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Libertarian International is een associatie van. individuen en organisaties die zich
wijden aan het bouwen van een, 'vrij e en vreedzame werelds,, respect voor individuele rech-
ten en vrijheid, en een Open en concurrerend, economisch systeem gebaseerd op vrijwillige
ruilhandel e n vrije markt., . : . . . ; ' , ' . . . : . . . , , , . • ' , . . . \
Leden en geassocieerde organisaties streven dit doel na door onafhankelijke akties en
passen daarbij hun eigen vrij gekozen strategie toe.
De associatie is er om dé Uitwisseling van informatie en ideeën, in verschillende talen,
te bevorderen, de verschillende ' strategieën te bestuderen' en kameraadschap te kweken.

EERSTE WERELD LIBERTARISCHE CONVENTIE
i

De wereldwijde organisatie van het Libertarisme is een feit. Reeds eerder hebben wij
in onze kolommen over het bestaan van deze organisatie geschreven en u uitgenodigd voor
de eerste Wereld Libertarische Conventie. Deze conventie is nu geweest in Zürich van
24-29 augustus, en het was een heel groot succes. t
Dit succes is op de eerste plaats te danken aan de beide oprichters Vince Minier en
Bruce Evoy die maandenlang aan de voorbereidingen gewerkt hebben, maar ook aan de kwali-
teit van de sprekers, panels en seminars en de lokale regelingen, waaraan Richard Vogel
veel zorg heeft besteed. De belangrijkste factor was echter de sfeer en de open en on-
gedwongen manier waarop libertariërs uit de hele wereld met elkaar omgingen.
Er waren vertegenwoordigers uit 15 landen: Australië, België, Brazilië, Canada, Duits-
land, Frankrijk, Guatemala, Mexico, Nederland, Noorwegen, ,8, chotland, Spanje, Verenigde
Staten, Zuid-Af rika, Zweden; in totaal ruim 80 personen, waarvan 9 uit België en Neder-
land.

Om u een idee te geven van de eenveotie auHen we Hier zeer- beknopt een aantal aateea
weergeven. De diverse onderdelen en onderwerpen kunnen een heel aantal Vrijbrieven vul-
len, en we zullen er zeker later nog op terugkomen. Dit is uiteraard ook afhankelijk van
de vragen of verzoeken die u erover stelt.

Na de opening en het welkomstwoord door Vince Miller en Bruce Evoy op dinsdagavond
kregen we direct het Keynp.te. Address door prof .dr. Hlurray. N. Rothbard. Hij sprak over
de libertarische beweging in verleden, heden en toekomst. Hij liet zien hoe het bijna
overal begint met één enkele persoon. (Hij vertelde niet dat die ene eerste persoon
bijna altijd tot het Libertarisme/Obj ectivisme komt via de literatuur van Ayn Rand. En
toch was het ook op deze conventie frappant te merken dat dit voor zeer velen de eerste
stap was.) Die ene persoon vindt een tweede, een derde, enz. Bij een tiental kom je in
de "circle-stage" en het probleem is hoe je dan verder groeit in een echte "beweging".
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Met dit1 probleem zitten we in Nederland/België ook. In die fase spelen allerlei grote
problemen waarvoor ook het Libertarisme nog geen eenduidige oplossing gevonden heeft.
Bijvoorbeeld: - wel of niet politieke aktie;

- moraliteit, vrijheid, rechtvaardigheid;
- anarchisme of minarchisme;
- afbreken van overheid geleidelijk (gradualisme) of onmiddellijk

' (abolition) ;
- hoe buitenlandse politiek.

Allemaal onderwerpen waarover we nog veel kunnen studeren. Murray besloot met:
"Liberty will win!" Daarna was er een heel gezellige receptie.

De volgende dagen begonnen steeds met een ontbijt om 8.00 uur en daarbij was dan meteen
al een "ontbi jtspreker" . De eerste van deze sprekers was Andrê Spies, die sprak over
Ultimate Libertarian Purism. Hoewel in eerste instantie zijn ideeën wat vreemd over
'komen, maakte André grote indruk. Bijna iedereen die aandachtig luistert, komt tot de
conclusie dat er iets in zit. Wij hopen ook hierover in de toekomst nog meer te schrij-
ven. Er is een commissie benoemd die onder leiding van Alicia Clark (voorzitster van

i de Ame'fikaanse Libertarische Partij) gaat onderzoeken of deze ideeën bruikbaar te maken
zijn voor, het Libertarisme.
Andere ontbijtsprekers waren:

,
i- BUI Fokster, die vertelde over het Libertarisme in Australië.
- 'fyenx"i Leppge, die de Toestand in Frankrijk verduidelijkte. Het communisme maakt er
duidelijk vorderingen, en Mitterattd is zeer gevaarlijk.

