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De VRIJBRIEF 'Brengt u regeïmat-l'g meüws over levens- en
Objectivisme en het Libertarisme . Omdat de VRIJBRIEF ook een forum voor deze beschouwingen

verantwoord'CnQ_van de schrijver. Uw kritisch kommentaay is welkom.

B R U S S E L 83
EERSTE EUROPESE LIBERTARISCHE CONVENTIE

EEN ONGELOFELIJK SUCCES ! !

De conventie is achter de rug en over één
zaak zijn praktisch alle deelnemers het eens:
Het was een van de beste conventies, en voor
sommigen de allerbeste, waaraan men had
deelgenomen. En dat op alle gebieden. Het
niveau van de lezingen en seminars was zeer
hoog. De sfeer was buitengewoon gezellig en
de organisatie liep op rolletjes. Echte wan-
klanken zijn er niet gehoord. Redenen te
over om zeer tevreden te zijn.

Zoals u uit vorige Vrijbrieven weet, stond
de conventie in het teken van VIOT: Vrij-
heid In Onze Tijd.
Desprekers gaven een groot aantal wegen aan
waarlangs dit ideaal bereikt kan worden.
Het is het ideaal van: het ontbreken van
geweld, dwang of fraude van de ene mens
tegen de andere mens. In onderlinge gesprek-
ken en in "Werkvergaderingen" werden afspra-
ken gemaakt om tot uitvoering van diverse
plannen te komen. We hopen daar later nog
op terug te komen.
Op korte termijn is er ook door deze conven-
tie heel veel bereikt. Het is nog te kort
geleden om nu reeds een volledige balans op
te maken, maar enkele zaken kunnen we nu
reeds noemen.

We hebben veel publiciteit gehad. Op de
Belgische televisie kwamen we uitgebreid in
het nieuws en andere programma's. Op de
radio (ook Wereldomroep) zijn uitzendingen
over de conventie en het Libertarisme ge-

weest. Ook is er een groot aantal kranten-
en tijdschriftenartikelen verschenen. De
meeste zeer positief.
Door deze publiciteit hebben zeer veel perso-
nen iets over het Libertarisme gehoord, en
Libertariërs die niet wisten dat we in België/
Nederland een organisatie hadden, konden
daardoor met ons in kontakt komen.

Het Libertarisme is, vorral in België, sterk
in de aandacht gekomen van universitaire
kringen. Dit is zeer belangrijk, want er moet
nog heel veel nagedacht worden om een aantal
zaken wetenschappelijk te funderen. Bovendien
is dit de kans van professoren om studenten
het Libertarisme te laten bestuderen.

Ook uit politieke kringen komt steeds meer
belangstelling. De PVVrVOorzitter, Guy Verhof-
stadt, was op het laatste moment verhinderd
om aan een panel deel te nemen met een parle-
mentslid van de RAD/UDRT, Thomas Delahaye.
Hij liet zich echter uitstekend vertegenwoor-
digen door zijn politiek secretaris, Patrick
Bouwen. Ook Minister De Croo van Verkeers-
wezen was op het laatste moment verhinderd,
maar is zo geïnteresseerd, dat hij de lezin-
gen graag in druk wil ontvangen.

Voorts werd op de conventie een nieuw boek
gepresenteerd: "Vlaanderen Vrijstaat"> door
Fred Dekkers, dat elders in dit nummer wordt
besproken.

(vervolg op pag. 4)
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VERSLAG VAN DE CONVENTIE

We zQuden heel goed een groot aantal Vrij-
brieven kunnen vullen met de lezingen van de
Conventie. Omdat er echter plannen bestaan
om deze in boekvorm uit tegeven, zullen we
dit slechts zéér beknopt doen. Bovendien
zijn er van alle lezingen en andere gebeur-
tenissen tapes beschikbaar. U kunt deze
reeds bestellen bij het Libertarisch Centrum
in Maarssenbroek. In een volgend nummer ko-
men wij daar nog op terug.
Wij volstaan nu met van elk onderdeel een
.korte flits weer te geven.

Op zondag 14 augustus begon de conventie
met enkele welkomsttoespraken.

HUB JONGEN, president van de Conventie, wees
op de grote mogelijkheden die er voor liber-
tariërs zijn. We moeten dan echter wel onze
akties coördineren in Vriendschap, Integri-
teit, Objectiviteit en met veel Denkwerk -
V I O T.

VINCE MILLER, president van Libertarian
International wees op de grote groei die
L.I. thans doormaakt.

TIBOR MACHAN, professor in de filosofie,
sprak o.a. over de noodzaak om internatio-
naal te werken.

