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De Vrijbrief brengt U elke twee maanden nieuws over nieuwe levens- en maatschappij
beschouwingen als het objectivisme en het libertarisme.

HOE GELOOFWAARDIG BENT U?

Voorstanders van een vrije markteconomie vinden slechts zelden begrip in Nederland. Dat
is best te begrijpen.
Presenteren zij wel een juist beeld?

Prijzen zij de economische vrijheid al leen aan met het argument dat dat de meeste welvaart
brengt of voegen zij er aan toe dat economische vrijheid ook een sociaal rechtvaardig orde-
ningsbeginsel is? Morele vragen zijn in deze tijd en eeuw zelfs belangrijker dan doelmatig-
heids argumenten.

De filosofe Ayn Rand komt de eer toe de morele kant van het vrijheidsbeginsel nieuwe glans
gegeven te hebben. Economische vrijheid, zo zegt zij, is één van de belangrijkste rechten
van de mens en dat recht ligt verankerd in zijn biologische aard. De juiste argumentatie hier-
voor kunt U vinden in de roman " Atlos Shrugged", die ook in Nederland grote bekendheid
geniet.

Een tweede zwakte in het beeld dat de vrije markteconomen schetsen, is het feit dat zij
slechts halve vrijheden .presenteren, waardoor zij derhalve dwangmaatregelen voorstaan.
Vrijheid is immers niets anders dan afwezigheid van dwang en geweld. Zij willen dus de kool
en de geit sparen door ze in hetzelfde marktsysteem op te sluiten.Maar daarmee onderschatten
ze het intellect van hun toehoorders.

Al 23 eeuwen probeert men bijvoorbeeld algemene erkenning te krijgen voorheteigendoms-
recht dat Aristoteles zo kundig omschreef. Maar talloos zijn totdusver de methoden waarmee
vele zogenaamde vrije markteconomen ook het gedwongen eigendomsverliespropageren. Belas-
tingwetten, inflatie, overheidsmonopolies, etc. etc.

Gelukkig daarom, dat een gezaghebbende econoom als Nobelprijswinnaar Friedrich Hayek
nu een scherpe scheiding van Staat en muntstelsels bepleit, net als bijvoorbeeld de Nederlandse
filosoof Spinoza in de 17e eeuw naam maakte door de scheiding van Staat en Kerk te beargumen-
teren. Alleen op die manier kunnen wij stap voor stap de bescherming van eigendomsrechten
tot een geloofwaardig voorstel maken.

In april 1977 komt Nobelprijswinnaar Hayek naar Nederland om zijn zienswijze, die in ver-
schillende van zijn boeken reeds naar voren is gekomen, nader uiteen te zetten.
Zijn laatste boek - Denationalisation of Money - is verkrijgbaar bij het Libertarisch boeken-
centrum, postbus 2, Randwijk 6265. Een andere Nobelprijswinnaar -Milton Friedman- schreef
in het Financieel Economisch Magazine(FEM) van 2 december jl. ook al,dat de Nederland-
sche Bank meer kwaad dan goed doet en dat de regering haar beter kan opheffen als zij meer
sociale rechtvaardigheid in Nederland wenst.

Behalve de inhoud van het betoog over de vrije markteconomie is ook de vorm waarin wij
ons verhaal gieten van groot belang. Wij vergeten vaak dat de vrije markt ons in concurrentie
brengt met verkopers van vele ondeugdelijke maatschappelijke theorieën. Om het begrip voor
economische vrijheid op te wekken, is een commerciële aanpak onvermijdelijk.
De Amerikaanse film "The Incredible Breadmachine" is een goede start.
Deze film is te huur bij het Libertarisch Centrum , waar ook een vertaling van het gedicht
"Het Broze Broodmasjien" verkrijgbaar is.
Na afloop van de bijeenkomst van het Libertarisch Centrum op 19 maart a.s. zal de film ver-
toond worden.



STUDIE VAN DENKMETHODEN I.

Libertari'érs verwachten vaak dat zij het denken van de
mens beïnvloeden. Maar maakten zij ooit studie van de
denkpatronen van de mens? Het sterke punt van liberta-
ri'êrs is immers vooral de studie van de vele machtsmis-
bruiken van kerk, staat en universiteit. Daar zien zij de
vele oorzaken die de vrijheid beperken van de produce-
rende Filosoferende en lerende mens. Zo kan een typi-
sche libertariër .met veel Schwung urenlang vertellen
over de talloze open en verborgen parasitismen die hjj
in de bestuursorganisaties van ons land'signalëerde, maar
hij staat perplex als hij moet verklaren waarom de door-
snee Nederlander dat alles voor zoete koek slikt.