-i i 'ftoèeffiüvia Gomcw, die de droevige situatie in Guatemala aan ons duidelijk maakte.
' i 1 , ' ' — — ' - - ' - ' — ' - '
Na' het ontbijt waren er, gelijktijdig Seminars en Panels en de deelnemers waren dan ook
iiii groepen .ingedeeld. Door een roülatiesysteem kon iedereen aan alles deelnemen,

t>ün ïïatten gaf' een seminar over Vrije Zones in België. Hij gaf een overzicht
van de ontwikkelingen van vrije zones in de wereld en in het bijzonder in België.
Hij vertelde hoe hijzelf met het Europees Instituut ervoor gevochten heeft om deze

's zones in België ,te vérwezenlijken. De situatie is thans dat verwacht wordt dat binnen
enkele 'weken in België eën< wet wordt aangenomen waardoor negen van die zones gecreëerd
'kunnen Worden. T-zones of Tewerkstellingszones worden ze genoemd,
,iA3,s voorbeeld wordt steeds Engeland genoemd waar 11 van deze zones nu een jaar draaien
eü̂ wa.ar net weer toestemming verleend is Voor 12 nieuwe* Ze zijn in Engeland een
succes wat betreft het scheppen van werkgelegenheid, en dit wordt ook in België ver-

1 wacht. Daarna ook in Nederland?
Wij volgen deze ontwikkeling met zeer grote belangstelling.

Henvi Lepage vertelde in een seminar over de libertarische ontwikkeling in Frankrijk,
en vooral wat één boek kan doen. Zijn boek "Demain Ie Capitalisme" (onlangs vertaald
in het Engels "Tomorrow Capitalism") heeft een grote indruk gemaakt.

'Leon Louw, uit Zuid-Af rika, had een bijzonder interessant seminar over Buitenlands
.geleid. Het werd veel Libertariërs duidelijk dat ook in een 100% Libertarische wereld
er toch 'iets is dat lijkt op buitenlands beleid. Ook al zouden er dan geen "landen"
meer zijn, dan nog kan b. v. de ene stad of de ene groep Libertariërs andere procedures
hebben dan de andere. Een onderwerp om eens een heel artikel aan te wijden.

De onderwerpen van de seminars werden in de panels nog eens terdege besproken en aan-
gevuld met allerlei zaken die er direct of indirect mee te maken hadden:

- John Hayes, uit Canada, die weigert om loonbelasting van zijn personeel in te houden.
Hij betaalt zijn mensen het volle bedrag dat ze verdienen.

- Sally Hqyes, uit Canada, toonde aan wat je als één persoon kunt doen:
1 verspreiden brochures, een Kring vormen, ingezonden brieven, enz. l
- Uufvcty Hothbard toonde aan dat belasting niet iets is waardoor "de, armen de rijken be-
roven", maar dat "de staat iedereen berooft".

- B,ob 'Poole, hoofdredacteur van het maandblad Réason liet zien hoe succesvol publica-
kunnen zijn,1 ' ~~ ~~̂ ~ , ,
' ' \ M ' ' """ i

l ' ' ' ri\i • (vervolg op pag. 3)
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- AUoia (voorzitster) ep. Ed (presidentscandidaat 1980) Clccpk spraken over het Liber-
tarisch ideaal. Alicia sprak over een droom van een wereld "waarin alle mensen ge-
nieten van hun vrijheid, waarin geen dwang of geweld meer is van de overheid, waar
fraude goed wordt bestraft, waarin de mensen beslissingen in hun eigen hand nemen (en
er zelf voor verantwoordelijk zijn), waar iedereen kan reizen waarheen hij wil, kan
produceren en ontspannen, kan eten en drinken en werken aan zijn eigen geluk."

- Leonard Liggio belichtte de anarchistische ontwikkelingen.
- Riohard Vogel benadrukte de individuele rechten en lichtte toe hoe hierin passen
drugs, prostitutie en veiligheidsgordels.

- Sieglinde Kress als libertarisch feministe toonde aan dat "andere" feministen alleen
maar beter wilden worden ten koste van de mannen. Libertarische .feministen willen
alleen maar als mens gelijke rechten.

