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

WAT ONS TOT ANTICOMMUNISTEN MAAKT

Wij behoren niet tot diegenen, die uit lafheid de 'ideologische mode' slaafs
volgen. Wij laten ons ook niet verleiden in apathie weg te zinken. Wij willen
onze mening duidelijk en luid verkondigen. Aan diegenen, die ons voortdurend
voorhouden, dat wij beter het positieve van de maatschappij zouden onderstre-
pen, zeggen wij: dat doen wij ook.

Onze huidige nood is groot en daarom moet overal dringend het gepast ant-
woord klinken op de vraag 'Wat te doen?'.

Waarom géén communisme?

1. Marx schreef, dat het geweld de vroedvrouw is van de oude maatschappij in
verwachting van de nieuwe. Engels voegde eraan toe, dat geweld het instrument
is tot sociale veranderingen. Lenin zei, dat elke grote revolutie, en zeker
de 'socialistische', ondenkbaar is zonder interne oorlog, d.w.z. burgeroorlog.
En deze is vernietigender en stort meer miljoenen mensen in de totale chaos,
dan een externe oorlog. Ook Mao verheerlijkt de oorlog.
De communisten hebben steeds uitgevoerd was ze prediken. De Tweede Wereldoor-
log begon met een akkoord tussen de Nazi's en de communisten om Polen te
bezetten en te verdelen. In de hele-wereld spannen communisten zich in om
'revolutionaire' oorlogen te ontketenen. Dat maakt ons tot anticommunisten,
omdat wij voor de geweldloosheid zijn.

2. De communistische oorlog wil het vestigen van de 'diktatuur van het pro-
letariaat'. Lenin omschreef het als de op kracht gebaseerde en wettelijke
onbeperkte heerschappij van het proletariaat over de bourgeoisie. De praktijk
is, dat het volk er echter niet aan te pas komt. Het individu bezit geen bur-
gerrechten meer in deze meest tirannieke van alle regeringsvormen. Hier zien
wij wat onvrijheid betekent, hoe geweld en terreur heersen, hoe de menselijk-
heid en de menselijke waardigheid met voeten worden getreden. Dit verschrik-
kelijke regime vernietigt in de mens' het edelste, mooiste en grootste: het
persoonlijk geweten en de vrijheid om de eigen wijze van denken en leven te
bepalen. Dat maakt ons tot anticommunisten, omdat wij voor de vrijheid zijn.

3. De communistische diktatuur heerst met een absoluut monopolie over elk
aspect van het maatschappelijk leven. De partij denkt voor de mens, formu-
leert alle wetten en dwingt de uitvoering af, controleert leger en politie,
ontwerpt het economisch plan en beheerst de werkgelegenheid, organiseert het
onderwijs, de vakbonden, de pers, de artistieke-, sportieve- en religieuze
aktiviteiten. De partij heeft absolute macht over leven en dood van de burger,
die geen fundamentele rechten meer bezit. Hij is een slaaf, eigendom van de
partij, willoos creatuur in dienst van haar machtstreven. Hij is beperkt in
wat hij leest, hoort en zegt. Wij kennen de methodes van de marteling en de
hersenspoeling, de beklemming van de angst, het regime in'de dwangarbeiders-
kampen en de 'bijzondere' hospitalen. De DDR-autoriteiten moesten de muur op-
richten om de vlucht van de hele bevolking te verhinderen. -Zij zitten nu met
een jeugd, die voor 90% het land zou willen verlaten. Een vloed .van vluchte-
lingen stroomt uit elk communistisch land, waar ook maar enige mogelijkheid
daartoe bestaat. Wij zien hoe tussen prikkeldraad en mijnenvelden mensen, die
vrij willen zijn de dood vinden. Dat maakt ons tot anticommunisten, omdat wij
de menselijke waardigheid eerbiedigen. vervolg bladzijde 2

