meer principieel ui-tganspunt
te, kernen.

Ik zal zeker niet bestrijden dat de
gezondheidszorg ons zeer veel ziektes,
ellende en, vroegtijdige dood hebben doen
voorkomen. Zoals in het begin al is
gesteld kpmtde traditionele gezond--
heidszbrg in een asymfitotische relatie
tot genezing en financiële offers te
staan; meer geld of. meer research brengt
vrijwel niet meer gezpndheid of gene-
zing. Tpch is er npg een1 zeer grpte
behoefte aan "gezondheid" dat wil zeggen
aan het voorkomen van ziektes waar de
gezondheidszorg niet op is gericht1en
behoefte aan genezing'Van ernstige ziek-
te,s ais, bi-jvoprbeeld kanker of vele
soorten "geestesziekten"' (lees daarvoor
Szasz!).

- De huidige macht vart de medische
elite,•geruggesteund door de overheid
verstoort pp zpdanige wijze het even-
wicht tussen vraag en aanbod niet betrek-
king tot gezondheid en ziek zijn, dat
nieuwe ontwikkelingen - innovatie - in
d@ Hiem weFGtë gg@meard en euöe kennis §n
tradities geen eerlijke .kans wordt gege-
ven- Denk hierbij aan acupunctuur, yoga,•
anthroposofische geneepwijze, •natuurge-
neeswijze en algemener de. meer psycholo-
gisch óf als "Gestalt" gerichte benade-'
ring van de zieke mens.

Laten .we het goede -dat we verwprvën
hebben h'iët weggppieri; maar laten we wel
ruiiritë Bieden vpor ilieuwe ontwikkelingen
pp hë't gebied van gezondheid en1 ziekte
van de mens: . . PAUL RIKMANS

* DE FYSIOTHERAPIE IN NEDERLAND 1982 *
* *
*#***#»*•» »***##* •»#***###**•##•»*•»•* *•#«•#*#**

Fysiotherapie omvat een groot aantal
behandelingsmogelijkheden voor meer of
minder ernstig zieke mensen en tegen-
woordig ook dieren. Enkele behandelings-
mogelijkheden zijn: massage, oefenthera-
pie, elektrptherapie, hppgfrequente the-
rapie, ultrageluid, ultraviplet, infra-
rood, warme en koude pakkingen en warme
baden. Mensen met allerlei aandoeningen
kunnen behandeld worden met als doel:
genezing, verbetering of het handhaven
van de status -quo; In de praktijk bete-
kent dit dat fysiotherapeuten veel pa--
tiënten zpdanig kunnen behandelen, dat
deze patiënten weer in staat zullen zijn
hun normale leven te hervatten zpnder
afhankelijk te zijn van anderen.

Ik' heb dit berpep nu ruim dertig jaar
uitgepefend en heb van nabij meegemaakt
hpe we' langzamerhand een vpïwaardige '
plaats binnen de gezondheidszorg hebben'
verpverd. Let wel veroverd, en niet
gekregen!

1

Gedurende de laatste jaren is er echter,
een kentering gekpmen' in deze ontwikke£-
ling. Het]werd duidelijk dat dpor aller-
lei pmstandigh'eden de gehele gezpnd-
heidszorg een te grpot deel van ons
nationale inkomen kostte. Een analoge
ontwikkeling heeft plaats gevpnden in
andere landen. Vrijwel zeker is deze
veroorzaakt door een uitspraak van de..
Wereldgezondheidsraad. De definitie v.an
gezondheid luidt volgens deze raad: ''.te&n
toestand van volstrekt lichamelijk,
geestelijk en sociaal welbevinden."
Ieder kan na enig nadenken begrijpen dat
het streven naar zo'n toestand grote
financiële offers van de mensen vraagt,
terwijl die toestand onbereikbaar i§,

Maar dankzij deze uitspraak heeft bijna
iedereen jarenlang gemeend dat elk offer
gebracht moest wprden pm "gezondheid" te
verkrijgen* "Elk offer," zolang de pa-
tiënt, zelf dat niet hoefde té brengen.
De ziekenfondsen en dé ziektekosten-
vërzekëririgsmaatschappijen betaalden
wel! De mensen mochten net zo gek doen
als ze zelf wilden. Denk maar aan alles
wat teveel gendttigd wordt en aan vol-
slagen .onverantwoord gedrag in het ver-
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keer! "Vrijheid voor jezelf," zonder te
denken aan de "vrijheid van de ander,"
die daardoor beperkt wordt.