- Cconiïle Castorina toonde aan de hand van een diaprojectie aan dat de industriële
revolutie niet helemaal was zoals ze zo vaak wordt afgeschilderd, met alleen maar
ellendige kinderarbeid enz. Zij bewees met allerlei dokumenten dat in die tijd
Richard Cobden een van de eerste echte Libertariërs was, die enorm veel voor dé arbei-
ders gedaan heeft door middel van een vrije economie.

- Fped St-itt gaf een speciale sessie waarin hij liet zien hoe het mogelijk is ota echt
kontakt met mensen te krijgen, , .

Dit alles is slechts een bloemlezing van hoogtepunten die bij het schrijven van dit
artikel bij me .opkofflen. Veel dingen zullen de komende maanden beter -en diepgaander be-
handeld kunnen worden. 1 ' i i 1 i
Een belangri jlt punt is ook het optreden van de Christelijke Libertariërs. Dit is een
groep die stelt dat het Libertarismel de ware maatschappij-opvatting is voor Christenen.
Deze groep groeit zeer sterk, vooral in Amerika, waar ze ook diverse publicaties uit-
geven. Er zijn plannen om ook een.Nederlands/Belgische afdeling te starten.; Als IU in
deze'groep geïnteresseerd bent, stuur dan even een berichtje aan de redaktie en wij
sturen u meer gegevens, . , ' ! '' '

l i ' i ' i
Bij dit alles is nog niet verteld hoe geaellig de diverse lunches, diners en heli banket
waren, of ook de avonden Van ontspanning. Er zijn al genoeg libertarische gedichten en
liederen om een fijne avond mee te hebben:
Ook heb ik nog niets verteld over al de "zakelijke" punten die behandeld zijn, zoals de
definitieve naam voor Libertarian International, de leiding en organisatie, financie-
ring, newsletters, moties, enz. Ook dit Komt een volgende keer.

Alles bijelkaar een enorme stap vooruit. Jammer dat er nog niet veel meer deelnemers
waren.
Ik kan niet beter doen dan eindigen, met de woorden van prof. Murray Rothbard:

LIBERTY WILL WIN !

VOLGENDE INTERNATIONALE CONVENTIE
Op de Eerste Wereld Libertarische Conventie in Zürich is besloten om de volgende wereld
internationale conventie te houden in 1984, waarschijnlijk in Madrid, maar dat is nog
niet zeker.
Veel "Europeanen" vonden dit te lang duren en daarom zal er in de zomer van 1983 een
Europese Conventie gehouden worden. Voorlopige plaats: Brussel. Natuurlijk zijn ook alle
niet Europese Libertariërs welkom.
Hebt u al ideeën voor deze conventie? Stuur ze ons met spoed toe want de tijd om het te
organiseren is erg krap.
Om u op weg te helpen hierbij een vragenlijst. U helpt de organisatoren heel erg als u
ons deze snel ingevuld retourneert.

