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Wij zijn thans begonnen aan 1983, en we
vragen ons af hoe de vrijheid zich ont-
wikkelt. Als we naar 1982 kijken, dan zijn
we over de totale ontwikkeling in de we-
reld en in de 'Benelux' niet erg enthou-
siast.
We zijn in de wereld nog heel ver af van
de vrede die we toch allemaal willen. De
bewapeningswedloop gaat onverminderd door.
De grote en ook de kleine 'landen' probe-
ren hun macht te vergroten. Allemaal
trachten ze een zo groot mogelijk deel van
de koek binnen te halen. Liefst gelegali-
seerd, maar als dat niet lukt, dan maar
met gewoon bruut geweld. Voorbeelden ge-
noeg, u hoeft de krant maar op te slaan of
de televisie aan te zetten.
De dreiging voor een grote wereldoorlog
neemt eerder-toe dan af. In Rusland is nu
ene Andropov aan de leiding. Een man die
de baas was van de KGB en verantwoordelijk
voor het wegwerken van zeer veel politieke
tegenstanders. Het is goed dat we ons
realiseren dat Andropov jonger, slimmer,
machtiger, duivelser en gevaarlijker is
dan de vorige dictators die Rusland hebben
geregeerd. Het is nu reeds duidelijk dat
hij vol met plannen zit.
De drang om in Rotterdam een Russisch con-
sulaat te openen is vergroot. Meer Russi-
sche scheepvaart op Rotterdam, meer Russi-
sche invloed. Hij heeft reeds verschillen-
de 'ontwapeningsvoorstellen' gedaan. Alle-
maal zodanig dat hijzelf nog machtiger
wordt of minstens even machtig blijft.
De zogenaamde vredesbewegingen (al begon-
nen voordat Andropov de topman werd) tre-

den versterkt op.
Wij zijn vóór de echte vredesbewegingen,
maar zeer zeker tegen die zogenaamde vredes-
bewegingen die pleiten voor een eenzijdige
ontwapening. Eenzijdige ontwapening is een
uitnodiging om ons maar te komen bezetten.
Stel u voor dat de politie ging onderhande-
len met de misdadigers, en dat dan de poli-
tie eenzijdig zou gaan ontwapenen. Wat denkt
u dat de misdadigers zouden doen? Ik vind
het van die misdadigers nog niet zo dom dat
ze bewegingen financieren die voor ontwape-
ning van de politie zijn!
Triest is daarbij natuurlijk dat er in die
bewegingen een groot aantal enthousiaste
misleide idealisten zitten die de kern van
de zaak niet inzien. Hier ligt voor ons een
enorme taak.

Betreffende 'Oorlog en Vrede' en 'De wortels
van de oorlog' raad ik u aan nog eens te le-
zen wat Ayn Rand daarover al in 1962 schreef
in "The Objectivist Newsletter". Op dit ar-
tikel komen we binnenkort nog eens terug,
want ook vandaag, meer dan 20 jaar later, is
het nog heel erg aktueel.

En hoe staan we er voor met de vrijheid in
ons eigen land?
In België hebben we een regering die regeert
met 'bijzondere volmachten'. In een groot
aantal zaken kan zij haar wil uitvoeren bui-
ten het parlement om. Dit begon als 'tijde-
lijk' , voor een korte overbrugging. Nu zien
we gebeuren dat de tijd verlengd moet worden
en de omvang uitgebreid.

(vervolg op pag. 2)
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(vervolg van pag. 1)

Zou dit een stapje (stap?) zijn in de
richting van een gewone dictatuur?
Op 10 januari om 11 uur 's avonds werd in
Nederland door één enkele nieuwsuitzen-
ding van 2 minuten op de radio de situa-
tie goed geschetst:
-Minister De Koning van Sociale Zaken
maakt bekend dat er nu snel werk ge-
maakt moet worden van de "herverdeling
van de beschikbare arbeid".

- Minister Ruding van Financiën maakt be-
kend dat er bij de Belastingdienst 850
man extra zullen worden aangetrokken,
dat er meer computers zullen worden
aangeschaft (voor f 215.000.000!!)3 dat
iedereen een 'centraal registratienum-
mer ' zal krijgen!

