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De Vrijbrief is een tweemaandelijks blad gewijdt aan het signaleren van activiteiten op het gebied
van individuele vrijheid en zelfverantwoordelijkheid in het kader van o.a. het Laissez-faire kapi-
talisme, Objectivisme en Libertarisme.

Amerikanen filmen het Libertarisme:

THE 1NCREDIBLE BREADMACHINE.

Met de Ongelooflijke' Broodmachine laten zes Amerikaanse studenten zien wat er gebeurt als de
overheid zich met brood en tientallen andere zaken bezighoudt. Elk contact tussen overheid en
individu loopt uit op een explosief conflict. De overweldigende indruk die de film achterlaat is:
Waar haalt de overheid de brutaliteit vandaan, kunnen ze de mens nou nooit eens met rust laten,
zien die ambtenaren dan niet hoeveel ellende ze veroorzaken?

De film behandelt onderwerpen als sociale zekerheid, onteigening, persoonlijke vrijheid, eco-
nomische vrijheid, prijsbeheersing, eigendomsrechten, enz., enz.

De film eindigt met een nabeschouwing door Nobelprijswinnaar Milton Friedman.
Het centrale deel van de film bestaat uit 32 minuten, waarin telkens weer de zes studenten aan

het woord komen om te discussieren over de vraag hoe ze hun boek over de Ongelooflijke Brood-
machine het best kunnen verfilmen. Dit maakt de film wat rommelig en -door de vaart die er in
zit- voor buitenlanders wat moeilijk te volgen. Trouwens, door de vele typisch Amerikaanse trek-
jes: heftig gesticulerende negers, krotopruiming in New York, sigaren rokende lobbyisten en flit-
sende sportevenementen, komt men in de verleiding te denken dat zoiets alleen in Amerika mo-
gelijk is. Ten onrechte, want er zijn in Nederland talloze voorbeelden die in grimmigheid niet
onderdoen voor de scènes uit The Incredible Breadmachine.

Gezien het grote succes die deze film in Amerika heeft -zowel bij studenten als bij bedrijven-
zou men eens moeten nagaan of het maken van een Nederlandse tegenhanger mogelijk is.
Gedurende de eerste zes maanden dat de Amerikaanse film op de markt was, werden er immers
470 exemplaren verkocht en nog eens 100 in circulatie gebracht voor verhuur. Dat is ongeveer
10 maal meer dan de meest optimistische verwachtingen. Geen wonder dus dat het Amerikaanse
zakentijdschrift Fortune haar commentaar op deze film geeft met de volgende woorden:
De Increadible Breadmachine maakt ons ervan bewust dat een nieuwe geest over ons land waart.
Niet zomaar een onsamenhangende verzetsstemming tegen de almachtige Staat, maar een serieuze
en systematische gedachtengang, gecombineerd met deskundigheid in hun organisatie en commu-
nicatie. Het is verfrissend en bemoedigend om de libertarische zienswijze naar voren gebracht te
zien door dezelfde generatie van twintigers die niet zolang geleden een nihilistische oorlog
scheen te verklaren aan de andere generatie. Amerika had nauwelijks een beter verjaardagsge-
schenk voor zijn tweehonderdste verjaardag kunnen krijgen, een verjaardag die ons zou moeten
herinneren aan de grote toewijding die de Amerikaanse revolutionairen koesterden voor indivi-
duele vrijheid.

Inlichtingen over verhuur van de film bij het Libertarisch Centrum, tel.(020) 44.27.27.



VRIJE MARKT ORGANISATIES VERGADEREN.

Zorich, 27 oktober 1976.