-o-o-o-o-o-



-: 4 -

LlBERTARISCHE DENKERS i,, ÜAVID pRIEDMAN

Eindelijk mag ik dan het genoegen smaken jullie de persoon voor te stellen die ik zonder
meer als mijn geprefereerde libertarische denker beschouw: David Friedman, zoon van
Milton, een heel stuk radikaler dan zijn vader en begaafd met diezelfde slagvaardigheid
en overtuigingskracht. Friedmans ideeën vormen een variant op het anarchokapitalisme,
dat we reeds kennen van Mürray Rothbard, de stelling dus (voor degenen die de stof niet
goed ingestudeerd hebben) dat de staat gewoon VERVANGEN kan worden door de vrije markt
in plaats van hem, zoals met name de klassiek-liberalen verdedigen, te moeten "bescher-
men". De accentverandering bij Davif Friedman zit in een verschuiven van het moralisme,
dat we ook bij Rothbard, zoals bij de meeste libertariërs, ontmoeten, naar een meer
nuchtere, op de economie gesteunde aanpak. In aansluiting met de typische houding van
de Chicagoschool is het zelfs bijna meer een "beschrijven" dan wel "voorstaan" van een
bepaalde evolutie. Waar b.v. Rothbard het heeft over een vaag "wettelijk-juridisch
klimaat" dat in een vrije-marktsysteem van rechtbanken en beschermingsorganisaties er
voor zal moeten zorgen dat deze organisaties wel degelijk individuele rechten zullen
beschermen zoals het libertarisme die ziet, geeft David Friedman.grif toe dat daar geen
sluitende garantie voor bestaat.
Als onder een bepaalde bevolkingsgroep'de vooroordelen tegen b.v, homoseksuelen of
druggebruikers zeer sterk zijn, aldus Friedman, zal zich dat, ook in een anarchokapita-
listisch systeem, weerspiegelen in. de handelwijze van bovenvermelde organisaties, net
zoals dit nu het geval is voor'staatsbeslissingen in een etatistisch systeem.
Het voordeel van een vrije-marktsysteem is dat er 'alvast eerder een iTENDENS zal zijn
naar het eerbiedigen van individuele rechten dan naar het schenden ervan, dit op grond
van het bekende principe dat gestolen goederen steeds minder 'waard zijn voor de dief
dan voor de bestolene (esitra kosten voor het slachtoffer zijn: sentimentele waarde,
rompslomp bij hét zorgen voor de vervanging, je plannen zijn in de war daar je geen re-
kening hebt gehouden met het plotse verlies). Er zal dus, 'hoe cynisch dit ook moge klin-
ken, voor'élk mogelijk slachtoffer reden toe zijn zijn Mogelijke aanranders of uitbui-
ters om te kopen om hem met rust te laten.1 Daar nu, morele beschouwingen erbuiten ge-
laten, iedereen net zo goed potentieel slachtoffer als potentiële agressor is, kan
iedereen iedereen omkopen, met als uiteindelijk gevolg.;., dat we allemaal onze duiten
gewoon laten zitten. Een soort nieuw sociaal contract op vrije-marktbasis, kan je zeggen.

, i '
David Friedman aie je m. i', op zijn best aan het werk'in een korte studie van een of
ander concreet en gewoonlijk zeer emotioneel geladen probleem. Neem dat van de partij-
politiek. Voor of tegen de Amerikaanse Libertarijan Party; voor o| tegen een houding van
strikte ideologische zuiverheid; in de eerste plaats ideeën aan de man brengen of stem-
men trachten halen en kandidaten doen verkiezen,
David Friedmans logica snijdt door deze veel besproken problemen als het spreekwoorde-
lijke mes door de boter; De bedoeling van ideologisch gemotiveerde partijmilitanten, ig
uiteraard ideeën aan de man brengen. Dit doen ze via een organisatie, in casu de L.P.
Naarmate die bedoeling slaagt -wint de L.P. aan sterkte en krijgt zij "marktwaarde".
Zij heeft immers iets te bieden, n.l. het vooruitzicht op een stukje politieke macht
(die volgens de militanten uiteraard moet: en zal gebruikt worden om de macht van de
politiek precies terug te schroeven). Dus gaat zij mensen aantrekken die niet meer zo
ideologisch gemotiveerd zijn, maar die wel iets van die macht mee willen inpikken.
Zelfs bij deze pragmatici KAN dit nog steeds gebeuren door een zeer libertarische koers
te varen. Anderen zullen echter gewoon doen wat ze politiek interessant achten. WAT dit
zal zijn zal gedeeltelijk afhangen van wat groep l (de "puristen") ondertussen heeft
kunnen bereiken, m.a.w. hoe gunstig het ideologisch klimaat ondertussen voor het liber-
tarisme is geworden in de maatschappij als geheel. Is dit gedeeltelijk gelukt, dan
zullen ook de andere partijen mee trachten hetzelfde produkt (steeds:libertarisme) op
de politieke markt te verkopen.
Het PRECIEZE resultaat van dit alles is moeilijk te voorzien. Het is zeer goed mogelijk
dat dit is: een groot succes voor het libertarisme, maar niet voor de L.P. In dat geval
zal de L.P. dezelfde rol gespeeld hebben als een container: zeer nuttig, hoewel bedoeld
om uiteindelijk weggegooid te worden.

(vervolg op pag. 5)
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Met dezelfde passieloze, maar vlijmscherpe logica onderzoekt David Friedman het zo
mogelijk nog meer geladen probleem van defensie en buitenlandse politiek. Zijn argu-
mentatie is hier iets complexer en dus nog moeilijker in enkele regels weer te geven.
Ik zie dus af van elke poging in die richting, vooral daar ik hoop dit probleem binnen-
kort eens afzonderlijk te onderzoeken.
Ondertussen kan alvast gezegd worden dat Friedman er ook hier in slaagt de verkrampte
standpunten van zowel links-isolationistische als rechts-militaristische zijde te
doorbreken.

