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GEZOND VERSTAND IN ZWITSERLAND
Op zondag 15 maart hebben de Zwit-
sers in een referendum gekozen om
NIET lid van de Verenigde Naties
te worden. Een overweldigende meer-
derheid van 75,7 % verwierp in alle
Kantons een voorstel daartoe, dit
hoewel er door politici en pers een
ongekende grote reclame voor lidmaat-
schap was gevoerd.
Hieruit blijkt het belang van referen-
dums: zelfs in deze moeilijke kwestie
bleek dat de kiezers geen moeite
hadden om de juiste beslissing te
nemen. In sommige landen zijn er
al "Comité's voor het Uittreden uit
de U.N.". Ook in Nederland en België
wordt daarover gesproken. Wij zijn
benieuwd naar de verdere ontwikkeling
en hopen u daarvan op de hoogte
te houden.

De VRIJBRIEF bestaat nu 10 jaar.
Dit op zichzelf is een heuglijk feit
dat vooral te danken is aan de inbreng
en de trouw van de lezers. Het is

een gelegenheid orn enkele verbeterin-
gen aan te brengen.
U hebt al gemerkt dat het formaat
veranderd is. Het uiterlijk is nu meer
volwassen! Aan de inhoud zullen we
nog meer zorg besteden door een
nieuwe 'redactie-commissie' die de
artikelen zal beoordelen. Deze commis-
sie bestaat voorlopig uit Riet en Hub
Jongen, Fred Dekkers, Jan Smid en
Walther van Hulten. Deze laatste
zal ook de produktie verzorgen.

Ter gelegenheid van het 10-jarig be-
staan bieden we u een INTRODUCTIE-
NUMMER aan, voor de gelegenheid
extra-dik. Dit is ook geschikt om
aan uw relaties het libertarisme te
verduidelijken. Wij hopen dan ook

xdat u er extra-veel exemplaren van
bestelt. Het is weer een mogelijkheid
om te trachten ons vrijheidsideaal
beter bekend te maken.

Ir. H.J. JONGEN Sr. - Voorzitter.
Sticht. LIBERTARISCH CENTRUM (NL)

Uit de FREE MARKET YELLOW PAGES
Ik verkies geen gewoon mens te zijn.
Het is mijn goed recht ongewoon
te zijn - als ik daartoe in staat ben.

Ik zoek mogelijkheden - geen zeker-
heden. Ik wens geen in de watten
gelegde burger te zijn, vernederd
en afgestompt door de betutteling
van de staat.
Ik weiger om uitdaging te ruilen voor
een uitkering.

Ik wil vrijheid niet verkwanselen voor
weldadigheid, noch mijn waardigheid
voor een gift.

Het is mijn erfgoed om voor mezelf
te denken en te handelen, de vruchten
te kunnen plukken van mijn eigen
creaties, en de wereld vrijmoedig
in het gezicht te zien en te zeggen:
Dit heb IK gedaan.

naar TOM SCHROEDER

ALLEEN ALS ALLEN DE VRIJHEID VAN ALLEN RESPECTEREN KUNNEN WIJ ALLEN VRIJ ZIJN



STOKHOLM

Op de conventie in Stokholm worden
dit jaar veel mensen verwacht, die
er op vorige conventies niet waren.
Eveneens komen uit diverse landen
sprekers, die we op onze conventies
nog niet hebben gezien. Het lezingen
programma is minder overladen dan
dat van Selcon, zodat er meer tijd
zal zijn voor onderlinge contacten
en ontspanning.
Inmiddels hebben mij een aantal verzoe-
ken bereikt om weer een busreis te
organiseren, zoals vorig jaar naar Beito-
steilen. Misschien hebben we twee bussen
nodig. Graag zo spoedig mogelijk (niet
zoals vorig jaar) bij mij opgeven.
Naam en adres: zie "Boeken gevraagd

W. van Hulten.

EUROREP MEETING

De Eurorep meeting in Amsterdam
was zeer geslaagd. Zo ook de receptie
op zaterdag.
Er werden veel zaken doorgepraat
en men is tot het oprichten van een
libertarisch persbureau gekomen. Liber-
tarisch nieuws zal in de toekomst via
Alphonse Crespo onder de voorlopige
naam LIBNEWS in Genève aan de pers
aangeboden worden. Iedereen die over
Libertarisch nieuws beschikt kan dat
(eventueel via de landelijke vertegen-
woordiger) aan Alphonse doorgegeven.

FREE WORLD CHRONICLE

nu in magaz ine f o r m a a t

URIJBRIEF-abonnees kunnen zich
abonneren door ƒ 30,= of BF 530

op de rekening van het Libertarisch
Centrum over te m a k e n onder

vermelding van: A b. F. W . C.