- De werkeloosheid in Nederland bedraagt
644. 000, en dit aantal zal nog 'aanmer-
kelijk' toenemen. (Als je anders telt
zijn het er 764.000!!)

Ik neem aan dat als u even stilstaat bij
deze drie punten, dat u dan het verband
er tussen duidelijk ziet. De extra kon-
trole door die 850 ambtenaren zal nog
meer ondernemers ertoe brengen om de pijp
aan Maarten te geven. Daardoor zal de
werkeloosheid nog sneller stijgen en
heeft Minister De Koning nog minder 'be-
schikbare arbeid' om te verdelen. Er komt
nog minder belasting binnen en Ruding zal
nog meer ambtenaren moeten aantrekken om
te proberen nog meer on-
dernemers ermee te laten ophouden.
Waar is het einde? Nu al betaalt ieder
gezin in Nederland gemiddeld ƒ 3.000 per
jaar aan rente op de Staatsschuld, en
dat zal in 1990 opgelopen zijn tot
ƒ 10.000.
Wanneer en hoe zal het ons lukken om meer
mensen ervan te overtuigen dat we op de
verkeerde weg zijn? We moeten niet méér,
maar minder Overheidsinvloed; niet meer
dwang, maar meer vrijheid. En om dat te
krijgen moeten we eerst een duidelijk
inzicht hebben in de principes van vrij-
heid, dwang en geweld. Hoe beter we die
zelf begrijpen, hoe beter we ze kunnen
overbrengen aan anderen. Pas als voldoen-
de mensen dit begrijpen, kunnen we een
ommekeer verwachten.

Op al de hier genoemde punten zouden we
nog dieper kunnen ingaan. Mogelijk dat we
dat in volgende artikelen wel doen.
Graag haken we in op uw kommentaar of

vragen.

We eindigen met een positieve noot:
Het Libertarisme blijkt in de wereld te
groeien. Ook hierop komen we later in de
VRIJBRIEF terug. Steeds meer personen be-
ginnen te begrijpen dat een mens recht heeft
op zijn eigen leven, en dat geen enkel mens
(of groep mensen) het recht heeft om geweld,
dwang of fraude te initiëren tegen een ander
mens.

DE " V R IJ B R I E F "
Voor 1983 zullen we de "formule" van de
VRIJBRIEF enigszins wijzigen. In het ver-
leden hadden we al vrij snel problemen met
iets langere artikelen.
Omdat we nu regelmatig met 8 pagina's in
plaats van met 6 zullen uitkomen, krijgen
we daarvoor iets meer speelruimte. Ook in
de lay-out en in het plaatsen van nieuws
zijn we flexibeler.
In plaats van 11 nummers zullen er in 1983
dan 8 nummers verschijnen. Dit ook vanwege
de kosten.
Omdat de administratie gebaseerd is op het
oude systeem blijven we doornummeren met
de twaalf maanden van het jaar.
Wij verwachten op deze manier een beter
produkt te kunnen leveren. Uw eventuele
commentaar en tips voor verdere verbete-
ringen zien wij uiteraard gaarne tegemoet.

-o-o-o-o-

A G E N D A
3 februari : Kringbijeenkomst Schiedam.

Onderwerp: Libertarische
Filosofie.
U bent van harte welkom.
Bel wel even van tevoren op
naar mevr. T. de Wilde
010-268702 of de heer
J. v.d. Kooi 078-129609.

4 maart : Kringbijeenkomst Schiedam.

l april ; Kringbijeenkomst Schiedam.

6 mei : Kringbijeenkomst Schiedam.

14-20 aug. : Eerste Europese Libertarische
Conventie in Brussel. (Zie
elders in dit blad.)
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HET EENZIJDIG CONTRACT