Ieder mens heeft een onvervreemdbaar recht op zijn eigen leven, vrijheid en
eigendom. De aantasting van de rechten van de mens primair bestaat uit het
initiëren -of uit de bedreiging tot initiëren- van geweld tegen het individu.



vervolg bladzijde l

4. Het communisme doet het voorkomen als-
of strijden voor de rechten van de mens
oubollig gemoraliseer zou zijn van con-
servatieve reactionairen. Het stelt, dat
de rechten van de mens alleen bepaald wor-
den door het beland van de 'gemeenschap'
(lees: de staat). Het persoonlijk aspect,
de individuele rechten, zijn hersenspin-
sels van de koude-oorlogspropaganda. Maar
alleen sociale rechten garanderen zonder
rekening te houden met de individuele
rechten is collectivistische waanzin en
diktatuur. Dat maakt ons tot anticommu-
nisten, omdat wij de rechten van het
individu erkennen.

5. Het communisme voert een oorlog' zonder
genade tegen de waarheid, vrede, goedheid,
rechtvaardigheid en ware vooruitgang. Het
vernietigt de absolute maatstaven van goed
en kwaad. De mensheid verliest elk kompas
en belandt in een omgeving waarin de sterk-
ste recht door macht kan afdwingen. Het
verlaagt het menselijk leven tot een korte
toevalligheid zonder betekenis of doel.
Dat maakt ons tot anticommunisten, omdat
wij ons zelf willen zijn.

6. Wij horen de leugens van het communisme
en de misleidende spitsvondigheden van zijn
propaganda. Wij zien de invloed ervan op
jonge mensen, waardoor het veld wint in de
vrije wereld. Wij denken aan onze universi-
teiten, waar jonge misleide geesten met
helmen, knuppels, ijzeren staven, kettingen
en bommen, haat en terreur verspreiden. Wij
denken aan jongeren wier v<erblindheid even
gevaarlijk is als de misdadigheid van hun
knuppelende kameraden. Wij denken aan hen,
die als gezagsdragers geen alternatief kun-
nen bieden en de verkrachting van de recht-
staat laten escaleren, uit angst voor de-
zelfde onzalige profeten, die eens het to-
talitarisme tot staatsleer hebben verheven.
Wij horen zeggen, dat er een goed, een
'menselijk' communisme bestaat, dat sociaal
en rechtvaardig is, de enige mogelijkheid
om het onrecht uit onze wereld te doen ver-
dwijnen. Wij zien steeds, dat het communis-
me-aan-de-macht onmenselijk is, nooit sta-
king en discussie tegen zich toestaat,
nooit de mensen vrij over hun toekomst laat
beslissen. Het is duidelijk, dat het commu-
nisme niet zonder angst, zonder dwang, zon-
der terreur kan slagen. En dat maakt ons
tot anticommunisten.

Verslag kringen

Alle kringen - Rotterdam - Den Haag
Amsterdam en Utrecht - zijn nu van
start gegaan en komen maandelijks
bijeen.
Zeer binnenkort komt er ook een
kring Heerlen, waarvoor men zich'
op kan geven op tel: 045-711710 of
bij het Libertarisch Centrum (020-
44 27 27). Dit laatste nummer geldt
voor alle kringen.

A Y N R A N D

Ayn Rand hield op zondag 16 april een toe-
spraak in Boston in de Ford Hall 'Forum.
Vanaf 9 uur s'ochtends stond men al in de rij
om de lezing van 8 uur s'avonds te horen.
Om 5 uur stonden er al zo'n 500 mensen te
wachten! Hieronder mensen van de V/est Goast,
Barbados. Tijdens het wachten een nieuwe kreet
gehoord; " objectivitus ". Dat is de ziekte die
sommige students of objectivism bevangt.
Hier moet ik meteen bijschrijven dat A.R. zo
up to date en scherp reageerde op huidige
maatschappelijke zaken, dat ik inderdaad
begin te denken dat deze precieuse filosofische
manier van denken de enige juiste manier is,
Dus geen water in de wijn meer}
A.R. ging stuk voor stuk in op de lezingen die
ze sinds 1961 voor Ford Hall Forum had gehouden.
Ze haalde de belangrijkste zinneraan en verge -
leek die met de huidige situatie.
Tot slot kwam de konklusies