Veertien landen zonden vertegenwoordigers naar Zürich
voor het bijwonen van de International Free Market Confe-
rence.
Twee dagen lang werd er gediscusieerd over vragen als" Hoe
propageren wij de vrije markt economie" en "Wie zijn onze
tegenstanders".
Voorts werd besproken hoe men naast een"dag voorde arbeid"
ook een"dag voor de ondernemersvrijheid" kon organiseren.
Tijdens de conferentie kreeg iedere organisatie de kans het
licht te werpen op de politieke- en economische situatie in
het eigen land. Eigenlijk vertonen allé landen hetzelfde
beeld. Tomeloze stijging van overheidsuitgaven, nul-groei
van de economische bedrijvigheid, werkeloosheid, inflatie
en verlies van normbesef. Zelfs Zwitserland, dat momenteel
niet met werkeloosheid en inflatie te kampen heeft,ziet haar
overheidsuitgaven snel stijgen en haar economische activi -
teit dalen. Hoewel Zwitserland de meeste vrije markt eco-
nomie en dus de hoogste levensstandaard van Europa heeft,
wordt ook daar de jeugd opgezweept tol het voeren van haat-
acties tegen ieder die wat presteert.

De Finnen, Noren en Engelsen bleken wel het meest actief
in eigen land. De Finnen via een ondernemersorganisatie die
58.000 leden telt. De Noren via Libertas, .een welvarende
educatieve organisatie met o.a. een geïllustreerd weekblad
met 70.000 abonnees. Eén derde van de Lezers zijn geschool-
de arbeiders.
Voorts organiseren zij cursussen in handenarbeid, talen en
economie en analyseren zij de infiltratie van het collectivis-
me in radio, t.v., kranten en scholen.
De Engelsen verheugen zich in een goede arbeidsverdeling
tussen een zevental organisaties. Sommige publiceren vooral
economische studies (IEA),"anderen houden lezingen voor
scholen, pers en politici (Aims for Freedom and Enterprise),
weer anderen verlenen rechtsbijstand aan de kleine zaken -
man (ASP) of attaqueren de vakbonden (NAFF) of delen aan
de fabrïeksuitgangen pamfletten uit over de vrije markt eco-
nomie (Economie League). Daarnaast hebben de Engelsen noy
twee zgn. "Think Tanks": de Center for Policy Studies en het
East-West Institute.

Van Nederlandse zijde namen aan de conferentie deel de
Stichting het übertarisch Centrum en de Vereniging van Kri-
tische Ondernemers (KNO).

Socialized medicine is one of the chief reasons why England
is no longer a major economie power.

Alan Stang.VRIJE MARKTECONOMIE.

l JULI,DAG VOOR ONDERNEMERSVRIJHEID.

Uit Londen vernemen wij dat de Engelse ondernemers'op
l juli jl. de Dag voor de Ondernemersvrijheid gevierd heb-
ben. Zij zijn van mening dat de Dag van de Arbeid incom-
pleet is zolang zij niet wordt geplaatst in het cuimerverband-
van de ondernemersvrijheid. Deze viering van "Free Enter-
priseb Day", die ook in andere landen plaats vond,' is een
groot succes geworden.

Tweehonderd Engelse kranten publiceerden een apart sup-
plement of een aparte artikelenreeks gewijd aan konsumen-
tenbelangen en konkurrentievrijheid. Talloze .brochures en
folders verschenen over de invloed van ondernemersvrijheid
op de werkgelegenheid. Vele bedrijven voerden een speciale
advertentiekampagne met het beeldmerk Free Enterprise.
Affiches werden verspreid met de tekst:' " Met ondernemers-
vrijheid heeft U keuzevrijheid". Voorts wordt bericht dat in
tien Amerikaanse staten behalve lezingen .ook tentoonstel -
lingen werden georganiseerd waar de konsumenten visueel
met de keuzevrijheid werden gekonfronteerd. Vele honder-
den Amerikaanse kranten maakten publiciteit voor de Engel-
se Free Enterprise-brochuremetvrijhéïdscifatenenpybliceer-
den een speech van president Ford waarin hij de initiatief-
nemers gelukwenste met hun particulier initiatief.

Op l juli 1977 zal in een twintigtal landen .met een -ver-
slechterend ondernemersklimaat opnieuw de Dag van de On-
dernemersvrijheid georganiseerd worden; waarschijnlijk ook
in Nederland. Wie daartoe suggesties heeft of daaraan mee
wil doen, wordt verzocht zich te melden bij:
de Vrijbrief, Postbus 5747 te Amsterdam.