Een contract is een vrijwillige overeen-
komst tussen twee mensen, of vrijwillig
georganiseerde groepen, waarbij ieder zich
verplicht tot iets. Bijvoorbeeld de één
tot het leveren van goederen en de ander
tot het betalen van een vastgesteld bedrag
binnen een bepaalde tijd.
Een rechtbank of arbitrage-instelling is
een instelling waaraan (onder andere) ge-
schillen met betrekking tot contracten
kunnen worden voorgelegd (inferieure kwa-
liteit van geleverde goederen, wanbetaling)
en die dan volgens vooraf opgestelde en
aan ieder (mogelijk) bekend zijnde regels
een uitspraak doet, waaraan partijen zich
gebonden weten, omdat ze dit in het con-
tract hebben vermeld, ofwel omdat ze beide
bij dezelfde rechtsinstelling zijn aange-
sloten. (Zie D. Friedman: The machinery
of freedom.)
Men is verantwoordelijk voor het nakomen
van een contract, ofwel men kan met weder-
zijdse instemming het contract herzien.
Geweld betekent dat iemand een ander met
behulp van machtsmiddelen tot iets dwingt
wat deze persoon zelf niet zou willen
(b.v. geld afstaan aan een rover mer re-
volver) . De geweldpleger kan worden ge-
straft; men is tenslotte verantwoordelijk
voor zijn daden. Als een samenleving be-
sluit geweldplegers te straffen, dan zijn
er rechtsregels nodig om de strafmaat te
bepalen.
In een libertarische samenleving kan nie-
mand worden verplicht voor een ander te
leven of te werken. (Zie de eed van
John Galt in Atlas Shrugged.) Ieder is
verantwoordelijk voor zichzelf. De meeste
libertarisch denkenden zullen bovenstaan-
de wel onderschrijven.

Een probleem dat in (min of meer) liberta-
risch denkende kringen wel eens is gesteld
en waarop ik tot nu toe geen antwoord ben
tegengekomen, is de zorg voor kinderen,
"Men kan geen enkele persoon verplichten
voor een ander te werken, dus ook geen
ouders voor kinderen" en "Als een ouder
een kind mishandelt, dient daarover een
gerechtelijke uitspraak te komen, ook in
een libertarische maatschappij, maar wie
heeft in naam van het kind een contract
gesloten?" Dit zijn uitspraken die ik heb
opgevangen.
Niemand heeft in naam van het kind een
contract gesloten. Integendeel, de ouders
hebben onderling besloten een kind in het

leven te roepen. Met andere woorden, met
zijn tweeën hebben ze een contract gesloten
en dit aan de derde opgelegd zonder deze te
(kunnen) raadplegen en dus zonder zijn in-
stemming, en zonder dat hij zich heeft kun-
nen verzetten.
Een contract door een aantal mensen gesloten
en aan anderen opgelegd, zonder dat van deze
kant verzet mogelijk is, omdat de contrac-
tanten over (veel meer) fysieke macht be-
schikken, is dwang of geweld.
Het jonge kind wordt opgevoed. Hem worden
allerlei regels opgelegd, op het gebied van
eetgewoonten, zindelijkheid, waar het wel
en niet mag spelen, enz. Regels waar het
zich nauwelijks tegen kan verzetten, gezien
zijn relatief geringe macht. Een keel opzet-
ten is een van de weinige wapens waarover
het beschikt.
Het is wel mogelijk dat een kind de behande-
ling die het in zijn jeugd heeft "genoten"
aanvankelijk als geweld zou bestempelen, als
het dit woord zou kennen, en zijn ouders
voor het gerecht zou willen dagen als het
van deze mogelijkheid zou weten, maar dat
het later het ondergane geweld positief waar-
deert, en daarvoor zijn ouders zal belonen.
Daarom aarzel ik in dit verband het woord
"geweld" te gebruiken. Liever noem ik het
een eenzijdig contract. "Eenzijdig", want
gesloten door één partij en opgelegd aan een
andere. "Contract", want er zijn verplich-
tingen. De contracttant is verantwoordelijk
voor het nakomen ervan. (Hier slechts één
partij, de ouders.) En als de contractant
het contract niet nakomt, kan hij voor een
rechtbank worden gedaagd. Hier vervalt het
probleem wie uit naam van het kind het con-
tract heeft gesloten. Een ieder die konsta-
teert dat het niet wordt nagekomen kan de
rechtbank benaderen.
Hier past een aanvulling op de eed van John
Galt: Men kan niet worden verplicht voor een
ander te werken, tenzij men zelf deze ver-
plichting op zich neemt. En men doet dit als
men kinderen verwekt.