Inderdaad is er nog maar weinig bekend over de vraag
waarom Jan, Piet of Klaas aanhangers zijn van een be-
paalde opinie , geloof, politieke partij of wetenschap-
pelijke theorie. Vanwege een rationele beslissing? Als
dat zo was zaten we nu niet in de penarie.

De psycholoog Nathaniel Branden - voor de objecti-
visten onder de lezers geen onbekende - heeft hierover
het volgende te zeggen. Allereerststelthij'vastdatvele
mensen zichzelf vaak onsympathiek en waardeloos vin-
den; ze hebben slechts een gebrekkig gevoel vooreigen-
waarde. De oorzaak vond Branden bij allerlei levens-
beschouwlijke opvattingen van collectivistische huize.
De -meeste jonge mensen worden door hun ouders en
eventuele andere opvoeders doordrenkt van een levens-
beschouwing die schadelijk is voor de ontplooiing van
de persoonlijkheid. Parental Love and other Tragedies,
noemt hij een van de hoofdstukken in zijn boek "Brea-
king Free" . Hij tekent daarbij aan dat de meeste ouders,
natuurlijk geen flauw benul hebben waarom en hoe zij

'schade aanrichten aan de ziel van hun kinderen.
Hebben mensen eenmaal een gebrekkig gevoel van ei-

genwaarde dan hebben zij tevens een lage dunk van hun
medemens; zoals de waard is vertrouwt hij zijn gasten,
leerden onze voorouders reeds. En dan is het niet moei-
lijk te begrijpen dat ze bovendien vinden dat dié mede-
mens maar eens flink op zijn nummer gezet moet worden.
Liefst hardhandig. Met overheidsdwang bijvoorbeeld.

Nathaniel Branden komt aldus tot de conclusie, dat
politieke macht steunt op mi l j oenen gekreukelde zie l en.
Mensen die denken dat ze hun (gebrekkig) gevoel voor
eigenwaarde kunnen opvijzelen met een beetje machts-
wellust.

M.v.N.
In ons volgende nummer:

De faculteit der menswetenschappen aan de
particuliere universiteit van Manternach.

The man who is not permitted to own is owned.

George Santayana

* * * * * *

" l suggssi a holiday cbroad. the charge in the rate of
. T.('a;'or v. • -jo yc'j qood."

•c*>. don "irr.es.)

LINKS OF RECHTS?
De louche connecties van Margareth Thatcher.

Links en rechts schelden op elkaar. Ze analyseren el-
kaars politieke programma's nauwelijks meer en beklad-
den vooral eikaars persoonlijke reputatie. En begrijpe-
lijk, want in feite willen links en rechts bei de hetzelfde
- politieke macht, om zichzelf te verrijken of om de
andere partij beter te lijf te kunnen gaan.

De Engelse verkiezingsstrijd werd onlangs ingepast in
het Nederlandse verkiezingsspel. De Haagse Post bracht
onder de tire!:de louche connecties van Margareth That-
cher , een verhaal over een van haar medewerkers.
Overhet politieke programma van de conservatieven
wordt nauwelijks iets gezegd. Evenmin over Margareth
Thatcher die de HP overigens terecht'" The l'ron Mai'den"
noemt. Een dame die zowel in de pharmaceutica als in
het belastingsrecht de top van haar carrière heeft bereikt
en wellicht nog een derde maal in haar maatschappelijk
leven naar de spits zal klimmen.

Haar slogan is: "Let's roll back all the power of govern
ment except in thoseplaces where it cares for the .really
needy." Zij beschouwt het gebruik van politieke dwang
tegen de mens als iets a-sociaals en onmenselijks. Een
rechtvaardige maatschappij kentgeen dwingelandeh,zegt
zij. Wat die medewerkervan haar betreft, het is Robeft
Moss, die in zijn boek The Death of Democracy eraan
herinnert, dat al Ie,socialistische samenlevingen gedoemd
zijn over te slaan in facisme. Een wetmatigheid die No-
belprijswinnaar. Hayek in 1944 al vaststelde ; een onver-
mijdelijk gebeuren dat aan het begin van deze eeuw zo
voorbeeldig in Rusland, Italië en Duitsland naar voren
kwam en na de tweede wereldoorlog op tientallen plaat-
sen in Azië, Afrika en Zuid-Amerika. Allemaal weten
schappelijke vaststellingen die men in Nederland beter
ter harte kan nemen, dan er een scheldpartij tegen aan te
gooien. Want het gaat bij ons dezelfde kant op:

Eerst progressieve belastingen, dan inflatie, dan loon-
en prijsmaatregelen en tenslotte machtigingswetten. Op
het institutionele vlak eerst een uitholling van.degrondr.
wet ten gunste van een grotere politieke macht van rege-
ring en parlement, dan een terzijde schuiven van hetpar-
lement door de SER en tenslotte het tripartiete overleg
tussen regering, vakbonden en ondernemersorganisaties.
De economische dictator.heet in goed Nederlands, eenza-
kenkabinet. Lust U nog peultjes?
Li hks of rechts?. Het blijft een keuze tussen verschillende
groepen die de machtsinstrumenten van de politiek mo-
gen bedienen. De Liberrarische beweging die op gang
kwam in antwoord op de stormachtige zestiger jaren van.
Rudi Dutschke, biedt een uitweg die Margareth Thatcher
nu ook lijkt in te slaan - het beperken en afbouwen van
politieke macht. Een radikaal programma . 'Hayek en
Friedman getuigen ervan door de afschaffing te beplei-
ten van het machtsinstrument bij uitstek van iedere re-
gering - de nationale bank. Doet U mee? Of blijft U
liever meedoen met links of rechts?

* * * * * *



DE MONT PELERIN SOCIETY KOMT NAAR
NEDERLAND .

Vlak na de tweede wereldoorlog kwamen 36 grote ge-
leerden in Zwitserland bijeen om zich te beraden over
de west-europese beschaving. Aanwezig waren o.a.
Friedrïch von Hayek,Wilhelm Roepke,BertranddeJou-
venel, Lionel Robbins, Ludwig von Mises en Milton
Friedman.
Zij stichtten toen een vereniging die thans 450 leden
uit 31 landen telt. Door hun toedoen werden tiental-
len instituten voor de studie van economische vrijheid,
opgericht. Twee ex-voorzitters van de Mont Pelerin
Society ontvingen een Nobelprijs.
In april organiseert de Society een vierdaagse confe-
rentie te Amsterdam om -met een aantal Nederlandse
gasten van gedachten te wisselen over de inflatie en in
in het bijzonder over:
1) het denationaliseren van het geld;'
2) de waan der verdelende rechtvaardigheid;
3) de basis van ons rechtsstelsel.

* * * * * *

KRITIEK OP DE BIJSTANDSWET

U zult zeggen dat er mensen zijn die armoede jijden
en dat de wet voor hen een uitkomst zal zijn. Maar de
wet is geen vrouwenborst die zich telkens weer met melk
vult. Evenmin worden de melkklieren van de wet aange-
vuld vanuit een bron buiten onze samenleving .Niets kan
de openbare schatkist binnenvioeien ten .gunste van deze
of gene burger oT groep van burgers tenzi j een andere
burger of groep van burgers gedwongen worden geld op
te sturen. Indien elke persoon evenveel uit 's landsschat-
kist haalt als hij erin stopt, dan is het waar dat de wet
van niemand rooft .Maar dan doet de wet niets meer voor
de arme mensen. Het zou geen inkomstennivellering be-
vorderen. De wet kan alleen dan gelijkheid verwezen-
lijken als het van de een afpakt en aan andere personen
toedeelt. Wanneer de wet zoiets doet, is het een roof-
tuig.

Houd dit in gedachten als U kijkt naar douanetarieven,
subsidies, gegarandeerde inkomens,verambtelijke.baan-
tjes, bijstand en sociale voorzieningen, openbaar onder-
wijs, progressieve belasting, gesubsidieerde rente en o-
penbare werken. U zult merken dat al deze zaken geba-
seerd zijn op roof - georganiseerd onrecht.

Frêdéric Bastiat, een Franse senator, anno 1850.

* * * * * *
Aan de lezers van OBJECTIEF.

De Vrijbrief zou een stuk beter kunnen worden als we
wat meer abonnees hadden. Het maandblad Objectief
staakt helaas deze maand haar activiteiten.
U zoudt ons een groot plezier doen U voortaan op de
Vrijbrief te abonneren. Dat is trouwens de beste ma-
nier om op de hoogte te blijven van de vorderingen van
onze Nederlandse vrijheidsstrijd.

* * * * * *

THE MEANING OF SUCCESS.

That man is a success who has lived wel l, laughted
often and loved much; who has gained the respect
of intelligent men and the love of children;who has
filled his niche and accomplished his task;wholea-
ves the world better than hè found i t whetherby a
perfect poem or a rescued soul; who never lacked
appreciation of earths beauty or failed toexpressit;
who looked for the best in ethers and gave the best
hè had.

- Robert Louis Stevenson.

A RATIONAL POLITICAL ALTERNATIVE.

America's newest and fastest growingpolitica! party is
the Libertarian Party,, Founded in 1971, the L.P. now is
organized in all 50 states and was the only new party to
receive an Electoral vote in the 1972 Presidential race.
lts philosophy is based on your rights as an individual to
life, liberty and property. lts platform ca 11 s.'for a free
market economy, a strict respect for civil liberties and a
non-interventionist foreign policy.