1. Aan de basis van alles ligt de filosofie,
(om mystiek, collectivisme en statisme te
bestrijden).

2. " I told you ". Allerlei dingen die nu aan
het gebeuren zijn, zijn door Ayn Rand veel
vroeger reeds aangekondigd. Ze moesten komen.

3. Door;mijn boeken en akties zijn er'verander-
ingen gekomen. Veel huidige situaties komen
overeen met wat ik daarvoor beschreven had.

4« Het is nu aan ïï om te handelen en gebruik te
maken van deze kennis.

De lezing zelf zal later gepubliceerd worden.
Het was te moeilijk om alles op te schrijven,
en opnemen met bandrecorder mocht niet.
Toch hierbij enkele hoofdpunten:
- De avant-garde van vroeger zoals Zen,

Bhoedisme wordt niet eens meer aktief
bedreven, alleen nog maar routinematig.
Failliete kuituur.

- Het onrecht t.o.v. de zakenman:
ledere diktator heeft een minderheidsgroep
nodig als zondebok. Kijk vooral naar de -
genen die van de vervolging profiteren.
De zakenmensen zelf weten niet eens hoe ze
hierop moeten reageren. Ze reageren tegen
symptonen, maar beseffen niet dat ze eerst de
kern moeten leren begrijpen om de oorzaak weg
te nemen.
Onze lieve mijnheer Carter probeert niemand
te kwetsen maar hij praat tegen zakenmensen
zoals hij niet durft tegen Rusland.
Wat in Atlas Shrugged staat beschreven,
gebeurt nu.

Over "Kulturele waarde devaluatie":

in Filosofie: Als de mens elders steun zoekt,
houdt hij op met filosofisch te denken,
in Literatuur: Alles kan zo lang het maar on-
intelligent is of onbelangrijk,
in Politiek: Daar is president Carter.
Wat is daarover te denken?

De overgebleven linksen klagen dat studenten nu
werken voor hun baan. Jammer dat hun professoren
dat niet doen.
Kapitalisme blijft het enige systeem dat overeen-
stemt met de menselijke geest. En toch is de
morele basis van het kapitalisme nog volkomen
onduidelijk voor de meeste mensen.



TOESPRAAK JOHN GALT - ATLAS SHRUGGBD

Beide partijen varen het eens dat
moraliteit de overgave vraagt van uw
eigenbelang en van uw geest, dat het
morele en feitelijke tegenstellingen
zijn- Dat moraliteit niet tot het ge-
bied van de rede behoort maar tot het
gebied van geloof en strijd.
Beide partijen waren het erover eens
dat geen rationele moraliteit moge-
lijk is, dat er geen goed of kwaad is,
dat er verstandelijk geen reden is om
moreel te zijn.
yat ze ook bestreden, het was het
menselijk verstand waartegen al uw mo-
ralisten verenigd hebben gestaan.
Het was het menselijk verstand dat ze
met al hun stelsels en systemen van
plan waren te beroven en te vernie-
tigen. Kies nu om te gronde te gaan,
of om te leren dat anti-verstand anti-
leven is!
Het menselijk verstand is het basis
werktuig om in leven te blijven.
Het leven is hem gegeven, het voort-
bestaan niet..
Zijn lichaam werd hem gegeven, zijn
levensonderhoud niet.
Het verstand werd hem gegeven, de in-
houd ervan niet.
Om in leven te blijven moet hij iets
doen, en voor hij iets kan doen moet
hij de aard en het doel van zijn
actie kennen.