Het diner en "gezellig samenzijn" waren een
groot feest.

Op maandag 15 augustus werd de spits van de
conventie-voordrachten afgebeten door
FRANK VAN DUN, doctor in de rechtsweten-
schappen, over Libertarische Principes be-
treffende de Wet. Daarin toonde hij aan dat
de vrije markt heel wat conflicten in de
samenleving automatisch zou oplossen. De
overgebleven conflicten kunnen dan het best
worden opgelost als partijen hun eigen re-
gelingen kunnen kiezen, en deze niet al bij
voorbaat gedwongen opgelegd krijgen.

LEONARDLIGGIO, president van het "Jnsti-
tute for Humane Studies", presenteerde een
lezing over Internationale relaties, een
libërtarische aanpak, waarin hij het ver-
schil tussen Wetten ("Law", natuurwetten)
en Legaliteit duidelijk aantoonde. ledere
"legale wet" is een poging om de "natuur-
wet" geweld aan te doen en om macht over
mensen te krijgen.

EI) CLARK, presidentskandidaat van de Liber-
tarische Partij in de Verenigde Staten,

sprak over Defensie en de Wapenwedloop.
Daarin schokte hij een aantal deelnemers door
aan te tonen dat de vrede het best gediend
wordt als Amerika zich zou terugtrekken uit
alle landen waar ze troepen hebben. Uiter-
aard bracht dat in zijn seminar een levendige
discussie op gang.

Seminars
Gedurende en direkt na de lezingen werden
geen vragen gesteld. De mogelijkheid daartoe
werd veel beter gecreëerd doordat elke spre-
ker na de lunch een seminar gaf waarin inten-
sief gediscussieerd werd. Dat was het normale
patroon elke dag en het bleek zeer goed te
voldoen.

Op maandagmiddag was ook een Workshop geor-
ganiseerd door LINDA RADER en BILL WEBSTEE,
libertariërs uit Los Angeles, die aantoonden
dat (en pleitten voor) Geweldloze Aktie de
beste aanpak is om libërtarische idealen te
verwezenlijken. Als voorbeeld vertelden ze
een geschiedenis over een Kerkgemeente die
een huis van een weduwe wilde onteigenen om
er een bejaardentehuis te bouwen. Door op
zondagen voor de kerk te gaan staan met bor-
den "Gij zult niet stelen" gingen de gemeen-
teleden zich realiseren waarmee ze bezig wa-
ren, en is er een veel betere regeling uit
de bus gekomen. Het grote voorbeeld voor deze
methodiek is Mahatma Gandhi (en overigens
ook John Galt l).

Maandagavond hield eerst
CHRIS TAME, manager van de "Alternative
Bookshop" in Londen, een lezing over de
Libertarische Traditie, waarna
CAMILLE CASTORINA, professor in de Economie,
over de Libertarische Economische Geschiede^
nis sprak en in een eerste klas audio-visu-
ele show aantoonde dat de vrije economie al
heel vroeg hele goede resultaten behaald
heeft.

Op dinsdag 16 augustus hadden we
PETER BREGGIN, psychiater in Bethesda, Mary-
land, U.S.A., schrijver van o.a. "Psychology
of Freedom", over De Psychologie van de
Vrijheid.
Waarom gelover zoveel mensen in de Staat?
Menselijke akties spelen zich af op drie
terreinen:
- Politiek - geweld, bedreiging.
- Economisch - ruilen, eigen interesse.
- Cultureel - liefde, betrokkenheid.
Een kind wordt niet geboren als libertariër.

(vervolg op pag. 3)
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(vervolg van pag. 2)

Het begint de fasen l, 2 en 3 te doorlopen
en de mate en de manier waarop bepalen hoe
"volwassen" het kind kan worden.

GUY DE MAERTELAERE, voorzitter van het Bel-
gisch Libertarisch Centrum, confronteerde
ons in Libertarisme, een totale benadering
met de vraag: Waarom ben je een Libertariër?
Deze vraag werd uitgediept tot ver over de
grenzen van "alleen maar rationaliteit".
Guy schrok er niet voor terug om in zijn
libertarische benadering ook de Oosterse
mystiek op te nemen. Over deze benadering
is nog lang niet het laatste woord gezegd,
en we zullen daar in de toekomst nog veel
over praten en/of schrijven.

BRUCE EVOï, vice-president van Libertarian
International, toonde in zijn lezing:
Enkele psychologische gevolgen van staats-
opvoeding aan, dat er door het gedwongen ka-
rakter van deze opvoeding zeer veel span-
ningen optreden. Er moet meer gewerkt wor-
den aan methodes om de mens in vrijheid te
laten opgroeien.

