
" BELASTING, RECHT OP ONRECHT,"

LIBERTARISCH TREFPUNT - 20 OKTOBER 1984

TE UTRECHT.

De sprekers zijn zeer deskundig op het gebied van
Belastingen, Financiën, en wat daarmee samenhangt :

DR. H. GODSCHALK, GZ3, GegeẐ seTzaf̂  ƒ%? ZaMMMg's-
sygï:eM6 - Frayï̂ Mrï:.

MR. DR. D. JUCH, ê̂ ŝ ĵad̂ seMP
Loz/sMs g% VoZ-T̂ aays - Brgda.

Plaats : Een der zalen van het
Jaarbeurs Congres Centrum.

Tijd : 13.00 uur- zaal open.

14.00 uur -begin programma.

Toegangsprijzen: Abonnees VRIJBRIEF : ƒ 10.- (BF 200)
Overige belangstellenden: ƒ 15,- (BF 300)

Reserveren : Door overmaken van de toegangsprijs
aan het LIBERTARISCH CENTRUM

Fazantenkamp, 818
3607 EB Maarssenbroek
Nederland.

foor R7ed2gyZa?%Z
AMR946 3433 320
Gtro; 3233 AMRO Anŝ erdaTH, ̂ .y.v.

L̂ gŷ aŷ scTz Ceŵ yw:.

poop BaZg"̂ ë
BaM^ J. fw Brsda: 645-324C455-04

K O M T U O O K

De VRiJBRiEF geeft U een antwoord
op onderstaande vragen door U
regeimatig te informeren over
Libertarisme/Objectivisme en geüjk-
soortige tevensbeschouwingen.

U krijgt informatie over mogeüjke te-
genmaatregeten, over iibertarische
acties, pubiicaties en gebeurtenis-
sen in binnen- en buiteniand.

Het LiBERTARiSME is een wereidbe-
weging die werkt aan de bouw van
een vrije wereid waarin vrede is; een
weretd waarin de betrekkingen tus-
sen atte mensen toierant en vrijwi)-.
iig zijn, zonder gewetd of dreiging
met geweid en met respect voor
eikaars eigendom; met een econo-
misch systeem gebaseerd op vrijwii-
)ige overeenkomsten.

Leden en samenwerkende organisa-
ties streven dit doei na door onaf-
hankeiijkeakties, waarvoor ieder
zijn eigen vrij gekozen strategie
votgt.

Door het verstrekken van informatie
over gebeurtenissen in de iibertari-
sche beweging draagt de VRiJ-
BRiEF bij aan een groter rendement
en coördinatie van deze akties.

Wij bieden U een FORUM waar U
Uw eigen iibertarische visie kunt ver-
kondigen en waar U antwoord kunt
geven op de mening van anderen.
(Artikeien zijn voor verantwoording
van de schrijver)
Via de VRiJBRiEF hebt U een
band met geiijkgezinde per-
sonen in de Benetux(en
daarbuiten), dieaiien
streven naar een
betere wereid
met Vrijheid,
Rechtvaar-
digheid
en
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DE KLEINE RODE KIP

Een modern sprookjeavertaald uit Free World Chroniole;
Schrijver onbekend.

Er was eens een kleine rode kip, die over
het erf scharrelde, totdat ze enkele graan-
korrels ontdekte. Ze riep haar buren en
zei: "Als we dit graan planten, zullen we
brood te eten krijgen. Wie wil me helpen
het te zaaien?"
" Ik niet" zei de koe
" Ik niet" zei de eend
" Ik niet" zei het varken
" Ik niet" zei de gans
" Dan zal ik het doen" zei de kleine rode
kip. En dat deed ze. Het graan groeide pri-
ma en rijpte tot gouden korrels.
" Wie wil me helpen het te oogsten?" vroeg
de kleine rode kip.
" Ik niet" zei de eend.
" Staat niet in mijn CAO" zei het varken.
" Dat is beneden mijn waardigheid" zei de
koe.
" Ik zou mijn W.W. uitkering verliezen" zei
de gans.
" Dan zal ik het doen" zei de kleine rode
kip en ze deed het.

Tenslotte werd het tijd het brood te bakken.
" Wie wil me helpen het brood te bakken?"
vroeg de kleine rode kip.
" Dat zou overwerk voor me zijn" zei de koe,
" Ik zou mijn bijstand uitkeringen verlie-
zen" zei de eend.
" Ik ben een uitgestotene en leerde nooit
zoiets te doen" zei het varken.
" Als ik de enige ben, die moet helpen, is
dat discriminatie" zei de gans.
" Dan zal ik het doen" zei de kleine rode
kip.

Ze bakte vijf broden en liet ze aan haar
buren zien. Toen wilden ze er allemaal wat
van hebben en eisten in feite een deel op.
Maar de kleine rode kip zei: "Neen, ik kan
alleen vijf broden opeten".
" Overwinst!" riep de koe.
" Kapitalistische bloedzuiger!" schreeuwde
de eend.
" Ik eis gelijke rechten" krijste de gans.
En het varken knorde.
En zij schilderden posters met "Oneerlijk"
en liepen steeds rondom de kleine rode kip,
terwijl ze obsceniteiten schreeuwden.
Toen kwam de Vertegenwoordiger van de Over-
heid. Hij zei tegen de kleine rode kip:
"Jij mag niet hebzuchtig zijn!"
"Maar ik verdiende dat brood door mijn
werk" zei de kleine rode kip.

"Precies" zei de Vertegenwoordiger. "Dat is
het wonderbaarlijke systeem van het vrije
ondernemen. Iedereen kan op het erf zoveel
verdienen als hij wil. Maar onder onze moder-
ne Overheidsregulering, moeten de productieve
werkers hun product delen met degenen, die
niets doen".

. En ze leefden daarna nog lang en gelukkig,
ook de kleine rode kip, die lachte en kakel-
de: " Ik ben dankbaar, ik ben dankbaar".
Maar haar buren vroegen zich verbaasd af
waarom ze nooit meer brood bakte.

Bovenstaand verhaal is beschikbaar op A4
formaat. Als U exemplaren wilt hebben om
daarmee te trachten nieuwe abonnees te win-
nen, vraag deze dan bij ons aan.
***##****#*#*##***##****##•»**###*#**###

BIJLAGE BIJ VRIJBRIEF NR. 79 :

Notes from FEE, May 1984.

PEE is de afkorting voor: Foundation for
Economie Education. Over deze stichting
hebben we al vaker geschreven. Het hoofdar-1

tikel geschreven door Robert Anderson, in
de mei-uitgave van "Notes from FEE" vonden
wij interessant om aan onze lezers cadeau
te geven.
In het artikel " a bit at a time " komt
zeer duidelijk naar voren dat om onze vrij-
heid te vergroten, twee dingen noodzakelijk
zijn :
Ten eerste: Het is noodzakelijk om een ide-
aal concept te formuleren en te accepte-
ren dat gebaseerd is op die morele en
ethische principes die de individuele
vrijheid bevorderen. '

Ten tweede: Wij moeten konsekwent volgens
dit ideale concept handelen in onze dage-
lijkse zaken.

En dit is wat wij ook in de VRIJBRIEF na-
streven. Wij proberen enerzijds het Liber-
tarisch ideaal te verduidelijken en te ont-
wikkelen, en anderzijds de dagelijkse toe-
passingen en afwijkingen aan te tonen.

Wij hopen dat ook U dit artikel met genoe-
gen zult lezen, en zo mogelijk in praktijk
zult brengen.
De bijlage kondigt ook nog boeken en tapes
aan, o.a. van Leonard Read en Henry Hazlitt.