Civil Liberties.

• Greatly reduce the size, power and expense of govern-
ment.

• End government prying into citizen's private affairs
• Protect First Amendment rights; stop government cen-

sorship of the media and controls on political debate.
• Repeal all victimless "crime laws" .

Economie.

• Reduce unemployment causedbygovernmentdisruption
of the economy through'its controls, regula'tions and taxes

• End inflation and high interest rates by prohibitingthe
Federal reserve from inflating the money supply.

• Repeal special interest legislation for business and
labor.

Foreign.

• Replace foreign aid with voluntairy private contribu -
tions.

• Revoke all tariffs and import quotas which restrict pri-
vate international trade.

* * * * * *
Het. hiernaast, afgebeelde embleem wordt

door Libertariërs gebruikt .als symbool van
hun beweging. Het symboliseert een nieuwe
richting voor de samenleving, welke de tra-
ditionele links-rechts verdeling doorbreekt
en er bovenuit stijgt.

Dit embleem is als speldje verkrijgbaar
bij het Libertarisch Centrum voor de prijs
van ƒ 17,50 per stuk, excl. verzendkosten.

* * * * * *

"If bigness alone is bad, maybe we should begin dismantling the government"
Thomas Murphy, Chairman, General Motors. t
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12 adressen in het Antwerpse.

Antwerpen Centrum, Frankrijklei 28
(recht tegenover opera gebouw)

tel. 031-322309

STAKINGSRECHT IS ONRECHT.
ledere staking maakt inbreuk op de eigendomsrechten

van zowel de werkgever als de werkwillige werknemer.
Het is een vorm van geweldpleging.
Dat is de uitkomst van een onderzoek van Prof.Hutt,een
van 's werelds grootste deskundigen -op het gebied van
collectieve arbeidsovereenkomsten. Prof. Hutt heeft de
resultaten van zijn onderzoek, dat zich over 55 jaaruit-
strekt, in vele boeken en artikelen gepubliceerd.
Kort samengevat luidt zijn conclusie dat stakingen:

de totaal beschikbare loonsom beperkt hebben;
de kosten verhoogd hebben van het kapitaal dat beno-
digd is voor de aanschaf van werktuigen;
de samenstelling van de activa zodanigbeihvloëd heb-
ben dat deze betrekkelijk immuum werden tegen sta-
kingen;
daardoor het rendement van die activa deden vermin-
deren;
de ongelijkheid van inkomens wisten te vergroten;
de 'betrekkingen tussen ondernemers en werknemers
deden verslechteren, de waardigheid van de werkne-
mers afbraken evenals hun trots in prestatie en een
doelbewust leven;
vaak in de weg stonden aan pogingen om de werkom-
standigheden te verbeteren;
een obstakel vormden tegen stabiele werkgelegenheia)
door exorbitante looneisen mede verantwoordelijk wer-:
den voor het politieke "redmiddel"genaamd inflatie.

"CAN'T WE PACK U? ANP MOXE-
TO ANOTHER ECONOMV*"

Het is ongelooflijk dat wij in onze pogingen om de
communisten in het Kremlin beschaving bij te brengen,
geen enkele poging hebben gedaan tot overeenstemming
met hun te komen opdat zehun manieren .zouden veran-
deren en zouden handelen als een beschaafde natie die
te vertrouwen is.
Niets is er gezegd over het vrijlaten van gevangenen,
die zij nog steeds illegaal vasthouden, hef losser maken
van hun greep op de landen achter het ijzeren-gordijn,
het verwijderen van de verschrikkelijke Berlijnse muur,
of het stoppen van hun pogingen onrust 'te zaaien, in-
clusief het trafnen van Latifns-Amerikaanseaen Afrikaan-
se guerilla's, om dit onrust zaaien voor hen te doen.
Dat alles werd volkomen genegeerd.

* * * * * *

* * * * * *

Hef Libertarisch Trefpunt

L A N D E L I J K E B I J E E N K O M S T

Het Libertarisch Trefpunt

19 M A A R T l 977

in Hotel Figi te Zeist, tegenover het gemeentehuis aan Het Rond.

Aanvang • 14.00 uur Zaal open : 13.00 uur Sluiting : + 17.00 uur

Onderwerp ;

Uw vrijheid en de relatie tot de politieke partijen

Sprekers :

Mr. H. van Riel V.V.D.
Mr. B. W. Marïs Boerenpartij
Mr. M.M.van Notten (nog)partijloos

Na afloop vertonen wij "The Incredible Breadmachine"
- film over persoonlijke- en economische vrijheid -

Nadere inlichtingen ; Het Libertarisch Centrum, A.J. Ernststraat 41, Amsterdam.tel(020)44.27.27.