GEMEENTEBESTUUR OPGEHEVEN.

Van 14 - 18 april 1977 organiseert de Mont Pelerin Society
een internationaal congres te Amsterdam.

Ongeveer honderd economen, juristen en filosofen zullen
dan bijeenkomen voor een discussie over inflatiebestrijding.
De belangrijkste gesprekthema's zijn:
1. De dwaasheid van "verdelende rechtvaardigheid"
2. De basis van het rechtsstelsel
3. Het ontnationaliseren van het muntstelsel.

De voornaamste sprekers zijn de Nobelprijswinnaars Fried-
rich von HAYEK en Milton FRIEDMAN, en voorts de profes-
soren James BUCHANAN, Arfhur SHENFIELD, Raoul AUD-
OUIN, Ernst JOACHIM MESTMAECKER, Chiaki NISHIYA-
MA,-F.STUETZEL en Wolfgang ENGELS.

SOCIALE ZEKERHEID; DENATIONALISEREN l

Ondernemers zijn veel beter geplaatst om de zogenaamde
collective voorzieningen te organiseren dan de overheid.
Wie daar nog aan twijfelt kan in de leer bij de Health Ap-
plications Systems (HAS) Inc. Deze firma sloot in 1975 een
contract met de overheid in Nortri Carolina waarbij de HAS
Inc.,5405, — aanziekenfondspremiesontving. In ruil daar-
voor moet de HAS Inc. alle aanvragen om uitkeringen be-
handelen en afdoen.

Ambtenaren zijn erg tevreden met de overeenkomst, want
zij zagen hun administratiekosten al de pan uit rijzen.
HAS inc. is eveneens tevreden. Door hun efficiënte admi-
nistratie en doeltreffende methoden voor het opsporen van
valse aangifte en fraude drukken zij de kosten van deze so-
ciale verzekering zodanig dat er nog een ruime winstmarge
voor henzelf overblijft.

Bron: Reason, Oktober 1976, blz. 10.

Local taxes goodbye. Citizens of Gilbertsville, Kentucky
are like a lot of folks -they don't think local government
delivers much for the money. Unlike most folks, however,
they decided to do something about it, by getting rid of the
city that taxed them. In a referendum last May, they voted
111 to 63 to dismantle the government. Now they have no
street lights, no police officer, no city hall papershufflers
- and no taxes. "l'll just be glad when it's'over and we
won't be harassed by a little board that can't furnish usany
facilities of any description and never would be able to",.
said one citizen during the referendum.
(Source:"The lights Go Out All Over Gilbertsville", Los
Angeles Times, June, 16 1976)

Reason October 1976.

UIT DE SCHOOL GEKLAPT;

In een klas van 16-jarige schoolkinderen noemde een leraar
drie bezwaren tegen de vrije markt economie. Als huiswerk
vroeg hij alle voorbeelden van de gemengde(lees:belemmer-
de) markteconomie op te schrijven. Diezelfde dag werd on-
derwezen dat er in Nederland slechts een passief toezicht
bestaat op de particuliere televisie omroep. De leraar "vergat"
dat onze nieuwsberichten bijna alleen door de regeringszen-
der (NOS) worden gekanaliseerd. De dag eindigde .met een
praatje over filosofie -met name de theorie van Parmenides
dat alles wat de zintuigen ons vertellen slechts bedrog is.
Eén van de leerlingen merkte toen heel spits op dat er ken-
nelijk een tegenspraak was. Want als alles bedrog is bestaat'
er niets maar tegelijk wordt er iets bedrogen. De leraar wist
geen raad. Jammer, want onbewust sprak deze leerling één
van de basisbeginselen van de objectivistisch'e lévensbeschou-
wing.



WIJ LAZEN VOOR U.

Vrij journaal nr. 1 - uitgave van de Algemene Vereniging
van Journalisten, secretariaat: Dhr.
van Veen, Commeniuslaan 55, Zeist.

