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Wij leven in een periode die vaak het „informatietijdperk"
wordt genoemd. Of we ai in deze fase zijn, is vooral voor
ons, die er midden in zitten, moeilijk te beoordelen. Wel is
zeker dat steeds meer informatie, in steeds kortere tijd, op
ons afkomt.
Dit geeft problemen in het beoordelen en verwerken ervan.
Hoe weten we of de informatie juist is? Wat is er objectief
gebeurd en wat is de „mening" of bedoeling van de rappor-
teur of journalist?

Neem nu de gebeurtenissen in de Perzische Golf. Wat is er
echt aan de gang? Welke belangen spelen een rol en wie
manipuleert wie?
Wat moeten we denken van het verhaal dat vóór de invasie
in Koeweit de V.S. aan Irak heeft laten weten dat ze bij een
eventuele bezetting NIET zullen optreden? „Der Spiegel",
het bekende Duitse weekblad, beweert over bewijzen te be-
schikken! En welke rol speelt Rusland? Waarom hoor je zo
weinig over de 5.000 Russische adviseurs die Sadam
bijstaan? Moest daarom de luchtblokkade zo lang worden
uitgesteld? En waarom hebben het Westen en de S.U. tot
vlak voor de invasie zoveel wapens gestuurd? Wisten de ge-
heime diensten niets van de plannen?
In ieder geval is zeker dat de S.U. van de hoge olieprijzen
profiteert en daardoor broodnodige deviezen verkrijgt.

Waarom horen we zo vaak dat het Westen nu de S.U. moe-
ten helpen met o.a. kredieten, terwijl zij, volgens verschillen-
de bronnen, waaronder het bekende zakentijdschrift Forbes,
op volle kracht doorgaan met de bewapening? Elke 40 da-
gen produceren ze bvb. een zeer moderne atoom-
onderzeeboot en 25% van het budget wordt ook nu nog
steeds aan verdere uitbouw van de militaire macht besteed.

Ook op het terrein van milieu-voorlichting kunnen we vragen
stellen. Zo wordt er door iedereen van uitgegaan dat er een
„broeikaseffect" bestaat en dat daar iets aan „gedaan"
moet worden, terwijl zelfs de wetenschappers die in een
broeikaseffect geloven openlijk toegeven dat het bewijs er-
voor nog zeer onduidelijk is. Kortom, het wordt steeds belan-
grijker de raad van Ayn Rand op te volgen: „Check, check
again, and then check again". O
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AGENDA
De maandelijkse bijeenkomsten van de Kring
Schiedam worden, voor zover vallend op onze
vaste avond (de eerste donderdag van elke
maand) gehouden in: De Ark, Hargplein 101 in
Schiedam-Noord, telefoon 010-470.82.76. Voor
info kunt U bellen met de redaktie.
De maandelijkse bijeenkomsten in België vin-
den plaats op de eerste woensdag van elke
maand. Informatie hierover bij de redaktie.

19-24 aug
1991 Libertarian World Conference,

Elsinore, Denemarken
(info: Euroconsultants, Regus Hou-
se, 3 Larsbjoernstraede, DK-1454
Copenhagen K, Denmark)

1
1991

sept
Convention Libertaian Party

0.00 - dagelijks:
24.00 THE BLACK BOARD:

Libertarische data-base, Noorwe-
gen, Bell 300/1200 en CCITT
1200/2400. Tel.: 09-47-255.55.61
(België 00 i.p.v. 09).

2x/mnd Studentenvereniging Laissez-Faire,
Delft (Henry Sturman, 015-620377)

1 nov Uitreiking Libertarian Award,
Schiedam

10 nov Conferentie van Libertas (Deense
libertariërs) over "economie en filo-
sofie", mr. Kenth Kaerhog,
tel. 31-239898. Kopenhagen

10-17 nov Carpe Diem: Jura (cultuur/wandelen)

24 nov.
1 dec

INGEZONDEN ARTIKELEN
Bijdragen voor de Vrijbrief zijn altijd welkom! Wel
alstublieft dubbele regelafstand en ruime kantlij-
nen aanhouden. Als het kan op diskette aanleve-
ren. Meer informatie bij de redaktie.

Carpe Diem:
Dordogne (cultuur/wandelen)
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ABONNEMENTEN: (8 x per jaar 16 of 20 blz.).

NEDERLAND: / 50,--
Bedrag overmaken op bankrekening Amrobank
46.24.31.320 t.n.v. DE VRIJBRIEF, of op giro 8238
AMRO Amsterdam, of per cheque aan Libérta-
risch Centrum, Antwoordnummer 551, 3100 WS
Schiedam.