Dinsdagmiddag was er een panel-discussie
onder leiding van HUB JONGEN door ED CLARK.,
THOMAS DELAHAYE; BRUCE EVOI, FRED STITT,
PATRICK BOUWEN en BJ0RN KJ0LSET over:
Strategie voor de Vrijheid.
De panelleden gaven allen hun mening over de
beste te volgen strategie. Het bleek dat men
in het algemeen zowel de politieke als de
niet-politieke weg kan volgen. Natuurlijk
moet ieder1 die weg kiezen die hem het meest
ligt en waarin hij de meeste zin heeft.
Een aantal mogelijke "projekten" werd ge-
noemd. Deze zullen we zo mogelijk in de toe-
komst in de Vrijbrief gaan uitbouwen.

Dinsdagavond werden de films "The Incredible
Breadmachine" en "The Hayek Equation" ver-
toond .
Parallel daaraan .gaf PETER BREGGIN een spe-
ciale Workshop over: "Hoe leg ik het liber-
tarische ideaal uit aan niefr-libertariërs?"
Peter vertelde ons over de psychologische
barrières die mensen hebben als ze iets ho-
ren dat hen niet "vertrouwd" over komt.
Ze vallen dan in een "angst voor het onbe-
kende"; hoe goed dit onbekende ook is.
Daarom mag je nooit proberen iets te force-
ren. Probeer de mensen gewoon "liefdevol" te
benaderen en bouw voort op die zaken die
voor hen reeds bekend (vertrouwd) zijn.

Woensdag 17 augustus begon met een introduk-
tie van ARTHUR SELDON, direkteur van het

beroemde Institute of Economie Affairs in
Londen, over de Komende disintegratie van de
Engelse Gezondheidszorg. Hij toonde aan dat
het steeds slechter gaat en dat dat het lo-
gische gevolg is van overheidsbemoeienis.
Zelfs Margaret Thatcher durft niet zonder
meer deze Nationale Gezondheidszorg te laten
vallen. Bang voor stemmenverlies? Vlak voor
de verkiezingen zei ze nog: "De Nationale Ge-
zondheidszorg is veilig bij ons". Wat ze had
moeten zeggen was: "Wij zullen u redden van
de Nationale Gezondheidszorg".

PETER BREGGIN bracht daarna een van de be-
langrijkste en interessantste lezingen:
De politiek van psychiatrische onderdrukking.
In een briljant verslag toonde hij aan dat
er een groot verband bestaat tussen het
psychiatrisch "knoeien" met mensen met behulp
van electro-shock therapie en chemische mid-
delen, en de Holocaust. Als lang voor de
tweede wereldoorlog door psychiaters een be-
tere, duidelijkere, menselijkere houding was
aangenomen (ook in de Verenigde Staten) dan
zou de hele Holocaust nooit plaats gevonden
hebben.

Na intensieve seminars over deze twee lezin-
gen en na de lunch, vertrokken we naar GENT.
Door zeer capabele gidsen werden we daar
rondgeleid. We zagen de kunstschatten en ver-
namen hoe Gent vroeger een Vrijstad was.
Na een gezellige ontvangst op het Raadhuis
en bezichtiging van een aantal kunstschatten
aldaar genoten we van een uitstekend Koud
Buffet in het Oud Belfort (dat nog steeds
boven Gent rijst en het zinbeeld van het ver-
leden is!) .
Een vermoeiende, interessante en bevredigen-
de dag.

Op donderdag 18 augustus kwamen we weer te-
rug in het normale patroon en
HENRI LEPAGE, de schrijver van het bekende
boek "Demain Ie Capitalisme" (al in zeker
zes talen vertaald.') sprak over: De crisis
van de gemengde economie. In de geschiedenis
zie je steeds samen gaan: meer socialisme,
meer inefficiency en meer economische crisis.
Kijk eens naar Polen, vroeger een industriële
natie en nu op weg terug naar de lemen hutten.

LOUK JONGENt investeringsadviseur, maakte
duidelijk in zijn lezing: Geld, Banken en
Internationale Crisis dat bij onveranderd be-
leid weer een echte crisis zal ontstaan,
En zelfs als dat nog te stoppen zou zijn,
dan betekent dat toch nog grote ellende voor
heel veel mensen. Het invoeren van een soort

(vervolg op pag. 4)
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"gouden standaard" zou nog de beste en een-
voudigste oplossing zijn.