Het denken over geboorte en opvoeding in
contractuele termen roept een aantal proble-
men op. Eén ervan is de invulling van het
contract. Zo er in onze samenleving al een
soort ongeschreven contract zou bestaan, dan
houdt dat waarschijnlijk zo ongeveer in:
het niet al te veel gebruiken van lichame-
lijk geweld; het in redelijke mate voeden en
kleden van het kind. Het naar school sturen
om iets te leren zou erbij kunnen staan;

(vervolg op pag. 4)
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BOEKBESPREKING
Een overzicht van alle ontwikkelingen die
momenteel de tegencultuur vormen. Een
hoopvol boek voor de overleving van de
mensheid1.

Marily Ferguson:

"DE AQUARIUS SAMENZWERING"

(Persoonlijke en sociale transformatie in
de tachtiger jaren.)

Een machtig netwerk is bezig om radicale
veranderingen teweeg te brengen in de
Verenigde Staten, De leden ervan zijn af-
komstig uit alle lagen van de bevolking:
zij hebben gebroken met bepaalde grond-
beginselen van het westers denken en mis-
schien zelfs met het verleden.....
Dit netwerk - de Aquarius samenzwering -
is geen systeem, maar een geest die al
vele mensen voor zich gewonnen heeft.
De auteur beschrijft op heldere en in-
dringende wijze hoe de samenzwering een
ander soort samenleving aan het creëren
is en ze toont de hoofdrol aan die stress
en crisis in die verandering spelen.
Beschreven worden ook de snelle en radi-
cale veranderingen die de samenzwering
opwekt op het gebied van economie, on-
derwijs, politiek, geneeskunde, gods-
dienst en gezinsleven. Centraal staat
daarbij het denkbeeld van de "paradigma-
verandering": omwentelingen vinden
plaats doordat feiten en ideeën zich op-
eenstapelen en niet meer overeenstemmen
met het bestaande paradigma (opvatting,
denkraam). Indien die opeenstapeling een
zekere grens of omvang bereikt, treedt
er een verschuiving op naar een nieuw
paradigma.

Is het libertarisme ("vrijheid") ook
niet een paradigma-verandering? Hoewel
het libertarisme niet genoemd wordt, is
het begrip vrijheid een belangrijk thema
in het boek.
Of de huidige onrust naar een allesom-
vattende, sociale ineenstorting leidt óf
dat er een doorbraak komt naar een vol-
gende fase in de evolutie van de mens...
dat hangt voor een groot deel af van de
Aquarius samenzwering.

Oorspronkelijke titel:
"THE AQUARIAN CONSPIRACY"

Nederlandse editie, geb.: ƒ 45,-, excl.
ƒ 5,- verzendkosten, te bestellen bij:

(vervolg van pag. 3)
dat is niet duidelijk omdat dat met geweld
door de regering wordt afgedwongen. De in-
houd zal overigens plaats (cultuur) en
tijdgebonden zijn, en verdient nadere be-
zinning .
Een tweede, interessante vraag is hoe kin-
deren op te voeden in libertarische denk-
beelden. Als volgens Ayn Rand de mens een
handelaar is in al zijn aktiviteiten (ook
vriendschappen e.d.), dan is een kind dat
ook. Het formuleren van een paedagogie en
van schoolse aktiviteiten in termen van
ruilhandel is een uitdaging.
Een derde probleem is of alle ouders wel
bij een rechtsinstelling zijn aangesloten,
Ik neem aan dat in een libertarische sa-
menleving dit voor de meeste mensen wel
het geval zal zijn, omdat er zoveel zaken
per contract worden geregeld.

Er verdwijnen ook een aantal problemen,
b.v. het adoptieprobleem. In Nederland is
adoptie lastig. Adoptief ouders worden
aan een streng onderzoek onderworpen
(biologische ouders niet) . Er zijn dis-
cussies geweest over adoptief ouders die
tegen betaling een kind aannamen. Wanneer
ouders niet kunnen of willen voldoen aan
de contractuele verplichtingen jegens het
kind, dan is de laatste er alleen maar
bij gebaat dat een ander het contract
overneemt en nakomt.
Uiteraard kan niemand worden gedwongen
(een deel van) het contract over te ne-
men en daarmee vervalt dan de belasting
ten behoeve van de kinderbijslag e.d.