Het blad herinnert de lezers dat de " Gideonbende" van ver-
ontruste journalisten ontstond toen de Nederlandse Veren! -
ging van Journalisten (NVJ) tot de Federatie van Nederland-
se Vakbonden (FNV) •toetrad. En niet zonder reden,want nau-
welijks was de NVJ in het vakbondswezen opgenomen of tien-
tallen journalisten werden opgeroepen voor een driedaagse
cursus op het A.C.deBruyn-instituut te Doorn. Daar werd hun
ingescherpt dat zij "alles wat het gezicht van een krant be-
paalt" naar zich toe moesten trekken. Ook werd erop aange-
drongen dat in de redactieraden bij alle kranten voortaan al-
leen NVJ/FNV leden benoemd worden.

Tenslotte meldt Vrij Journaal dat dertien van de achttien
redacteuren van het Friesch Dagblad zich reeds als lid bij de
jonge "Gideonsbende" heeft aangesloten.

Nieuwsbrief nr. 3- uitgave van de Beweging Beperking
Staatsmacht (BBS), Herentalsebaan 109,
België T 2100 Deurne.

Deze nieuwsbrief is het officiële maandblad van de Belgi-
sche libertarische organisatie die onder de voortreffelijke Ie.-
ding van Dhr. Fred Dekkers uit Antwerpen staat. In deze
Nieuwsbrief vinden wij o.a. een beginselverklaring, een op-
roep om mee te doen aan het beperken van staatsuitgaven,
etc., een commentaar op de vrouwenwerkeloosheid in België
en artikelen over inflatie en concurrentie. Wij reproduceren1'
hierbij het eerste gedeelte van het artikel over inflatie:

MILTON FRIEDMAN.

De Nobelprijs economie 1976 werd zojuist toegekend aan de
Amerikaan Milton Frieaman. Een "controversiële" en "ultra
liberale" figuur noemen de kranten hem. Dat is hij zekervan-
uit hun, meestal collectivistisch getint standpunt. Maar dat
is hij ook voor ons, niettegenstaande wij het grotendeels met
hem eens zijn.

Milton Friedman is een vurig voorstander vun de vrije eco-
nomie en hij wijst, konsekwent, elke economische overheids-
inmenging af. Steeds in al zijn werken vindt men deze hou~-
ding terug. Door middel van tientallen verschillende bena-
deringen toont hij steeds weer aan, dat elke overheidsinter-
ventie een neerwaartse druk uitoefent op de productie en de
levensstandaard. Hij plaatst zich, zonder voorbehoud, in het
kamp der vrije-markt-economen, zoals von Hayek, von Mises,
Hazlitt, Rothbard, Sennholz en tientallen anderen, onder
wie hun illustere voorvader, Adam Smith.'

Daar staat tegenover dat Milton Friedman voorstander is
van een "beperkte, gecontroleerde, regelmatige aangroei"
van de geldvoorraad, waarmee de overheid de maatschappe-
lijke voorzieningsprogramma's "waartoe zij geroepen is" kan
uitvoeren, zodat zij niet verplicht is steeds maar weer beroep
te doen op de gedwongen fiscale en sociale "bijdragen" van
haar onderdanen.

Het is ongetwijfeld een belangrijk pluspunt dat een zo ge-
kend figuur die nu bovendien geëerd werd met de Nobel -
prijs, zich zo onverdeeld achter de vrijheid stelt. Samen met
Nobelprijswinnaar economie 1974, Friedrich von Hayek, vor-

,men zij een illuster vrijheidstweetal. Beiden zijn het er to-
taal over eens, dat elke overheidsinterventie in de economie
uit de boze is. Maar in tegenstelling tot Friedman wijst von
Hayek elk monetair optreden van de overheid af. Samen met
ons staat hij een volledige scheiding voor van staat en eco-
nomie, geld inbegrepen. Zijn standpunt: dat is niet alleen
de ideale oplossing wat betreft de individuele vrijheid van
de burgers en de beste waarborg wat betreft het behoud en de
groei van hun levensstandaard, maar bovendien de enige op-
lossing die behoorlijke waarborgen biedt dat we niet opnieuw
"van voren af aan beginnen", zij het dan misschien met een
schone lei.