Na de koffiepauze sprak SERVAAS DEROOZE,
assistent bij Economische Wetenschappen van
de Universiteit van Gent, over Werkeloos-
heid: een benadering volgens de Oostenrijk-
se School. Zeer wetenschappelijk kon hij
aantonen dat de oplossing voor het werke-
loosheidsprobleem ligt in het consequent
toepassen van de regels van de Oostenrijkse
School. In zijn seminar werd dit zelfs nog
verder onderbouwd.

Donderdag was ook de dag met de meeste
"workshops":

PAUL RIKMANS, management adviseur, behan-
delde: Een libertarische benadering van
het individu in zijn werkomgeving.

NICO APELDOORN behandelde: Zwarte Markt
en libertarische strategie. Gaat dat samen?
En hoe stel je je op?

LOUK JONGEN gaf in Economie en Investerin-
gen praktische raadgevingen hoe je jezelf
het best kunt beschermen.

's Avonds was er een debat: EEG versus
Vrij e Markt. Onder leiding van Thomas
Delahaye discussieerden
tegen de EEG: HENRI LEPAGE en RICHARD VOGEL
voor de EEG: MICHIEL VAN NOTTEN. Deze
laatste speelde zijn rol heel goed, daar
hij de plaats innam van Robert Cox van de
EEG, die niet verscheen. Men mompelde dat
hij de EEG niet durfde verdedigen.
Gelukkig verscheen wel PATRICK HENRI
(BRUCE EVOÏ) met zijn sublieme speech, die
eindigt met: "Give me Liberty or give me
death".

En zo kwam vrijdag 19 augustus als laatste
dag.
MICHIEL. VAN NOTTEN, directeur Institutum
Europaeum, liet zien in zijn speech:
Vrije Zones, eilanden van Vrijheid dat een
Vrije Zone zowel een experimenteer- als een
groeimogelijkheid creëert. In België zijn
nu enkele zones aangewezen. Meer zullen er
volgen. Andere landen zijn ook bezig. Nu
maar zien dat de vele vrije zones "aan el-
kaar groeien".

HENK HIETINK, lid Gedeputeerde Staten
Utrecht - Nederland, sprak in Libertarische
alternatieven in lokale en regionale poli-
tiek over een alternatieve libertarische
aanpak. Op het seminar hierover is inten-
sief en enthousiast van gedachten gewisseld.

De laatste lezing werd gehouden door
BOUDEWIJN BOUCKAERT, professor aan de Univer-
siteit te Gent: Libertarisch Milieubeleid:
Principes en controversiële punten.
Hoe en waarom is er eigendom van grond? Hoe
doe je dat op zee? Uit zijn voordracht en
seminar bleek duidelijk dat er nog heel wat
principes verder moeten worden uitgediept
eer we tot een 100% sluitend libertarisch
milieubeleid gekomen zijn.

's Avonds hadden we het Vaarwel-Banquet, voor-
afgegaan door een receptie. Zeer geanimeerd
werd met elkaar gediscussieerd over allerlei
zaken of gedanst. Ook werden er nog enkele
"libertarische" attributen met opbod verkocht.

FRED DEKKERS kreeg gedurende het banquet,
zeer verdiend, de Benelux Libertarian Award
1983. (Zie elders in dit nummer.)

HUB JONGEN mocht uit handen van de President
van Libertarian International een Oorkonde
ontvangen vanwege zijn speciale verdiensten.
Bovendien was hij zeer verrast en blij met
een Plaquette, waarop hij aangeduid werd als
de "motive power" van de Conventie!

We hebben veel geleerd. Het was erg gezellig.
Vriendschapsbanden zijn vernieuwd en hechter
geworden. Onze accu's zijn opgeladen. We
kunnen er weer tegen.

TOT VOLGEND JAAR IN LONDEN?
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

(vervolg van pag, 1) (Brussel 83)
Door dit alles is het duidelijk dat het
Libertarisme in Vlaanderen een grote stap
vooruit gegaan is. Echter niet alleen in
Vlaanderen, ook in andere Europese landen.
Er waren dit jaar bijna twee keer zoveel
deelnemers als het vorig jaar op de Wereld
Conventie in Zürich! De deelnemers uit de
verschillende Europese landen hebben afge-
sproken meer met elkaar te gaan samenwerken.