Hij kan zijn voedsel niet verwerven
zonder kennis van voedingsmiddelen en
van de weg orn ze te krijgen.
Hij kan geen sloot graven - of een
cyclotron bouwen - zonder kennis van
zijn doelen van de middelen om het te
bereiken.
Om in leven te blijven moet hij denken.

Maar denken is een kwestie van kiezen,
de sleutel tot wat u zo roekeloos
noemt "menselijke natuur», het publiek
geheim waarmee u leeft, maar bang bent
om te noemen, is het feit dat de mens
een vrezen is van vrijwillig bewustzijn.

Het verstand werkt niet automatisch;
denken is geen mechanisch proces; de
logische verbanden worden niet instinct-
ief gelegd, net functioneren van uw maag
longen of hart gaat automatisch; het
functioneren van uw verstand niet.
leder uur en bij iedere beslissing in
uw leven bent u vrij om te denken, of
om die inspanning te ontwijken.
Maar u bent niet vrij om te ontsnappen
aan uw natuur, aan het feit dat het ver-
stand het middel is voor uw voortbestaan,
zo dat voor u, die een menselijk wezen
bent, de kwestie "te zijn of niet te zijn"
de kwestie is "te denken of niet te'
denken".

wordt v-ervolgd

ADVERTENTIES

Diegenen, die willen adverteren in de Vrijbrief kunnen nadere
informatie inwinnen bij het secretariaat van het Libértarisch Centrum.

WERK MEE AAN DE VRIJHEID

Wordt actief lid van een locale •

kring, die eens per maand bij

elkaar komt en discussieert over

mogelijkheden om tot VRIJHEID te

komen.

Er zijn al kringen gevormd in

Amsterdam, -Rotterdam, Den Haag

en Utrecht. Binnenkort zal ook

de kring Heerlen bijeenkomen.

Geef u op bij het

Libértarisch Centrum

Postbus 5747

Amsterdam

Tel.: 020 - 44 27 27

UNIEKE BELEGGINGSMOGELIJKHEID

Wij bieden u de mogelijkheid
tot het investeren in oude
(meestal gouden) munten aan
met de garantie het geïnves-
teerde bedrag na 5 jaar ge-
heel terug te betalen.
Verwacht rendement: boven
25% per jaar.

Voor nadere inlichtingen:

DOORN & PARTNERS B.V.
A.J. Ernststraat 41
Amsterdam
tel.: 020 - 442727



Bestudeer hei- Libertarisme en de objectivistische filosofie

JïIL

HET LIBERTARISCH BOEKCENTRUM

Hier zijn veel boeken te koop over :

economie, sociologie,

psychologie, filosofie,

onderwijs, opvoeding,

energie, politiek

scïence fictïon, etc.,.

Indien u geïnteresseerd bent schrijf dan naar :

Het Libertarisch Boekcentrum
Postbus 2
6668 Randwi j k

FULLSCALE COMPUTER SPECTRUM

o Bereikbaar voor iedereen
De Prijs: Dfl. 15.900,--

o Toepasbaar in kleine en grote
bedrijven

o Geheugen 32 kb
o Ingebouwde cassete 500.000

characters

Voor nadere inlichtingen :

M.H. S. BV
A.J. Ernststrcrat4l
Amsterdam

ADVIEZEN VOOR U

Ervaren adviseurs kunnen u en uw bedrijf behulpzaam
zijn bij :

- beleidsbepaling

- organisatie-verbetering

- opvolgings-problemen

- fusie en overname begeleiding

- personeelsproblemen

- kommunikatïe verbetering

- gesprekspartner

- interim management

Wij werken op persoonlijke basis. Wij maken geen
dikke rapporten, maar zorgen met u dat de verbete-
ringen ook daadwerkelijk worden ingevoerd.
Zwitserse en/of Nederlandse adviseurs voor u beschik-
baar.

Bel afschrijf ons voor een vrijblijvende afspraak :

CODOWELL S.A.
P. O. Box 30
1095 Lutry
Switzerland

Telefoon: 392918

PARTIJ DER RADICALEN-RD.R.