Samengevat:
Het doen geboren worden en het opvoeden
van een kind geniet niet de voorafgaande
instemming van een van de partijen, na-
melijk het kind (mogelijk bij nader in-
zien ook niet van de andere partij) en
is dus een vorm van dwang.
Het is beter om dit proces te zien als
een eenzijdig contract, omdat de ene
partij verplichtingen op zich neemt ver-
gelijkbaar met contractuele verplichtin-
gen. De inhoud van het contract en van
een opvoeding op contractbasis moet nog
worden bepaald.

W.A. Albada.

Libertarisch Boekcentrim, Postbus 336,
Beethovenlaan 25 3 2102 ES HEEMSTEDE.

.: 023-290941. Giro: 3301445.
Bank: 053.94.22.819.

drs. P. Rikmans.
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AYN RAND-ÜAG 1982
Hieronder volgt het tweede en laatste deel van de op de Ayn Rand-Dag in Utrecht gehouden
lezing door drs. E. Hietink. In het eerste deel gaf de heer Hietink een aanzet om een
beeld te Verkrijgen van de reakties op het handelen vanuit de objeotivistisohe gedaoh-
tenwereld in de samenleving om ons heen3 en hoe deze gedachten een breder draagvlak
kunnen krijgen in die samenleving.

Hoe reageren individu en groep op het ob-
jectivisme als men het in een uitingsvorm
tegenkomt? Het individu ervaart het ob-
jectivisme als bedreigend, zodra men het
niet als verwant aan eigen denken herkend.
Bij de groep reageert men weer anders.
Men veinst verontwaardiging en uit de
emotionaliteit waarmee de reaktie gepaard
gaat, kan men slechts de getroffenheid van
de spreker afleiden. Ook hier een element
van bedreiging. Dat is te verklaren, want
als een individu in de gedachtenwereld van
Ayn Rand geen verwantschap aan zijn eigen
denken vindt, dan belaagt Ayn Rand zijn
zekerheid en bekritiseert op intense wijze
vele facetten van zijn optreden. Dit geldt
zowel voor het individu alleen als voor
het individu als deel van een groep.
En dan is er nog een kant aan de bedrei-
ging, n.l. de middelen om terug te vechten
ziet men niet en zijn er niet. Vandaar de
emotionaliteit. Het antwoord komt dan ook
op punten die buiten de eigenlijke argu-
mentatie staan.

Wat kunnen wij aan deze situatie verande-
ren?

1. Naast het aandacht vragen voor het ob-
jectivisme ook aangeven dat het geen ge-
woon -isme is, maar een voorlopig eind-
punt van een eeuwenoude ontwikkeling in
het Westers denken. Het is niet zo nieuw.
De ermee verwante gedachten zijn in de
traditie altijd gebruikt als middel om
de rechten van het individu te bescher-
men tegen willekeur van despoten en lei-
ders van collectiviteiten.

2. Het is belangrijker om met behulp van
het objectivisme oplossingen uit te wer-
ken voor concrete problemen en niet al-
leen te zeggen dat het wel allemaal fout
moest gaan. De media zetten dikwijls door
een melding een feit in de wereld waar
vervolgens niemand meer geheel omheen kan.
Oplossingen van urgente problemen kunnen
zo faktoren worden waar men tenminste niet
helemaal omheen kan. Deze oplossingen kun-
nen komen uit een objectivistische bena-
dering .

3. Met het objectivisme in de ransel een
gelukkig lange tocht te maken langs al

die andere schrijvers en denkers nu en in
andere tijden, die in flarden en soms in
een gaaf geheel blijk geven te denken als
objectivist zonder dat ooit zo te hebben
genoemd. De pluriformiteit waarin een krach-
tige zienswijze wordt aangeboden, maakt het
onmogelijk om het als -isme aan te vallen.

Wij leven in een economische crisis, zegt
men. Maar dan versluieren wij de crisis in
het denken en in de moraal. Iemand die zich
slechts kort geleden van de collectivisti-
sche omgeving heeft afgewend, verklaarde
zijn daad als volgt:
"Als het individu ondergeschikt wordt ge-
maakt aan de collectiviteit, dan is een au-
toritaire staat het onafwendbare eindstation."
Deze figuur kent Ayn Rand niet.
Voor hem was het afglijdingsproces ver ge-
noeg doorgezet om op eigen kracht het in al
zijn verschrikkelijkheid te herkennen.
De ondermijning van de Westerse samenleving
is geleidelijk in een versnelling gekomen
waar alleen nog weerstand mogelijk is indien
die steunt op fundamenteel doordachte opvat-
tingen. Ayn Rand heeft daarvoor een excel-
lente basis gelegd.