Is dit een keerpunt? Het is nog te vroeg om
dat te beoordelen. Dit is ook afhankelijk
van de follow-up. Zien we kans om de vaart
erin te houden? Zien we kans om onze goede
voornemens ook uit te voeren? Het moeilijke
werk komt nu. Als u plannen hebt en u wilt
daarin ook andere Libertariërs betrekken,
geef dat dan op aan de redaktie en wij zul-
len proberen iets te regelen. Uiteraard
geldt dit ook voor personen die niet op de
conventie waren.
Als we sterk genoeg willen, komen we een
heel eind op de weg van
V I O T - VRIJHEID IN ONZE TIJD.
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" VLAANDEREN VRIJSTAAT "

Dit boek werd voorgesteld op het
Eerste Libertarische Europese congres
Augustus 1983 te Brussel. De auteur
is Fred Dekkers, vertegenwoordiger
voor België en Luxemburg van de or-
ganisatie LIBERTARIAN INTERNATIONAL.

De keus van de titel is bedoeld om
in te haken op de huidige Belgische
federaliseringstendens, maar is ei-
genlijk een samenvattend overzicht
van de voornaamste libertarische
principen.
De behandelende onderwerpen zijn: de
(dwingende) natuur van de overheid
tegenover een vrije samenleving uit-
sluitend gebaseerd op betrekkingen
ontstaan uit de vrije toestemming van
alle betrokkenen, de oorsprong van
waarden (worden uitsluitend gecreëerd
door menselijke arbeid, manueel en/of
intellectueel), de oorsprong van ei-
gendom (creëren en/of vrije uitwisse-
ling en vrije toestemming), hedendaag-
se en historische mistoestanden die
gewoonlijk worden toegeschreven aan
het vrije gedeelte van de gemengde
ekonomie in plaats van aan het dwin-
gende overheidsgedeelte (het algemeen
legaal verbod op vakbonden in de 19e
eeuw, ekonomische crisissen, oorlogen,
monopolies, inflatie, werkloosheid,
armoede, derde-wereld problemen,e.a .)
het immorele van de dienstplicht, de
gevolgen van het verbod op drugs (as-
tronomische prijzen die leiden naar
intensere verkoopsinspanningen -ge-
woonlijk om de eigen behoeften te fi-
nancieren- o.a. en vooral bij leerlin-
gen en studenten; een en ander leidt
ook tot meer dan 60% van alle misda-
den), de gevolgen van de monopolise-
ring van de overheid van de communi-
catiemedia (televisie, radio, tot op
belangrijke hoogte de kranten), de
gevolgen van de overheidsmonopolisa-
tie van het onderwijs (astronomische
kost, programma's het gevolg van de
invloed van politieke drukkingsgroe-
pen en niet van de behoeften van de
samenleving).

Een diepgaande studie is gewijd aan
de lonen, de fiskale en sociale afhou-
dingen en lasten daarop, en de omzet-
taksen (BTW) begrepen in de uitgaven
van werknemers. Zij bewijst dat de
gemiddelde werknemer over minder dan
50% van zijn produktie vrij mag be-
schikken.

De studie vergelijkt eveneens de kost
van het wettelijk pensioensysteem met
de (semi-) vrije levensverzekeringen
zoals die nu worden aangeboden, en
daaruit blijkt dat, voor dezelfde
voorwaarden en voordelen, deze mins-
tens 30% goedkoper zijn. Evenveel kan
bespaard worden op het wettelijk sys-
teem van familietoelagen (te verge-
lijken met een lening gekoppeld aan
een levensverzekering, levenslang te-
rug te betalen tot 60 of 65).
Er wordt ook aangetoond dat de hui-
dige kost van het legaal systeem uit
drie delen bestaat, en alle drie ten •
laste van de werknemer; de sociale
afhouding op het loon, de sociale
lasten zogezegd ten laste van de
werkgever, en het gedeelte van de
fiskale last (voorheffing + ver-
bruikstaksen), gedragen door de
werknemer, dat via overheidssubsidies
toegewezen wordt aan de sociale ver-
zekeringsorganismen.

Een interessante bereking is, hoe
rijk een gezin zou zijn op hun 60,
dat vanaf hun 20 elk jaar de bespa-
ringen werkelijk spaart, aan een
inflatievrije intrest van 5% (ka-
pitaal en intresten), met 2 kinde-
ren, één partner half-time, bruto-
loon 35.000 + 17.500, en verder pre-
cies dezelfde voordelen als nu (be-
sparing 70.000 fr per jaar).
Het antwoord is: het ongelofelijke
bedrag van 8.500.000 fr.