Maar, terug naar de fysiotherapie. In
plaats van te bezuinigen op alle fron-
ten, oa. door een eigen bijdrage in te
voeren voor alle behandelingen in en
buiten de ziekenhuizen, of, zoals dat
tegenwoordig heet, in de intra- en in de
extramurale gezondheidszorg, durfde de
regering slechts enkele groepen aan te
pakken: fysiotherapeuten, kraamzorg en
taxivervoer voor zieken. Het argument
luidde: "Er dreigt een overconsumptie
van fysiotherapeutische behandelingen."
Nota Bene! Na jaren van wachtlijsten
van die tot zes maanden, was er einde-
lijk een normale toestand ontstaan. Wel
dreigde er een overschot aan fysiothera-
peuten te komen. In 1976 was in een
rapport de regering geadviseerd de op-
leidingen voor fysiotherapeuten niet
onbeperkt hun gang te laten gaan. Deze
opleidingen worden, zoals bijna elke
vorm van onderwijs, gesubsidieerd.;De:
rapporten werden echter; duidelijk ter
zijde geschoven.

In 1979 moest en zou de V.N.Z. (Vereni-
ging van Nederlandse Ziekenfondsen) een
nieuwe modelovereenkomst voor de con-
tracten tussen ziekenfondsen;en fysio-
therapeuten doordrukken. Wie niet teken-
de werd het oude contract opgezegd jen ,.
mocht geen patiënten meer:vóór rekening
van het ziekenfonds behandelen. Deze,: •>. ;••
modelovereenkomst vergde voorts veè.l '.: :
administratieve handelingen,' izówel yoor,
de fysiotherapeuten als voor de .zieken-
fondsen. Nu, in 1982, heeft dé V.N.Z.
haar leden geadviseerd alle bestaande
contracten per 1.1.83 op te zeggen»
omdat de organisaties van fysiotherapeu-
ten, de N.V.V.F, (Nederlandse Vereniging
van Vrijgevestigde Fysiotherapeuten) en
het N.G.F. (Nederlands Genootschap voor
Fysiotherapie) niet ja en amen zeggen op
de voorstellen van het V,N,21 VQQï1 een
nieuwe modelovereenkomst. Volgens de
V.N.Z. geeft de huidige overeenkomst
niet voldoende mogelijkheden voor con-
trole. De V.N.Z. vindt nu, dat één ta-
rief per zitting moet worden berekend,
ongeacht welke behandelingen gegeven
worden. Voorts vindt de V.N.Z. dat er
drie patiënten per uur behandeld kunnen
worden in plaats van twee, zoals nu
gebruikelijk en verantwoord is. Tijdens
allerlei besprekingen met de N.V.V,F.'en

het N.G.F, wordt steeds het argument
gebruikt dat er fysiotherapeuten zijn'

• ,flie meer naar hun inkomen kijken dan
naar het welzijn van hun patiënten. De
ziekenfondsen beschouwen zichzelf als
bewakers van de kwaliteit, maar door
deze maatregelen wordt de kwaliteit van
de behandelingen zeker verlaagd!

In februari 1982 is artikel 47, sub 3
van de Ziekenfondswet veranderd in die
zin, dat de ziekenfondsen niet langer ..
verplicht zijn een contract te sluiten
met een fysiotherapeut die-zich ergens .
wil vestigen. Het resultaat is, dat
bijna alle ziekenfondsen 'besloten hebben
geen nieuwe overeenkomsten met fysiothe-
rapeuten te sluiten. Een oneigenlijke
vorm van vestigingsbeleid die bovendien'
een gezonde concurrentie uitsluit,

Sinds 1.1.79 waren de tarieven voor
behandeling van particuliere patiënten
bevroren. D.w.z. de gevestigde fysiothe-
rapeuten mochten hun tarieven niet ver-'
hogen. Maa,r iedereen die zich vestigde
kon rekenen'Wat hij wilde, Zo ontstond .
er een grote variatie ,aan tarieven, die
overigens gezien de hoge -investerings-
kosten en de-huidige rente heus wel
verantwoord was.'i Op 30,12.81 stelde de
Minister van Economische Zaken.nieuwe
tarieven vast, zonder dat daarover over-
leg was gevoerd. Vanaf 1.1.82 zouden
deze tarieven in overleg bepald moeten
worden in het kader van de nieuwe wet
Tarieven Gezondheidszorg, maar' daarop
kon niet worden gewacht! Het resultaat
is, dat fysiotherapeuten die zich de
laatste jaren gevestigd hebben, zich
niet kunnen handhaven.