Daarmee zijn wij er echter niet. De bedrei-
gingen van de persoonlijke vrijheid komen in
vele vormen voor. Sommige zijn brutaal en
direkt en worden meestal herkend voor wat
zij zijn, maar al te vaak zijn ze geraffi-/
neerd verpakt en moeilijk te herkennen.
Een paar voorbeelden:

- Boekendistributie is een commerciële zaak,
Boeken waar weinig vraag naar is, worden
weinig of niet aangeboden en omgekeerd. Geen
censuur maar wel een selektie tegen o.a. de
boeken die objectivistische gedachten be-
vatten. Zij zijn immers weinig bekend.
Daarom is een "Libertarisch Boeken Centrum"
nodig.

- Het drama dat zich in het door socialis-
ten, maar niet alleen door hen, zo verheer-
lijkte Zweden voltrekt. In Zweden is het al
zo dat niet de Staat moet aantonen dat ie-
mand een belastingschuld heeft, maar die
iemand moet aan de Staat bewijzen geen be-
lastingschuld te hebben. Leest u daarbij
b.v. het overigens in Nederland onbekende
boek "The New Totalitarians" door

(vervolg op pag. 6)
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Roland Huntford, dan voltrekt het drama
zich in volle omvang voor uw oog. De re-
cente devaluatie is een logisch gevolg van
de ellende.

- Het weelderig tieren van wat ik noem
"dakredeneringen". Schrijvers die moderne
filosofen worden genoemd presenteren re-
deneringen, die voor het oog perfekt slui-
ten. Tenzij men de moeite neemt, die velen
te veel is, om na te gaan of er onder deze
schone "daken" wel een huis staat, om van
een stevig fundament maar niet te spreken.
Als het dak niet wordt ondersteunt, kan
het slechts van zijn hoogte te pletter
vallen. Maar tegen die tijd is de valse
redenering al vervangen door een nieuwe
van gelijke ondeugdelijke konstruktie.

Wat sterk is in de moraal probeert men aan
te tasten en iedere keer dat het lukt
glijdt de maatschappij verder af naar de
New Totalitarians of nog erger.

Ik eindig met een boek te noemen, door
Ayn Rand hoog geprezen, dat op een totaal
andere wijze maatstaven aanreikt om de
ontwikkelingen om ons heen te toetsen.
Het is Elizabeth Patterson's "The God of
the Machine". Zij toont aan hoe het col-
lectivisme en statisme dé grote lekken
zijn waardoor de in de maatschappij aan-
wezige energie wegstroomt en zo niet ter
beschikking komt voor een gezonde wel-
vaartsontwikkeling, die de basis is voor
ons aller welzijn als vrije individuen.
Blijf waakzaam!

drs. H. Hietink.

-o-o-o-o-

BENELUX LIBERTARIAN AWARD
Voor 1982 is aan Dr. Harry Schultz de
Benelux Libertarian Award uitgereikt op
onze Trefpunt-bijeenkomst van 15 mei in
Utrecht.
Voor het toekennen van deze prijs voor
1983 willen wij u graag de gelegenheid
geven om uw mening kenbaar te maken en
kandidaten op te geven. Stuur ons de naam
van diegene(n) die volgens u het meest in
aanmerking komt voor deze benoeming.
U mag in volgorde van voorkeur meerdere
personen opgeven. Liefst met een toelich-
ting, maar noodzakelijk is dat niet.

Uw opgave zouden wij graag uiterlijk op
l maart a.s. in huis willen hebben, zodat
wij het tijdig kunnen verwerken.