Daartoe komt dat een belangrijke
sociale lastenpost niet in aanmer-
king werd genomen, nl. de werkloos-
heidsbijdragen + dito overheidssub-
sidies. Nu is het zo, dat de auteur
in een ander hoofdstuk stelt dat in
een volledig vrije maatschappij on-
vrijwillige werkloosheid niet kan
bestaan (de behoeften van de mens
zijn haast onbeperkt en alleszins
zijn mogelijkheid om te sparen -
wat beperkt is zijn zijn produktie-
mogelijkheden), hetgeen betekent
dat zonder die kost (in 1982
45.000 fr per jaar per gezin) het
gespaarde kapitaal van het beschouw-
de gezin op hun 60 meer dan de helft
hoger kan liggen.

(vervolg op pag. Q )
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WERELD LIBERTARISCHE CONVENTIE
1984

LONDEN/ 19 - 26 AUGUSTUS

De volgende internationale conventie van
Libertarian International zal plaats vinden
in LONDEN in HOTEL TARA in Kensington.

De eerste wereld conventie in Zürich was
een groot succes. De Europese conventie in
Brussel was een nog groter succes.
De conventie in Londen zou nog beter kunnen
worden (als dat tenminste kanJI).
De beste aanbeveling om deze conventie bij
te wonen (al of niet gekombineerd met uw
vakantie in Engeland) is om referenties te
vragen aan deelnemers van Züricli of Brus-
sel!
U moet nu wel beginnen met sparen voor deze
conventie. De prijs is inclusief 7 over-
nachtingen, alle ontbijten, l lunch, 2
diners en alle aktiviteiten, en bedraagt
$ 650,-.
Als u echter vóór 30 april inschrijft, kunt
u $ 55,- verdienen en bedraagt de prijs dus
slechts $ 595,-.

Nadere inlichtingen (voor zover reeds be-
schikbaar) kunt u aanvragen bij het Liber-
tarisch Centrum.

(vervolg van pag. 5)

Het geheel van al deze theoriê'n
wordt daarna nog eens in een geza-
menlijk verband overlopen in een
hoofstuk genaamd VRIJLANDIA, de naam
van een denkbeeldige ideale vrije
staat. Tevens wordt onderzocht wat
er zou gebeuren met de ekonomie van
een vrije staat, omringd door de
huidige gemengde-ekonomie staten.
Het besluit is zeer positief omdat
zulke vrije staat bovendien onder-
nemers, kapitaal, enz. zou aantrek-
ken uit de omliggende landen. Een
aantal mogelijke overgangsmaatrege-
len wordt ook besproken.

Het boek is verkrijgbaar bij LIEER-
TARISCH. CENTRUM BELGIË (alleen
schriftelijk te contacteren)
Herentalsebaan, 109, B-2100 Deurne,
door storting (of per check) van
150 fr. op haar bankrekening nr.
220/0586448/22, Generale^Bankmaat -
schappij, Berchem, België, of
Hfl. 8,50 voor Nederland, verzen-
dingskosten inbegrepen.
Het kan ook bij het Libertarisch
Boekencentrum Nederland worden be-
steld : LIBERTARISCH BOEKCENTRUM,
Postbus 336 - 2100 AH Heemstede,
Nederland.

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

: KRINGNIEUWS
De Kring Schiedam wordt hoe langer hoe aktiever. Er komen enthousiaste nieuwe leden, en er
wordt aan diverse projekten gewerkt.
"Visitekaartjes" me* indrie regels de kern van het Libertarisme zijn ontworpen, gemaakt en
beschikbaar. Erg handig om uit te de-
len en gesprekken op gang te brengen.
Hiernaast ziet u een kopie van zo'n
kaartje. Als u een aantal van deze
kaartjes wilt hebben, kunt u zich
wenden tot de Kring
Mevv. T. de Wilde: 010-268702 .
Dhr. J. V.d. Kooi:078-129609
of tot het Libertarisch Centrum.

Kring Tilburg (??)
Er wordt thans druk gewerkt aan het
oprichten van een Kring in Tilburg.
Belangstellenden kunnen zich opgeven
bij het Libertarisch Centrum te
Maarssenbroek en worden dan geïnfor-
meerd over de voortgang, data, plaats
enz.

Stichting Libertarisch Centrum
Fazantenkamp 818
3607 EB Maarssenbroek
Telefoon 03465 - 64994

Wij zetten ons in om een libertarische samenleving tot stand te
brengen. Grondslag van deze samenleving is de
vrijheid van het individu.

ENKELE KERNPUNTEN VAN HET LIBERTARISME ZIJN:
* leder mens heeft een onvervreemdbaar recht op zijn leven, zijn vrijheid

en zijn eigendommen.
* De voornaamste schending van de rechten van de mens is het gebruik

van geweld tegen een ander mens.
* De enige goede vorm van samenleving ontstaat dan, als de mens een

vrijwillige keuze kan doen met wie hij wil samenwerken of omgaan.