Vanaf 1.4.80 mogen ziekenfondspatiënten
niet langer dan 12 maal een gecombineer-
de behandeling ontvangen. "Gecombir
neerd," wil zeggen twee of meer ver-
schillende vormen van,therapie per keer.
Indien het beslist medisch noodzakelijk
is, en dit cjeor uitgebreide frapport-age
naar genoegen aannemelijk gemaakt kan
worden' tegenover de adviserende genees-
kundige van het ziekenfonds, kan deze
dokter een groter aantal gecombineerde
behandelingen toestaan. Sommige zieken-
fondsen volgen deze uitzonderingsmoge-
lijkheid op, anderen niet óf slechts '
zelden, • :J-(

De laatste schitterende regeling is het "
vaststellen van een zogenaamd aanvaard-"
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Dsat inkomen voor diverse groepen wer-
kers in de gezondheidszorg en dan niet
te vergeten het sluiten van een aantal
ziekenhuizen. De intramurale gezond-
heidszorg is te duur en dus moet er meer
extramuraal worden gedaan. Maar' ook de
extramurale gezondheidszorg moet beperkt
worden... Hoe is dit alles te rijmen?

En zo worden er uren verleuterd, massa's
papieren volgeschreven en worden er
onderhandelingen gevoerd waarbij de
visie van de heren ambtenaren preva-
leer l". Als je durft te beweren dat par-
iicu jre patiënten, die voor allerlei
behandelingen een deel van de rekening
zelf moeten betalen, meer hun best: doen
om beter te wprden, wordt je .scheef
aangekeken, aisof je een onzedelijke
opmerking hebt gemaakt.

Dit is slechts een greep uit de proble-
men waar wij mee te maken hebben. Zo
gaat het in Nederland. Kleine groepen
van zelfstandige ondernemers, zoals fy-
siotherapeuten, wordt het leven en wer-
ken onmogelijk gemaakt door de verstik-
kende maatregelen van de overheid!

Mevr. N.van Hulten-Van Os

* »
: * . A C T I E #
* , *
**#*#*####*•«•#•«•#•»*##•*#####*#######*•**•#•*#

A G E N D A

- 2 september

Kringbijeenkomst Schiedam
Bespreking Ayn Rand 's

De Eeuwige Bron
Uiteraard bent u welkom.

Nadere inlichtingen; 010 - 268 702

9 september

*#* T R»E F P U N T ***

Ayn Rand Dag
Hoog-BFabarit te- Utrecht
(zie ook voorpagina) .

STEMRECHT IS HET RECHT" VAf! HET 'STEMVEE'
'OM'. IN 'HET SLACHTHUIS .ZIJN EIGEN SLAGERS- _
KNECHT UIT TE KIEZEN. Jan Greshoff'

Hoewel er op deze pagina's al eerder
aandacht aan is besteed, blijft het een
belangrijke zaak de libertarische idee,
breder te verspreiden. Met name in een
tijd waarin de collectivistische belof-
ten niet alle schoons blijken te brengen
dat werd beloofd, zijn er velen die
uitkijken naar andere wegen om de -door
hen gestelde persoonlijke doelen te ver-
wezenlijken.

Het Libertarisch Centrum is zich er
vart bewust dat het in een behoefte voor-
ziet die nu sterker dan ooit is. Het
enige probleem waar op het moment mee
wordt geworsteld is onze bekendheid.
Veel te weinig mensen blijken van het
bestaan van de stichting op de hoogte.
Dit betekent niet alleen dat we als
"oppositiegroep" maar een zeer klein
geluidje kunnen laten horen, maar tevens
dat de positive benadering,die we wensen
niet van de grond komt. De activiteiten
blijven steken in wat mopperen en schop-
pen tegen het huidige bestel.

Het opnieuw in het leven roepen van
de landelijke bijeenkomsten, Trefpunt
mei '82 en de aanstaande Ayn Rand-dag,op
9 oktober zijn de, eerste activiteiten in
de richting van een benadering Waarbij
het libertarisme ben cpnstructieve puls
'gaat geven. Het succes van deze dagen is
belangrijk omdat het de sleutel is om
naar buiten te kunnen optreden en het
libertarisme in de Benelux te laten ziert
als een serieuze organisatie waar reke-
ning mee gehouden dient te'worden.