BRUSSEL 83 CONVENTIE
14 - 20 augustus

Het uitnodigen van de sprekers is in volle
gang, en er zijn al definitieve toezeggin-
gen. Het (voorlopige) programma ziet er
uit alsof het jLe libertarische gebeurtenis
van 1983 gaat worden. Wat vindt u van:

SUNDAY
Evening

MONDAY
Morning

Aftemoon:
Evening :

TUESDAY
Morning :

Afternoon:

WEDNESDAY
Morning :

Afternoon:
Evening :

THURSDAY
Morning ;

Afternoon:
Evening :

FRIDAY
Morning ;

Afternoon:
Evening :

Opening Reception and Welcome
Addresses

- Libertarian Prinoiples of Law
- The Production of Security:
The Police and the Courts

- Foreign Policy and The Arms
Raoe

Intensive Seminars
The European Libertarian
Tradition

- The Psychology of Freedom
- Desoaialisation of Health

Care
- Free Education vs State
Eduoation

Intensive Seminars

- Feudalism and Collectivism:
The Politioal Structures of
the Third World

- The Fallaoy of Foreign Aid
- Intensive Seminars
Sooial program
Panel Discussion dbout the EEC

- The Illusion of the Mixed
Eoonomy

- Money3 Banks and Economie
Crisis

- The End of Compulsory Social
Seourity

Intensive Seminars
Side Conferences and Work
Shops

- Libertarian Mutualism vs
forced cooperation

- Entreprise Zones., de-
regulation & privatization

- Urban planning and
conservation

Intensive Seminars
Final Reception

(vervolg op pag. 7)
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(vervolg van pag. 6)
U weet dat u reeds kunt inschrijven. Op uw
vóórinschrijving tot maximaal ƒ 300 of
BF 5.500 krijgt u tot l februari een bonus
van 50%. Diverse personen hebben deze goede
belegging al aangegrepen. Als u in februari
of maart betaalt (dus vóór l april), krijgt
u een bonus van 30%.

Haast u dit te verdienen; bovendien helpt u
ons met de voorfinanciering van de conventie,
Mocht er onverhoopt iets tussen komen, dan
kunt u vóór l juni uw storting zondermeer
terugontvangen.

De totale conventiekosten worden op dit mo-
ment geraamd op slechts ƒ 700 per persoon,
inclusief logies, ontbijt en lunch.

VRIJE ZONES
Er is een soort hoogconjunctuur in de
vrije zone beweging.
In Nederland hebben reeds 10 gemeenten
zich kandidaat gesteld, terwijl nog 20
andere kontakten hierover met Den Haag
gelegd hebben. Op 18 januari zullen zowel
door VVD als CDA aan de minister vragen
gesteld worden.
Verschillende gemeenten en de voorzitter
van de Kamer van Koophandel, de heer
Meyer Viol, -zijn bezig te protesteren
tegen de concurrentie vanuit de T-zones
in België.
In België is bepaald dat de zones uiter-
lijk 29 april aangewezen moeten zijn.
Daardoor staan nu reeds meer dan 50 ge-
meenten te dringen om toch maar vooral
aangewezen te worden.
In Frankrijk wordt overwogen om van of in
Marseille een vrijhaven te maken en in
Engeland geldt hetzelfde voor Aberdeen
en/of Newcastle.
U ziet, een enorme aktiviteit. Dit alles
is voor een groot gedeelte geïnitieerd
door het Europees Instituut en door de
Stichting D-Zone Marketing. Beide instel-
lingen verdienen uw steun. Hier wordt
echt, en kennelijk met resultaat, gewerkt
aan een vrijere wereld.
U kunt uw bijdrage storten op bankreke-
ning nr. B8.7I.27.4dl van de Ned. Midden-
standsbank (MB) te Utrecht3 t.g.v.
Stichting DZM.

VOLUNTARYISTS

In het decembernummer schreven wij over de
Voluntaryists. Dit is een groep libërtariërs
die er naar streven om een vrije maatschap-
pij te krijgen via een niet-politieke stra-
tegie.
Wij hebben thans een aantal exemplaren van
hun 'newsletter' "The Voluntaryist" gekregen
en stellen die graag ter beschikking van be-
langstellenden. Als u een exemplaar wilt
hebben, schrijf dat dan even aan de redaktie
en wij zullen zorgen dat het u wordt toege-
stuurd. Voor zover de voorraad strekt sturen
wij u dit blad gratis, al stellen we een
kleine financiële bijdrage uwerzijds uiter-
aard altijd op prijs.