Wilt ook U uw vrijheid vergroten ? Neem dan kontakt op met het
Lihortarisch Centrum. Vraag meteen een gratis proefnummer aan
van ons maandblad „ De Vrijbrief ".
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OPRICHTING
BENELUX LIBERTARISCHE STUDIEGROEP
Tijdens de afgelopen Internationale
Libertarische Conventie te Brussel
stelde de heer H. Hietink voor een
internationaal libertarisch studie-
centrum op te richten. Het lijkt mij
uiterst zinvol om in ieder geval op
BENELUX niveau inhoud te geven aan
dit voorstel. Later kunnen liberta-
rische studieactiviteiten verricht
in BENELUX verband gecoördineerd
worden met soortgelijke activiteiten
elders.

Bij deze wordt daarom voorgesteld
te komen tot de oprichting van een
BENELUX libertarische studiegroep.
Deze groep kan bij gebleken belang-
stelling onderverdeeld worden in di-
verse subgroepen naar studierichting,
b.v: economie, rechtswetenschappen,
psychologie, en filosofie, en/of naar
studiethema. De bedoeling is dat de
deelnemers aan de studiegroep cïq.
studiesubgroepen geregeld bij elkaar
komen om studieactiviteiten op el-
kaar af te stemmen en resultaten met
elkaar te bespreken.
De libertarische studieactiviteiten
kunnen zich in principe op drie ni-
veaus afspelen, n.l. fundamenteel
onderzoek, het toepassen van liber-
tarische grondbeginselen ter oplos-
sing van algemene problemen op de
locale situatie, en het produceren
van brochures die libertarische op-
lossingen en zienswijzen aan niet-
libertariërs op een heldere wijze
uiteenzetten.

Indien U belangstelling heeft om in
de BENELUX libertarische studiegroep
te participeren laat U dit dan,
liefst binnen 3 weken aan mij weten.
Ook Uw suggesties zijn welkom. Bij
voldoende belangstelling zal in de
maand oktober a.s. een oprichtings-
vergadering worden gehouden, waarin
doelstellingen, organisatie en werk-
wijze vastgesteld zullen worden.
Details over datum en plaats worden
in de volgende Vrijbrief bekendge-
maakt.

Jaap Jansen, Stadhouderslaan, 32,
3051 EG ROTTERDAM, Nederland.
Tel.: thuis (010) 226780

werk (010) 525511
tst 3912

BENELUX LIBERTARIAN AWARD 1983

FRED DEKKERS ontving op 19 augustus
1983 de Benelux Libertarian Award.
Deze hoge onderscheiding viel hem
ten deel uit erkenning voor zijn on-
onderbroken libertarisch activisme
sinds 1974.

Fred was toentertijd^niet de enige
libertariër in België. Wellicht wa-
ren er nog drie of vier anderen.Maar
hij was de enige die erop uit trok
en een bundeling van krachten wist
te verwezenlijken. Dat er vandaag
vele tientallen zo niet honderdtal-
len dynamische libertariérs in Bel-
gië' zijn, is Fred's grote verdienste.
Een bijkomende prestatie is, dat het
merendeel daarvan zijn zonnig karak-
ter weerspiegelen.

Tijdens het Eerste Europese Liberta-
rische Congres, konden libertariérs
uit 15 landen de oogst binnen halen
van vele jaren hard- en vaak eenzaam
- werk. Fred had een zeer groot aan-
deel in de organisatie van dit con-
gres . Daarmee werd zijn grote uit-
stralingskracht voor het eerst ver
buiten de grenzen van België merkbaar,

Mocht Vlaanderen ooit nog eens Fred
's recept voor een vrijstaat toepas-
sen, de eerste echte vrijstaat ter
wereld, dan zal de Benelux Liberta-
rian Award 1983 te klein blijken te
zijn om zijn verdienste voor het Li-
bertarisme te beschrijven. Maar door
zover in de toekomst te kijken ris-
keren wij Fred en Janine Dekkers te
kort t'e 'doen* 'Hun' grot e.kracht' i s.
dat zij het libertarisch vrijheids-
beginsel consequent op talloze ter-
reinen toepassen en er een grote le-
vensvreugde aan ontlenen.

Fred en Janine, dank voor jullie
voorbeeld. Proficiat met deze Bene-
lux Libertarian Award 1983 !