De nieuwe Belgische Partij, die voor onze Vrijheid
vecht.

Wordt lid of kom eens op onze regelmatige gespreks-
avonden.

Voor nadere Inlichtingen :

P.D.R.
Charleroisesteenweg 80
1060 Brussel

STEUN DE VRIJHEID

- wordt donateur van het Libertarisch Centrum
- Werf niéuwe abonne's voor de Vrijbrief
- Werf nieuwe donateurs voor de Stichting Libertarisch

Centrum.
- Door uw medewerking kan de Vrijbrief snel een maan-

delijkse uitgave worden.



De hippies hebben precies gedaan wat hen verteld is»
Je moet van iedereen houden, en alles met iedereen
delen.

Ecologen krijgen nu alleen nog maar tegenstand van
de vakbonden. Hiervoor moeten we de vakbonden be -
wonderen. De mens moet constant de omgeving aan
zichzelf aanpassen. Doet hij dat niet, dan belanden
we in een onderworpenheid aan de natuur.

Er is een groeiende trend tegen burocratie.
We kunnen daar resultaat mee behalen als het een
trend wordt vóór iets: Kapitalisme.

Dit waren wat krenten uit het verhaal die ik zo
goed mogelijk heb trachten weer te geven.
Hierna konden vragen gesteld worden.

v» Kunnen zakenmensen handelen met regeringen die
hun middelen op immorele wijze verkrijgen?

a. Zakenmensen kunnen geen morele verantwoordelijk-
heid aanvaarden over zaken die zij niet kunnen
beinvloeden. Maar het is immoreel om zaken te
doen met de USSR.

v. Wat is de invloed van Objectivisme op de
Psychologie?

a. De meeste psychologen schijnen niet te weten dat
het verstand bestaat. Er zijn maar zeer weinig
psychologen die nadenken.

v. Wat denkt U over de Russische dreiging?
a. Alles is zo onefficient in Rusland dat de drei-

ging kleiner zou kunnen zijn dan we denken. Toch
kan de vernietingsmacht groter zijn dan de
produkt'iemacht. Daarom beperk alles behalve onze
defensie. Carter is schandelijk in deze zaken.

v. Wat vindt U van de mogelijkheden voor vrede in
het Midden Oosten?

a. Niemand heeft daar wat over te zeggen.
Carter is de enige die daarin konsekwent is':
foutiefl

Toen stelde iemand de vraag:
Veel professoren in filosofie zeggen dat A.Rand
haar stellingen niet beargumenteert.

Deze vraag wilde ze (m.i. terecht) niet beant -
woorden. Ze zei wel dat iemand die een belediging
van anderen in het openbaar herhaalt, zich schuldig
maakt aan diezelfde belediging doordat hij niet eerst
checkt of het, wel waar is.

Rassen-quota's zijn altijd en overal vuile zakeni
Dit i.v.m. de "Bakke-zaak". Dit is een blanke jongen
die betere cyfers had dan sommige negers, maar die
niet op de universiteit werd"toegelaten omdat er dom-
weg een bepaald aantal negers eerst geplaatst
moest worden.

De Panama Kanaal verdragen zijn een schande.
Het Kanaal is legaal gebouwd. Panama heeft alles
wat het geworden is te danken aan de U.S.

A.Rand is-anti feminist. Deze willen onafhan-
kelijkheid met behulp van de regering met een
geweer.

De enige manier om te .vechten'is het vinden van
principes. Alleen dan werk je in het groot, al
het ander is detaillistisch.

Of v/e krijgen Kapitalisme, of ik moet hopen dat
enkele van mijn boeken door de donkere eeuwen
heen komen.

v. Waaraan werkt U nu?
a. Dat hoort U nog wel of Ü kunt het het volgend

jaar in de krant lezen.