Hij is, zoals wij, de mening toegedaan, dat wat Friedman
voorstelt, een wel liswaar gecontroleerde inflatie is,maar dat.
het nog steeds inflatie is. En voor ons is inflatie fraude.
Wettige fraude maar fraude.

Wellicht is Milton Friedman deze mening niet toegedaan.
Wellicht heeft hij niets tegen fraude. Wat er ook van zij,
men kan hem in ieder geval niet verwijten dat hij de tech-
niek van de inflatie niet onderkent of haar aard trachHe ver-
doezelen. Wat eveneens een niet te onderschatten pluspunt
is. Nu wordt het immers weer moeilijker voor collectivistr-
sche economen en politici de schuld van dé . inflatie in de
schoenen te schuiven van "heblustige handelaars", "onver-
antwoorde fabrikanten" en "op woekerwinst loerende specu-
lanten" , om op die wijze steeds meer nieuwe dwangwetten '
door het parlement te drijven.

De Kritische Ondernemers - het nul-nummer van de nieuwe
vereniging van Kritische Neder-
landse Ondernemers (KNO).
Postbus 125, Doetinchem.

Dit blad opent met een oproep van de voorzitter H.J.Hoe-
gen Dijkhof om de maatschappijvisie van de vrije markt eco-
nomie te helpen propageren. Verder vindt U er de ontstaans-
geschiedenis van de KNO en natuurlijk alles over het zgn.
vakbondstientje -een doorn in de portomonnaie van alle Ne-
derlandse ondernemers. De lange arm van de vakbonden en
de voorspellingen van Karl Marx worden afgewisseld meteen
stuk over staatsbemoeinis met textiel en de financiers van het
socialisme. Heel inspirerend is het korte artikel over de
Tiende Penning, waarin de Nederlanders eraan herinnerd
worden dat hun voorouders in 1572 beslist niet met hun vrij-
heid lieten sollen.

GOVERNMENTS DO NOT PREVENT FINANCIAL
CRASHES, THEY CAUSE THEM.

Thomas J. Anderson.

.Uit het Belgisch Dagblad De Standaard:

KAR MET "GOUDEN" HOOI.

FISKUS KAN OM AFFAIRE-SÖRENSEN NIET LACHEN.

Kopenhagen(UPI)-Met één kar hooi wil een Deense boerper
maand honderdduizend frank gaan verdienen-op kosten van
de fiscus. Een rechtbank onderzoekt op dit ogenblik of er
iets te doen is tegen het geniale plan van de boer, die han-
dig gebruik probeert te maken van een paragraafje uit de
Deense B.T.W.-reglementen.

8oer Anton Sörensen uit Lunde in Jutland verkocht onlangs
een karrevracht hooi(3000 kilo) aan zijn zoon Kristian voor
de som van 171 miljoen kronen (900 miljoen frank).
De Deerïïe~Belastingwêrzegf,~daTremand^die iets verkoopt- —
onmiddelijk 15 t.h. BTW van de fiscus kan terugvorderen,ter-
wijl de koper een half jaar mag wachten alvorens hij diezelf-
de BTW weer aan de fiscus betaalt.

Sörensen en zoon, die samen een boerderij exploiteren,
dachten op die manier - met de fiscus als geldschieter -
600.000 frank rijker te worden,zijnde een half jaar rente
over de gerestitueerde BTW.

Toen men hem beschuldigde van fraude, verdedigde boer
Sörensen zich: " ik heb een forse prijs gemaakt voor mijn hooi,
maar er straat nergens dat ik het voor minder moet verkopen
dan dat de koper wil betalen. Ik geef top dat dit een hoop

" geld is voor zoeen
klein hoopje hooi,
maar mijn zoon is
nu eenmaal niet
één van de snug-
gersten .Maar goed,
dat is zijn zaak."

Zoon Kristian doet
niet onder in sluw-
heid; "Ik vind de
prijs niet te hoog,
zegt hij, en in de
lente zal ik het met
een zachte winst
verkopen.