KRUGERRflND
UW GOUDEN ZEKERHEID

GLF ERREH

MOHTGOMERYLAflN 359
5&12 BH EINDHOVF.H

t e l . 040-43/568

VRAAG VAN DE MAAND
Degene die het beste (=libertarische) antwoord
instuurt, krijgt een verlenging van zijn abonne-
ment met twee nummers.

Is een REFERENDUM voor het libertarisme een
stap vooruit of niet, en waarom?

Antwoord v o o r 1 juni '86.

ANTWOORD
op de vraag van Vrijbrief nr. 94:

Is het goed of slecht voor het Libertarisme
in de Benelux dat Guy Verhofstadt vice-premier
geworden is?

Dit is afhankelijk van zijn daden, en hoe deze
daden in verband met het Libertarisme gebracht
torden. Guy is nog steeds bijzonder consekwent.
«Is hij zo doorgaat, is zijn benoeming positief
voor het Libertarisme.

Winnaar Me j. P. uit B.

(Adv)

LIBERTARISCH BOEKCENTRL»!

Postbus 336 - 2100 AH Heemstede

Bezoeken? Informatie? Bel 023 - 29 09 41,

"Specialist in vrijheid sinds 1975!"

BOEKEN GEVRAAGD

Aanbiedingen aan W. van Hulten.

991 "De steen der W'Jzen" door Anker Larssen
en eventuele andere boeken van deze schrijver.

992 "Atlas wirfst die Welt ab" door Ayn Rand.

Zoekt U een boek?
Wilt U een boek verkopen?
Geef het op in deze rubriek!
W.van Hulten, Fr.Haverschmidtl.31, 3116
Schiedam, tel.:010-(4)262724. ((4) na 3 mei)
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Dit om in één klap een flinke olieprijs-
daling teweeg te brengen waar alle
OPEC en nietOPEC landen zich goed
beroerd van zullen voelen. De gedachte
hierachter is dat S-Arabië verwacht
dat de OPE_C landen weer luisteren
naar S-Arabie én dat zoveel nieuwe
plannen voor olieexploiratie gecanceled
worden dat binnen korte tijd de olieprijs
van $ 14 naar $ 20 gaat. Als U met
dit "i'1'arden $ poker spel mee wilt
spelen kunt U gerust op S-Arabië gokken
(zij hebben de kaarten in handen!).
Dat meespelen kan door Kon. Olie
te kopen en ook door calls Texaco
en Pennzoil te kopen. (Die calls zijn
wat speculatiever).

O ja, valt het U ook op dat je nooit
meer wat hoort over energie-tekorten,
Club van Rome enz.? De huidige gebeur-
tenissen geven wel aan dat we geen
tegenargumenten meer hoeven te pone-
ren.

Het Tin kartel gebeuren.

Het Tinkartel, waarin producerende
én (verbazingwekkend) consumerende
landen meededen, heeft jarenlang de
tinprijs kunnen dicteren.
Wij als vrije-markt mensen "verbazen"
en zien mogelijkheden in kunstmatige
markt-situaties. Ook hier bleek dat
een prijs niet oneindig kan stijgen
of gecontroleerd kan worden, zelfs
niet met miljarden dollars achterde
hand. Het Tin kartel plofte in elkaar
en dat zal net zo met OPEC etc.
gebeuren, omdat een prijs uiteindelijk
door vraag en aanbod tot stand komt
en niet door wensn, politici, wenselijkhe-
den, etc.

Ir. L.H.M. Jongen.

Het essentiële R e c h t is niet het recht
o m ergens a a n m e e t e m o g e n doen;
het is het R e c h t o m niet mee te doen.

Brian Pl icklethw ait

AGENDA

24 april :Openbare Uergadering KNO. Deze
vergadering zal beginnen om 14.00
uur in Restaurant Hoog Brabant
te Utrecht.
Sprekers: Drs. Wak over "Markt-
economie , verkiezingsprogramma's
en de nationale schuld". Dr.Mr.
A. Zeegers over: "Het falend volks-
huisvestingsbeleid vanuit markteco-
nomisch oogpunt bezien".

1 mei :Kring Schiedam, (en 5/6; 3/7)
13 mei :Kring Tilburg. (10/6; B/7)
24 mei :Libertarisch Studiecentrum.

Een openbare themadag over:
PRIVATISERING

in 't Blazoen, Osystr. 5, Antwerpen
Sprekers: Prof.Dr.J. Vuchelen,
docent aan de Vrije Universiteit
te Brussel in econometrie en be-
drijfseconomie. Drs. J. Smid, psycho-
loog aan een voormalige staatsin-
stelling. Inleider: Ir.E.Verhulst.
Entree: BF 150. Ma afloop gezamenlijk
eten en (bij voldoende belangstel-
ling) 's avonds naar (bv) de Schouw-
burg. Gaarne horen we zo spoedig
mogelijk van U of U 's avonds mee
uit wilt gaan! (Opgeven aan W.
van Hulten, Fr.Haverschmidtlaan
31, 3116 JK Schiedam, tel.: 010-
26.27.24.)