Ik kreeg de indruk dat er iets op stapel stond.
Hiernaar zullen velen met zeer veel belang -
stelling uitkijken.

•L.H.M.J.

So one morning the Wall was there, built, of course, to prevent people from
the West from entering the Communist Paradise without permission.

Don't ever-think you know what's right
for the other guy. He might start
thinking hè knows what's right for you.

Ingezonden stak.
ROOD RRT.RID.

Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat de
economische recessie in ons land aan de socialis-
tische politieke leiders niet onwelkom is.
Redelijkerwijs kan de regering Den üyl voor het
ontstaan niet verantwoordelijk worden gesteld,
maar de "Verelendung" die er van verwacht..wofdt,
heeft als welkom neveneffect dat de geesten rijp
worden voor de greep naar de macht. Politieke
prioriteit leggen zij dan ook niet bij economisch
overleven van ons land.
Dit geldt zowel -voor een socialistische regering
als voor een socialistische oppositie.

Parlementaire democratie zal op straffe van veraal
zich te weer moeten stellen tegen buitenparlemen -
taire machtsvorming.
De Nederlandse socialisten maken echter bij hun
parlementaire strijd een onverbloemd gebruik van de
buitenparlementaire macht van de vakbeweging.

• Zij halen de vijand van de democratie in huis.
Zij dreigen met de macht van de vakbeweging als
ruziënde jongetjes die dreigen met hun "grote broer
die prikkeldraad pruimt".

De vakbeweging is. van politieke macht niet afkerig
en geeft aan de uitoefening daarvan prioriteit boven
directe belangenbehartiging van de arbeiders.
Maatschappelijke hervormingen gaan vóór het
economisch overleven. De luiddruchtig opgevoerde
strijd tegen ontslagen, waarbij zij zich, -zoals zij
bij voorbaat wel weet - toch zal neerleggen, dient
bij de achterban als alibi.
Deze zal er zeker tijdig doorheen zien.

FJB
(Red: volgens ons te laat!)

H-+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

WHY WAIT ANY LONGER FOR THE WORLD TO
BEGIN ?

+++++++++++++++++++++++-f++++++++++++++



Hieronder volgt een aantal kern-
achtige citaten uit;

"Kapitalisme, het onbegrepen ideaal"
Ayn Rand - uitgave N°vapres, Laren.

blz
~~2~7 waarden worden nu eenmaal niet be-

paald .door onderlinge goedkeuring,
noch door de meerderheid der stemmen.

29 Wat economische depressies en massale
werkloosheid betreft, deze worden niet
veroorzaakt door de vrije markt, maar
door ingrijpen in de economie door de
overheid.

3̂  wanneer grootindustriëlen fortuin ver-
gaarden in een vrije markt, dan creëer-
den zij nieuwe rijkdom - zij onttrokken
Haar niet aan degenen die haar niet
hadden gecreëerd.

32 in de govjet Unie was de bourgeoisie
de zondebok; in Nazie Duitsland de
joodse bevolking; in Amerika zijn het
de zakenlieden.

8l Het is een vrije markt die monopolies
onmogelijk maken.

88 Het bankstelsel fungeert daarbij als de
bewaker der economische stabiliteit.

97 werkloosheid ±B het onvermijdelijk ge-
volg van het opdrijven van de lonen bo-
ven 'hun vrij e-mar kt peil.

Het schandalig lage onderwijsniveau dat
tegenwoordig in Amerika voorkomt is het
voorspelbare gevolg van een door de
Staat geloid schoolsysteem.

106 in deze zin houdt do progressieve be-
lastingheffing de economische vooruit-
gang tegen en leidt tot starheid.

155 Het kapitalisme heeft het hoogste levens-
peil gecreëerd dat de aarde ooit heeft
gehad. Het bewijs is onweerlegbaar. De
tegenstelling tussen oost- en west-
Berlijn is hiervan een duidelijke demon-
stratie, een s.oort laboratoriumexperi-
ment dat-voor iedereen zichtbaar is.

l8*f Een dergelijke "humanitaire" houding is
niet gericht tegen het maken van winst,
maar tegen de prestatie; ze is niet ge-
richt tegen de rijken, maar tegen de be-
kwamen.