Michiel van Notten
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

1984
Eén van de beste stickers die we op de
Conventie in Brussel zagen, was:

'. l 9 8 4, COMING SOON
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DE VRIJE MARKT IN EEN ONVRIJE ECONOMIE
Zojuist teruggekeerd van de fantastische
Libertarische Conventie in Brussel. Tijdens
die conventie bleek dat veel mensen met de-
zelfde "beleggings"-problemen zitten. Niet
zo zeer de grootst mogelijke winst, maar
veel meer de grotere zekerheid tegen een
aantal gevaren. Dit kwam in Brussel ook
naar voren in mijn speech en seminar.
De gevaren die onderkend worden zijn:

1. De crisis waarin een aantal banken zit-
ten. Een aantal Amerikaanse banken heeft
alleen al aan 4 Zuidaraerikaanse banken
2x zoveel uitgeleend als de totale waar-
de van de bank zelf. Stelt u zich eens
voor dat een of twee van die landen hun
verplichtingen niet meer nakomen. Eigen-
lijk is dat nu al het geval. En dan
praten we nog niet eens over de andere
landen, die bij die banken enorme
schulden hebben.
Wat kunt u zelf nu doen om zo min moge-
lijk last van een eventuele crash te
hebben? Allereerst moet u voor uzelf be-
palen hoeveel kans u voor een crash ziet
en wat dat voor gevolgen voor u persoon-
lijk zou hebben. Bijvoorbeeld, als er
"ander" geld komt, de diensten van een
tandarts zijn dan relatief evenveel
waard als voorheen. Aandelen en schul-
den zouden dan heel riskant zijn. Ter-
wijl cash (even) en edele metalen en

.; vastgoed "gunstig" zijn. Dat gunstig
staat tussen aanhalingstekens omdat ver-
moedelijk de waarde uitgedrukt in pa-
piërgeld, omlaag gaat; maar de waarde
uitgedrukt in wat voor goederen je er
later vpor kunt kopen, hetzelfde blijft.
Dus edele metalen, wat cash en vast-
goed zouden u er doorheen kunnen sle-
pen. Let wel, als de crash er inderdaad
komt.

2, Hét andere gevaar in de inflatie. Nauw
samenhangend met het eerste probleem,
want de kans is groot dat verscheidene
overheden via inflatie zullen trachten
de crash te voorkomen.
Bij inflatie moet je juist schulden
hebben (je betaalt later de schuld af
met geld dat minder waard geworden is).
Vooral edele metalen zijn dan een goede
belegging. Vaak hebben deze een grotere
stijging dan de inflatiestijging.
Vastgoed is ook O.K., maar het nadeel
is de niet verplaatsbaarheid, onderhoud
en de specifieke plaats van het vast-
goed.
Overigens wist u dat goud, uitgedrukt

in Bfr. of fl., even hoog staat als toen
het in dollars 700 per ounce was?

3. Als derde gevaar wordt de overheid gezien.
In feite is de overheid de aanstichter
van de twee eerder genoemde problemen.
Nog erger wordt het als de overheid zijn
verplichtingen niet meer nakomt, of deze
op uw schouders gaat afwentelen. Ik denk
hierbij eraan dat de "ouderdomsrenten",
AOW, overheidspensioenen, etc. waarschijn-
lijk niet uitbetaald kunnen worden over
een aantal jaren. En de kans is dan groot
dat er een zogenaamde "solidariteitshef-
fing" komt, met andere woorden: confisca-
tie van een deel van de bestaande parti-
culiere pensioenvoorzieningen. Bescherming
hiertegen zal moeilijk zijn, maar een aan-
tal mensen heeft de gewoonte om regelma-
tig wat gouden of zilveren munten te ko-
pen. Die munten worden dan goed opgebor-
gen en nergens vermeld. Dit alles met de
gedachte dat "wat ze niet weten dat ik be-
zit, kunnen ze ook niet afpakken".

ir. L.H.M. Jongen,

ooooooooooooooooooooopooooooooooooooooooooooo

A G E N D A

6 oktober : Kringbijeenkomst Schiedam.
Voor meer informatie:
- Mevr. T. de Wilde 010-268702
-Dhr. J. v.d. Kooi 078-129609

14 oktober : Friedman om 21.30 uur op
Belgische TV-BRT.

S november : Kringbijeenkomst Schiedam.

l deaember : Kringbijeenkomst Schiedam.

23 deseiriber : Friedman om 21.30 uur op
Belgische TV-BRT.

1984
19-26 aug. : 2nd World Libertarian Convention

LIBERTAS-II: LONDON '84.

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

DE VOLGENDE EUROPESE LIBERTARISCHE CONVENTIE

15 VOORLOPIG GEPLAND IN 1985 IN NOORWEGEN

(WAARSCHIJNLIJK OSLO).
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