Guy de Maertelaere.
-o-o-o-o-o-

FUNDAMENTELE PATIËNTEN-RECHTEN.
Tegenwoordig lezen we erg veel over de rechten van de patiënten in de gezondheidszorg.
Tocht hebben de patiënten feitelijk steeds minder rechten. Dit komt omdat patiënten po-
litiek lekker worden gemaakt met economische rechten, waardoor hun politieke rechten
steeds verder worden uitgehold. Dat moet veranderen.
Wij zijn tegen economische rechten. We staan erop dat onze politieke ,^echten beter be-
schermd worden. Politieke rechten zijn rechten die een ieder in een rechtsstaat heeft.
Een ieder van ons heeft recht op contractvrijheid; recht op zijn esigendom, dat niet uit-
gehold mag worden; en recht op zijn eigen leven,
Daarom ook bestaat contractvrijheid er niet'alleen Voor artsen, maar'vooral voor'patien^-
ten. Daardoor zijn we principiële tegenstanders van elke verplichte Verzekering, want
zo'n verzekering houdt weer een verplichte premiebetaling in. We zijn. tegen de mét be- ;, '
lastinggelden gesubsidieerde medische dienstenden de medische centra. Daarom pleinen wij.
voor de afschaffing van de door de wet'verplichte ziekenfondsen en voor de stopzetting
van de in de Maak zijnde jeugdtandverzorging. Als de ziekenfondsen dan toch zo goed zijn»
maak er dan een normale verzekeringsinstelling van. Wij zijn tegen élke staatsinmenging
in ondernemingen en in de dienstensector, dus ook op het gebied van de relatie: Patiënt ̂
arts. Waarom zo in het bijzonder die relatie patiënt - arts genoemd? Omdat dat inhoudt
dat de medische verrichtingen in soort en hoeveelheid BEPERKT zijn en omdat dé kwaliteit
van de zorg door de wettelijk vastgestelde éénheids-verrichtingen-tarieven ONAANVAARDBAAR
verlaagd zijn, zodat vaak de zin van zo'n behandeling niet alleen verdwenen is1, maar ' i '
zelfs blijkt dat- op langere termijn er vaak meer schade is aangebracht dan er hersteld '
is. i ' • i ' " N
We zijn fel gekant tegen deze instellingen, welke tot doel hebben de concurrentie tusseta
artsetn onderling tegen te gaan door bijvoorbeeld een wettelijk vestigingsbeleid in het
leven te roepen of patiënten alleen dan het recht op restitutie te Verlenen als zij zich
op bepaalde centra of door bepaalde artsen laten behandelen.
Wij staan pal voor het recht van de patiënt op zijn vrije artsenkeuze, waardoor het
recht van beroepsgeheim, ook een patiëntenrecht, weer inhoud krijgt.
Wij zijn tegen wetten welke de aansprakelijkheid van de medische professie tegenover de
patiënt beperken, tegen wetten, welke voorzien in 'pro-deo'-rechtshulp zonder limiet of
norm, tegen wetten welke de verantwoordelijkheid van aantoonbare malpraxis ondergraven!
en daardoor met de 'mantel der liefde' bedekken.
We willen ziekteverzekeringen, die met elkaar moeten concurreren en waarbij de patiënt
altijd minimaal 5% eigen risico moet dragen, daardoor zal de premie weer drastisch om-
laag kunnen, omdat de patiënt dan een onbezoldigd kostenbewaker wordt.
Wij veroordelen alle pogingen van de overheid om via vergunningenstelsels medisch onder-
zoek te beperken, zoals erfelijkheidsonderzoek en D.N.A.-research dat wegen geopend
heeft voor bruikbare menselijke eiwitten zoala insuline en welke de belofte inhoudt dat
de oorzaak van erfelijke ziekten en de aanleg voor bepaalde ziekten ontdekt worden,,
waardoor deze ziekten bestreden kunnen worden. Wel moet de verantwoordelijkheid voor
eventueel aangedaan letsel bij D.N.A.-onderzoek aan derden niet ontdoken kunnen worden.
We eisen dat wetten welke iemand dwingen zich te onderwerpen aan een medische behande-
ling herroepen worden. Wij beseffen, dat patiënten tegenover artsen die.,een wanprestatie
leveren, slechts één wapenstok bezitten: die van de betaling.
Wij eisen dan ook dat de patiënt het recht heeft om zélf zijn arts te honoreren.

l,. Smeuldei's**- tandarts,
-o-o-o-o-o-
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DE VRIJE MARKT IN EEN ONVRIJE EKONOMIE
De afgelopen weken hebben weer het nodige vuurwerk te zien gegeven. Amerikaanse aandelen,
edele metalen en mijnen gaven de beleggers de hoognodige waardestijgingen te zien.
Opvallend daarbij is dat de Nederlandse en Belgische aandelenbewijzen pas op de plaats
maakten. Zeker bij de Belgische beurs zijn er goede mogelijkheden en ik verwacht dat bin-
nenkort dé Nederlandse beurs het Amerikaanse voorbeeld zal volgen. Omhoog dus.