-o-o-o-o-

GEDACHTENKRONKEL?
In een hoofdartikel in de Telegraaf (82-12-17)
lazen we een typisch kommentaar. Deze krant
is echt niet socialistisch, dachten we.
Het artikel gaat over de ziekteverzekering
en ageert er tegen dat Staatssecretaris
Van der Reijden streeft naar een volksverze-
kering tegen ziektekosten. Daarop zegt het
artikel:
In plaats van plannen te smeden om alle Ne-
derlanders in dit fonds te dwingen (en hon-
derdduizenden werknemers en zelfstandigen op
hoge kosten te jagen) zou de heer Van der
Reijden er beter aan doen te studeren op mo-
gelijkheden het ziekenfondssysteem te ver-
vangen door een stelsel van verplichte indi-
viduele verzekering bij particuliere verze-
keraars.

Begrijpt u het?

-o-o-o-o-

INNOVATIE l!
We lazen in de Telegraaf (82-12-10):

Bij de opsporing van zwart geld wordt het
werk van de Fiscale Opsporingsdienst (FIOD)
volgens minister Ruding vooral bemoeilijkt
door de vindingrijkheid van de belastingbe-
talers om hun werkelijke inkomen te versluie-
ren. ,

Zouden we dan toch op weg zijn naar FIOT?

(FREEDOM IN OUR TIME \)
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DE VRIJE MARKT IN EEN ONVRIJE EKONOMIE
Vanaf deze plaats wil ik u een goed 1983
met veel gezondheid en vrijheid toewensen.
Hoewel ik hier regelmatig tracht enige
duidelijkheid in te verwachten ontwikke-
lingen te schetsen, is januari de maand
om nog eens alles op een rijtje te zetten.

1982
1. Het jaar van de door ons voorspelde

rentedalingen.
2. Goud begon weer vaster te worden.
3. De aandelenbeurzen liepen alvast voor-

uit op de zich verbeterende ekonomie.
4. Valutaschommelingen als vanouds, voor-

al ingezet door overheden.

1983
De 4 punten van 1982 gelden hier weer,
echter:
1. De rentedalingen komen ongeveer hal-

verwege 1983 tot stilstand,
2. Halverwege 1983 zullen de inflatieang-

sten weer toenemen. Dat betekent stij-
ging van metalen, vooral zilver.

3. Aandelen zullen een goed resultaat ge-
ven. Let u vooral op de solide basis-
industrieën.

4. Het jaar van de waarheid voor de Fran-
se en Belgische frank. Na de gemeente-
raadsverkiezingen in maart in Frankrijk
lijken de devaluaties niet meer te
stoppen.

Het scenario voor de ekonomie in 1983 is
vermoedelijk als volgt:
- Nog iets dalende rentes geven mogelijk-
heden voor de ekonomie.

- Voorraden kunnen worden aangevuld.
- Kapaciteitsbezetting in bedrijven ver-
betert en daarmee de winstgevendheid.
Dus aandelenkoersen omhoog.

Vooral de markt die diep gezonken is geeft
nu goede mogelijkheden: Duitsland. Ook daar
kunt u waarschijnlijk leuke winsten behalen.

Indien u een goede belegging in koper wilt
doen,
(winst bij: - verbeterende ekonomie

- inflatie
- aandelenstijging)

Kunt u een "Flash Info" over koper aanvra-
gen bij de redaktie.
De kosten van dit rapport bedragen ƒ 25,-.

WAARSCHUWING

Er zijn in Nederland advertenties verschenen
waarbij men u zilver te koop aanbood.
U hoefde "slechts" 24 maanden f 95,- te be-
talen om na 24 maanden l kg zilver te krij-
gen.
l kg zilver kost nu ca. ƒ 900,-. Dus u kunt
uitrekenen hoeveel extra u betaalt. Ik neem
aan dat u goedkopere financieringsmogelijk-
heden heeft

ir. L.H.M. Jongen.

LIBERTARIAN INTERNATIONAL
Libertarian International heeft thans nieuwe
adressen:

U.S.A. : MPO Box 813
N-iagara Falls
New York 14302

Canada : Box 1062
Stn "F" Tovonto
Ontavio M4Y 2T?

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

Stuur ook een proefnummer van de VRIJBRIEF aan:

Naam

Adres

Naam

Adres

Naam

Adres

HET LIBERTARISCH CENTRUM

FAZANTENKAMP 818

3607 EB MAARSSENBROEK