Deze geëmailleerde plaquette geeft
de World Gold Association uit aan
leden.Lidmaatschap minimaal $100,—
Extra plaquette $10,—. Adres:
World Gold Association.P.O. Box4129
1002 Lausanne/ Switzerland.

De belastingen kon-
den niet lachen
met de zaak. Ze
hebben de affaire-
Sórensen in handen
van het gerecht ge-
geven.

november 1976.



PERSBERICHT ZOALS AAN HET A. N.P. DOOR HET
LIBERTARISCH CENTRUM OPGEGEVEN.

Amerika op weg naar een drie-partijen systeem?
Resultaten van de Libertarian Party bij de Amerikaanse pre-
sidentsverkiezingen .

De in 1971 opgerichte Libertarian. Party behaalde, in de
meeste staten 5-10 percent van de stemmen. Een opmerke-
lijk succes, waardoor deze partij die voor hef eerst in 32
staten officieel aan de verkiezingen deelnam op vlagde der-
de grootste politieke partij werd.
De l ibertarische presidentskandidaat Roger L. Macbride(46)
verkreeg in California meer stemmen dan de onafhankelijke
presidentskandidaat Eugene McCarthy. In de staat Ohiover-
kreeg de l ibertarische kandidaat voor de senaat 30 percent
van de uitgebrachte stemmen.

De Libertarian Party is geen typisch Amerikaans verschijn-
sel en evenmin een modegril. Ook in Canada en Australië
bestaat reeds een Libertarian Party en in een twintigtal an-
dere landen wordt aan de voorbereidingen voor zo een partij
gewerkt. In Nederland werd in 1975 te Amsterdam de stich-
ting Libertarisch Centrum opgericht met het doel de moge-
lijkheden voor een fundamentele vernieuwing in de Neder-
landse politiek te onderzoeken.

Libertarische partijen zijn politieke beginselpartijen die hun
programma baseren op het principe dat geen enkel mens .het
recht heeft dwang of geweld tegen de medemens te gebruiken,
tenzij uit zelfverdediging wanneer zijn recht op leven, vrij-
heid of eigendom in gevaar komt.
Libertarïërs achten derhalve het gebruik van dwang of geweld
tegen vredelievende mensen ook dan. immoreel wanneer het
bij meerderheid van politieke stemmen wordt goedgekeurd.

Uit dit politiek beginsel volgt bijvoorbeeld dat Libertari'érs
een buitenlands beleid van non-interventie voorstaan. Infla-
tie willen zij bestrijden door de overheid te verbieden meer
uit te geven dan zij ontvangt en werkeloosheidsbestrijding
gebeurt door het afschaffen van de wettelijk verplichte mi-
nimum lonen. Een libertarische overheid zal zich onthouden
van het nemen van maatregelen die het gebruik of de handel
in verdovende middelen verbieden, vooral ook omdat dat
soort verbodsbepalingen juist de handel en het verbruik met
duizenden percenten doet stijgen.

De Libertarian Party is een bijna vanzelfsprekende reactie
op de politieke corruptie en de toename van staatsmacht geen
typisch Amerikaans verschijnsel dus. De oorsprong van het
Libertarisme ligt in Europa en wordt meestal geacht te begin-
nen met de Franse politieke filosoof Etienne de la Boet! wiens
in 1576 in Middelburg gepubliceerde boekje over de vrijwil-
lige slavernij van grote invloed was op het ontstaan van de
republiek der Zeven Verenigde Nederlanden endeafzwering
van Philips II in het jaar 1579^De huidige nestor van het Lir •
bertarisme is de Oostenrijks/Engelse econoom en filosoof No-
belprijswinnaar Friedrich von Hayek.

Voorzitter Edward Crane van de Amerikaanse Libertarian
Party verklaarde na afloop van de verkiezingen:
We hebben ons belangrijkste doel bereikt: de gehele Ameri-
kaanse pers kent ons nu en weet waarom het gaat. Ze vinden
onze standpunten nieuw,duidelijk,interessant en stimulerend
bij de volgende verkiezingen zullen de libertarische issues
zo actueel geacht worden dat we van een volwaardig drie-
partijenstelsel kunnen spreken.