213 gen land met een gemengde economie (vrij-
heid+staatstoezicht) is een land in ver-
val, een burgeroorlog tussen pressiegroe-
pen die elkaar beroven en verslinden.

PI P
De. verenigde staten worden niet gehaat om
hun gebreken, maar om hun deugden - niet
om hum zwakte, maar om hun prestaties -
niet om hun falen, maar om hun succes.

225 net kapitalisme gaat te gronde aan
het gebrek aan een morele grondslag
en aan een ontoereikend filosofisch
verweer.

238 Een gemengde economie is de heer-
schappij van pressiegroepen.

302 Het gilde-socialisme is de heer-
schappij van, door en voor de middel-
matigheid.

blz

251 net gilde-socialisme berooft de geta-
lenteerde jeugd van haar toekomst,
door iedereen volgens strenge regels
en aan de hand van zijn beroep in een
bepaalde kaste onder te brengen.

38l gen particulier mag alles doen, be-
halve dat wat door de v/et verboden
is; een regeringsfunctionaris mag
niets doen, behalve dat wat door de
wet is toegestaan.

386 in de geschiedenis van de mensheid is
het begrip van de juiste functie van
de regering een zeer recente prestatie;
het is pas tweehonderd jaar oud en
dateert van de pounding pathers van
de Amerikaanse Revolutie.

ij lazen voor U;

"De Standaard" schreef aan aanleiding van
de schuldig verklaring van de Belgische
rechter jespers ;

"Het wordt voor de staat gevaarlijk als in
deze gepassioneerde tijden mensen door
magistraten worden aangespoord, zich enkel
te laten leiden -door hun innerlijke over-
tuiging- , en ondanks de materiële vragen
en twijfels niet te aarzelen iemand -in eer
en gevreten- te veroordelen.
Met die -innerlijke overtuiging- heeft men
in andere troebele tijden een vindevogel
en een Laplasse tegen de muur gezet. NU
weet men hoe verkeerd men daarbij was."

V/ij hebben al vaker er voor gepleit dat wij
als redelijke wezens ons niet door onze
"gevoelens" mogen laten leiden. ï)e mens kan
alleen door zijn verstand de ware gang van
zaken kennen. Hij hoort zich dan ook daar-
door te laten leiden.

Overigens deed het ons goed toen we onlangs
.lazen dat senator H« Lahaye aan de minister
van justitie een parlementaire vraag gesteld
heeft over het proces Jespers. volgens de
senator werd het principe van de twijfel
opzij geschoven voor "subjektieve intieme
overtuiging", waardoor de rechtszekerheid
geschaad wordt .

BglachelijkiI

Een hele tijd terug werd de Engelsman
John Edward Jackson Hunter opgepakt en ver-
oordeeld omdat hij een Radio caroline-
sticker op zijn auto had geplakt. De boete
bedroeg £ 500,— en drie maanden cel met
twee jaar uitstel. John Hunter aanvaardde
na acht dagen procesvoering (kosten voor de
belastingbetaler g, 10.000, —) 'het vonnis
NIET- Als alternatief gaat john nu voor
zestig dagen de cel in l Dit verhaal is onge-
looflijk in 1978i Met deze weigering toont
john zeer duidelijk het absurde optreden
van de overheid (de Britse H°me office) aan
tegenover zeezender Mi Amigo/caroline. Het
sou voor het voortbestaan van onze westerse
demokr'atie beter zijn dat dergelijke pro-
cessen (uit de koude oorlog periode) niet
meer voorkomen.wie john Hunter, net als wij,
moreel vril steunen kan kontakt opnemen met;

BOX 319, c/o 100 v/hitechapel, Liverpool,
England.