Het in deze rubriek eerder geschetste scenario over rentedaling, een verbeterende ekono-
mie, hogere obligatiekoersen, hogere aande^enkoersen en betere goudprijzen ligt goed op
schema. Behoud uw obligaties, koop meer aandelen, vooral van basisindustrieën en voeg toe
aan uw goud- en zilverbeleggingen. '
Vooral goudmijnen zijn koopwaardig, maar kijkt u daarbij wel Uit. Er zijn namelijk be-
paalde goudmijnen die hun 1983 produktie reeds verkocht hebben tegen de bodemprijzen van
drie maanden geleden. Dat betekent dat die bepaalde mijnen niet al te veel verdienen,
zelfs niet bij stijgende goudprijzen. (Ook'hier is niet a'lleS'goud wat er blinkt.)

Het najaar begint, en met het vallen van de tladeren zouden enkele valuta wel eens mee
kunnen gaan. De Franse Frank en Deense Kroon zou ik snel verkopen. De Belgische Frank
staat t.o.v. de Duitse Mark erg hoog, nu franken omwisselen naar marken zou wel eens een
goede zet kunnen zijn.
Omdat de Belgische beurs mogelijkheden tot stijging heeft, maar u wellicht voorzichtig
wilt zijn wat(Betreft het eventuele frankenrisico, zou u warrants Petrofina kunnen kopen.
Dit zijn een soort langlopende opties, die ook in Nederland verkrijgbaar zijn.

, i , ' : , ' ' ; . , . . ; i

Nog even over de crisis in de bankwereld, ^feel banken zijn te gretig geweest met het uit-
lenen van andermans geld. Dat begint hen nu op £e breken en ze zijn zich terecht zorgen
aan het maken. Vooralsnog zie ik geen crash, hoewel deze niet uitgesloten mag worden,
maar het wijst wel weer op het belang om een zekere hoeveelheid goud en zilver te hebben.
Dat blijft. ! • • • • . ' • . : ;. : : ï ' ; - - " l

• • • ' ':•<'• ' • i .1 • . : r . . ; • • • • • . ! • . ' i ' f ;, i r . L ^ H . M . Jongen._ , . , , . . . . . . . , , . . . , , ; . . , , . . . -o-o-o-o-o- °

' • ' • • • " • ' • ' A G E N D A
- 7 oktober : KRINGBIJEENKOMST SCHIEDAM ,' , ,

Onderwerp: Ayn Rand's "De Eeuwige Bron".
f U bent welkom i om eens vrijblijvend te komen kennismaken.
Nadere inlichtingen: 010 - 268702.

- 9 oktober : TREFPUNT , '
Ayn Rand-Dag in Utrecht in het Jaarbeursgebouw.
Spï'ek.gipg! drg, H, Hietiult en d^S, P, aifemaag,
Speech door Ayn Rand op video ''The Sanction of the victem" (haar laatste
grote toespraak, gehouden op het Investerings Seminar in November 1981
in New prleans). " •'

- 4 november : KRINGBIJEENKOMST SCHIEDAM

-O-O-O-O-O-

THE THOMAS JEFFERSON INSTITUTE
In "The Objectivist Forum?' werd aangekondigd dat het Thomas Jefferson Instituut gesticht
is en dat het geleid wordt door George Reisman. Het doel is om vrijheid en individua- '
lisme verder te ontwikkelen, toe te passen en uit te dragen. Dit betekent' dat ze zich
vooral bezig zullen houden met de filosofie van het Objectivisme en van Aristoteles, en
met economische theorieën van de Oostenrijkse school. ,
Als eerste aktiviteit gaan zij een veertiendaagse conferentie organiseren over de
"Intellectuele Fundaties van een Vrije Maatschappij" in San Diego in 1983 van 6-21
aUgUStUS.' • •'••: ' . : . ' . : i:.: .' L M : : , , , r

Zodra er nadere gegevens, bekend zijn zullen wij u daarvan in kennis stellen.
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