De beste ontwikkelingshulp bestaat in het verspreiden van
de idee'én van de vrije markt economie.

Ludwig von Mises.

(Advertentie)

DO YOU WANT TO INVEST MONEY IN GOLD?

Available now: GOLD OPTIONS. For amounts between
D.Gld, 2,500 - 5.000,-- you can already buy an optiorj
of 5 kg enabling you to benefit the up-swing in the price!
of gold.

Example: Your premium * D.Gld. 2.500,— giving you
the right to 5 kg which would normally be an investment
of D.Gld. 50.000,-- with gold at the moment at D.Gld
10.000,—per kg.

Risk limited to the amount of premium.

For Information: Codowell S.A.
P.O. Box 30,
1095 Lutry/ Switzerland.

Phone: (021)28.29.18
Telex: 25848 ch

VAN DE WIEG TOT HET GRAF.

Niet slechts van de wieg tot aan het graf, er overheen
reikt in Nederland nu al de "overheidszorg". In een aantab
gemeenten in Zeeuws Vlaanderen besliste hogerhand dat bij
begrafenissen in het vervolg eenheidsgrafzerken dienen te
worden geplaatst. Wie een grafsteen van afwijkend formaat
of uitvoering wenst voor een overleden familielid krijgt te
verstaan dat dit in strijd is met het gemeentelijk begraafbe-
leid.
Een • wethouder verdedigde deze nieuwste nivelleringszucht
door te verklaren:"Na de dood is een ieder gelijk. Het ge-
meentebestuur vindt het dan ook juist dat gelijke grafzerken
geplaatst worden als in gemeenschap wordt begraven.!'

LET EVERY MAN MIND HIS OWN BUSINESS.

Miguel de Servantes.

'De regering voelt zich zéér betrokken bij de zelfstandige'

DE VRIJHEID IN DE WERELD.

De plaats van de vrije wereld ten opzichte van het geheel
van naties wordt steeds kleiner. *
Practisch geheel Afrika,Azi'ê,Oost-Europa en een belang-
rijk deel van het amerikaanse continent zijn ten prooi aan
totalitaire stelsels.
De debatten van de VN illustreren de onmacht van de wer-
kelijk democratische staten in het laten horen van hun stem.

De economische- en militaire sterkte van de VS is niét
meer voldoende om de toeneming van de omverwerping te-
gen te gaan, zoals na de onderwerping van Viet-Nam en
Cambodja, de recente gebeurtenissen in Angola of hetdrama
van Libanon dit aantonen.

De omverwerping, de politieke gevangennemingen of de-
portaties van miljoenen mensen, de massale executies zonder
vonnis, of de meest inbreukmakende judiciaire parodie'én op
de vrijheid van de mens zijn trieste dagelijkse werkelijkheid
van de politieke systemen die over het grootste gedeelte van
de planeet regeren.
Weinig mensen of landen hebben de moed ze bekend te ma-
ken, een groot aantal weigert ze te zien, door ideologische
blindheid of, eenvoudigweg,vanwege economische belangen1.
Op dit moment leeft de meerderheid van de onderdrukte vol-
ken, of zij die bedreigd worden hun vrijheid te verliezen ,
verstoten van de rest van de wereld, als gevolg van een ge-
brek aan objectieve informatie, het wezen van de vrijheid,
welke voor hen ontoegankelijk blijft.

Het klaarblijkelijke faillissement van de ideologieën welke
naar dictatuur leiden, wordt gemasqueerd door een permanent
machtsmisbruik van de democratische vocabulaire, aldusont-
daan van haar wezen.
Niemand neemt meer aanstoot aan het feit dat de meest on -
derdrukkende stelsels zich verschuilen achter het overtollige
woord: "volksdemocratie", een pleonasme opzichzelf, dat
het gevoel van schuld van zijn onderwerpers verraadt.

* Van 142 naties , worden er 118 geregeerd door dictators
en slechts 24 functioneren onder een vrij economisch stel-
sel. Michael Novak, Montreal Star, 23 maart 1976.
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