7 juli :Zomercursus economie in het Engels
van de George Mason University
samen met het Institut Economique
de Paris. Info: Redactie.

21/27 :3e Libertarian World Convention
aug. in Stokholm. (Zie elders in dit

nummer)
31 okt.
1+2 nov.

:Libertarisch Studie Weekend.

Voor informatie kunt U bellen naar het Liber-
tarisch Centrum Nederland: 03465-64994
Bovendien voor de:
Kring Schiedam: 010-(4)268702 ( (4) na 3-5)
Kring Tilburg/Het Gooi: 013-634821
Kring Eindhoven: 040-438013, vragen naar Stefan
van Glabbeek.



DE VRIJE MARKT
IN EEN ONVRIJE ECONOMIE

Vanzelfsprekend dient in dit artikel begonnen
te worden met de aandelenkoers stijgingen.
Enorm en dat zal nog wel even zo blijven.
Maar let U op. Ik schreef al eerder dat de bomen
niet tot in de hemel blijven groeien. Het wordt
nu dus noodzakelijker om U defensief op te gaan
stellen.

Defensief betekent in deze markten:
- schrijf call opties tegen Uw aandelen (stijgt
het aandeel, dan behoudt U Uw call optie premie
én ontvangt U een hogere prijs voor Uw aandeel,
terwijl U, als de koers daalt, extra geld vanwe-
ge de optie krijgt).
- we gaan zoeken naar achtergebleven aande-
len/markten. Zoals hier al eerder gemeld: KLM,
Alcan, Inco, NZ $ obligaties en de nog steeds
stijgende Kon. Olie.
- ook goud wordt weer interessant.
- blijf uit financiële waarden (banken etc.)

Goud

Vanwege de US $ daling, stijgende inflatie, onrust
in Zuid Afrika en Midden Oosten plus de schulden
crisis zie ik mogelijkheden tot stijging van de
goudprijs. Dat zelfde geldt voor de meeste andere
grondstoffen: platina en koper vooral.
Kruger Randen en andere munten zijn goede gou-
den beleggingen.
Wilt U iets speculatiever, dan kunt U overwegen
om ASA (een Amerikaans, Zuid Afrikaans goudmijn
fonds op $ 38 te kopen. Het aardige hierbij is
dat wanneer dit fonds vandaag geliquideerd zou
worden U de koers + 32 % zou krijgen. Anders
gezegd: U heeft hier een buffer van 32%. Verder
is het aardig dat U hier opties tegen kunt schrij-
ven.

Olie

Saudi Arabië heeft iedereen even laten zien wat
ze kunnen (en dan nog maar voor een deel). Ter-
wijl iedereen denkt dat zij de olieproductie enorm
hebben opgevoerd, hebben zij slechts in enkele
weken hun drijvende voorraad op de markt gebracht.
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HET LIBERTARISME is een
itlosofit; en rn-n wereldbeweging.
H«t erken; zowel op theorethische
als op pi actische gronden
dat hot principe van de individuele
vrijheid ieders hoogste goed is.
En dit op alk; gebieden, sociaal,
economisch, politiek, moreel.

Daaiom streeft hot Libcrtarisme
naar e«n zo breed en zo consequent
mogelijke toepassingervan.
Dit houdt ondermeer in
het bouwen aan een vrije wereld
waarin vrede is, niet alleen tussen
mensen van verschillende landen,
maar ook tussen mensen met
verschillende opvattingen, in
verschillende omstandigheden,
rnet verschillende taal, opvoeding
en beroep.

Om dit doel naderbij te brengen
is het noodzakelijk dat steeds rneer
mensen het VRIJHEIDSIDEAAL
begrijpen en willen toepassen.

De VRIJBRIEF tracht hieraan
bij te dragen door het verstrekken
van informatie over gebeurtenissen
in de Libertarischc beweging.

Ook biedt do VRIJBRIEF een
FORUM waar ieder zijn of haar
visie onder eigen verantwoordelijk-
heid kan uiteenzetten (uiteraard
binnen de mogelijkheden van de
beperkte plaatsruimte).

De VRIJBRIEF betekent tevens
een band tussen gelijkgezinde
personen in de BENELUX en
daarbuiten, die streven naar een
betere wereld met vrijheid,
rechtvaardigheid en vrede.

Uw vrijheid bestaat slechts voor
zover zij wordt verdedigd
en dat doet niemand beter dan U,
BEGIN ER DAAROM NU'AAN.

V>?i ttniwooi d»'li|k^ uitij''vi,M
v,m dr VRIJBRIEF; H .J. Jonyi.Mi,
Sialicsliaat G7/H.3, B-2180 Kalmttiout.