Het ligt in de bedoeling om in de
loop van dit jaar nog een aantal werk-
groepen te starten die zich met actuele
problematiek bezig gaan houden en zullen
proberen libertarische alternatieven
voor egp groot aantal zaken aan tg
dragen en in de publiciteit te brengen.
Om de start wat te vereenvoudigen_en
vast enige bekendheid te krijgen hebben
wij een copie van ,de voorpagina van deze
Vrijbrief.ingesloten. Deze kunt u aan'uw
kennissen geven die belangstelling heb-
ben vóór 'de boeken ,van Ayn Rand en die
mogelijk geïnteresseerd 'zijn aan deze
dag ,dèel te, nemen of om zelfs actief te
streven naar meei> persoonlijke verant-
woordelijkheid. •
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De afgelopen dagen kon u bijna dagelijks
kennis nemen van berichten over failliet
gaande banken en grote bedrijven. AEG is
een van die bedrijven, terwijl Chrysler
en International Harvester al langere
tijd wankelen. In Amerika zijn al een
aantal banken failliet, terwijl in Ne-
derland Slavenburg en de Tilburgse Hypo-
theekbank nu niet bepaald blijk gaven
van gezonde situaties.

Andere schrikwekkende berichten zijn
de slechte financiële posities van een
aantal landen die enorme schulden heb-
ben. Polen, Brazilië, Argentinië, en ga
zo maar door, kunnen nauwellijks de
rente betalen over de schulden. Laat
staan dat ze aan aflossing kunnen den-
ken.

Al dit soort berichten helpen dan ook
niet bepaald om met veel vertrouwen pok
maar ergens in te beleggen.

geld op deposito: levert meestal
netto niets op plus gevaar voor
inflatie en faillisement bank.
aandelen: mogelijk faillisement
en/of deflatie.

- obligaties: mogelijk faillisement
en/of inflatie. Zelfs staatsobliga-
ties worden wel 'een afgestempeld.

- edele metalen: gevaar van prijs-
dalingen.

•Wat staat ons te doen? :

Allereerst eens te bezien wat de meest
Waarschijnlijke ontwikkelingen zullen .
zijn. Hierbij zou' ik de volgende " ' • ' . : :

veronderstellingen willen maken:
"De eppnómie" in de VS zal binnen-,1

kort wat aantrekken. Europa, zo:als
gewoonlijk wat later. "'
De rentes zullen Wat gaan dalen.
(Hier is dat al eerder voorspeld en
hoewel dat uitgekomen is, kan de : ' ,
rente nog verder omlaag. ' :

- De banken in problemen zullen ge-

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

holpen worden door andere banken en
de overheid. Dat wil niet zeggen
dat u zondermeer bij elke bank
kunt beleggen. U blijft risico
lopen, wat bijvoorbeeld is gebleken
bij de Tilburgse Hypotheekbank.

- Valutaschommelingen zullen vanaf
september de Belgische frank onder
druk zetten.

Met de bovenstaande veronderstellingen
kunnen we het volgende beleggingsscena-
rio opzetten:
1] Indien nog geen 10 % van uw te

beleggen kapitaal in goud en zilver
is belegd, doe dat dan nu. Te be-
ginnen met zilver. In deflatie en
inflatie zult u daar veel plezier
van hebben.

2] Voor het komende halfjaar zijn
obligaties van gezonde instanties
een goede belegging. Vooral gul-
dens-obligaties zijn dan interes-
sant- ,

3] Geleidelijk aan Worden heerst Ameri-
kaanse en dan Nederlandse aandelen
interessant. Vermoedelijk hoeft u
daar niet langer dart l jaar in te
blijven, daarna kan er weer flink
in goud worden belegd.

4] Binnen nu én een jaar,zal de infla-
tie-angst weer aanwakkeren. Dan
zult d uw edele metalen en goud-
mijnaandelen al gekocht dienen te
hebben. Wanneer u al genoeg heeft
dan nu zeker niet verkopen.

ïk hoop dat u wat gerustgesteld bent.
Hoewel het nu zeker niet de tijd is voor
groot optimisme vind ik het niet nodig u
alleen:maar angst aan te jagen.
Indien u vragen heeft, stuurt u dan even
eqn;kaartje naar de redaktie.

ir. L.H.M. Jongen

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

D een abonnement op de VRIJBRIEF voor f 40,-/BF 600,- per jaar;

O .... donateursbewijzen è ƒ 100,-/BF 1.500,-;

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

Q een literatuurlijst (mét 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. g. v. Llbertarisch

België : D Bank J. van Breda nr .045-1007683-82 (t, g. v'. Vrijbrief) • Centrum)

Libevtarisoh Centrum, Fazanterikamp 818, 3807 UB Maapssenbroëk.