BELGIË: BF 900,00.
Bedrag overmaken op bankrekening nr.
645.124.0465.64, J. van Breda, Antwerpen, of per
cheque aan Libértarisch Centrum, Herenthalse-
baan 109, 2100 Deurne.

REDAKTIE:
W. van H uiten
K. Beekman

6 dec Kring Schiedam

8-15 dec Carpe Diem:
Ardenne/Hohes Venn (avonturen)

9 mrt 1991 Trefpunt: zie Terra

21-24 juni
1991 Vrouwen en het libertarisme:

zie Terra Libera

ADRESSEN:
Redaktie: Fr. Haverschmidtlaan 31, 3116 JK
Schiedam. Telefoon 010-4262724.

CARPE DIEM:
i ihoro Louis van Stekelenburg, Postbus 2214, 5853 -
LIDera Siebengewald (NL), tel.: 09-49.2823.18460

Studentenvereniging Laissez-Faire:
Henry Sturman, Delft, telefoon 015 - 62037^



Interview JAN PIETER DE KOK:
UITGEVER VAN WERELDSCHOK (ATLAS SHRUGGED)
Karel Beekman

Ik herinner me nog dat uitgeverij Luitingh meer dan
tien jaar geleden bezig was met de vertaling van
Ayn Rands levenswerk Atlas Shrugged. Tot uitgave
is het nooit gekomen. De vertaal rechten zijn daar-
na op de een of andere manier terecht gekomen bij
uitgeverij Het Sipectrum. Ook daar heeft men er
niets mee gedaan. Waren deze grote, gevestigde
Nederlandse uitgevers niet in staat om Atlas Shrug-
ged in het Nederlands uit te geven? Of wilden ze
niet? De meest aannemelijke verklaring lijkt me dat
ze het boek niet begrepen en dus niet wisten wat ze
ermee aan moesten.
Het is typerend voor de positie van Ayn Rand ten
opzichte van wat zij zelf het „intellectuele esta-
blishment" noemde, dat de Nederlandse vertaling
van Atlas Shrugged uiteindelijk is verzorgd door
een klein, onafhankelijk uitgeverijtje - door één man
eigenlijk, die er heel veel geld van zichzelf heeft in
gestoken. De uitgeverij is gevestigd in Den Haag
en heet Christian Morgenstern. De man erachter is
Jan Pieter de Kok.

De heer De Kok is een veelzijdig man. Van beroep
is hij homeopatisch arts. Daarnaast is hij uitgever,
schilder, kunstpromotor en redakteur van een in ei-
gen beheer uitgegeven tijdschrift, genaamd Chei-
ron.

Cheiron is een periodiek van de kunstgalerie Chei-
ron, waarvan vestigingen te vinden zijn in Amster-
dam, Rosmalen en Utrecht. Het blad bevat vele,
soms fraaie illustraties uit de diverse collecties die
in de galerie ten toon worden gesteld. Verder is het
voornamelijk een medium voor de rijkelijk vloeien-
de, wijd uiteenlopende ideeën van De Kok zelf. De
essays van De Kok zijn cultuurfilosofisch van aard:
hij schrijft over alchemie en androgynie, over de
Griekse mythologie en de Westerse beschaving,
over Rembrandt van Rijn en over onbekende schil-
ders. Zijn bespiegelingen maken op mij een ambi-
valente indruk. Soms zijn ze interessant, soms niet
te volgen. Hij lijkt te schipperen tussen eruditie en
effectbejag, tussen intelligente geschiedenisanaly-
se en obscurantisme. Dit valt het best te illustreren
met behulp van de vele aforismen die tussen de ar-
tikelen door in het tijdschrift zijn afgedrukt. Een gift
voor aforismen heeft De Kok zeker, maar terwijl hij
soms verrassend en scherp uit de hoek kan komen,
is hij op andere momenten alleen maar shockerend
en overtrokken bezig.

Enkele gevleugelde uitspraken van De Kok wil ik u
niet onthouden:

-- Lubbers: .belasting is baten voor de samenle-
ving'. Wie in de anale fase is blijven steken, durft
.ontlasting' niet in de mond te nemen.

-- CDA: Hokus Pontius Pilatus Pass.

-- Toppunt van ijdelheid: de nonnen van Ozwiecim
(Auschwitz) denken dat er tegen hun kruis gevoch-
ten wordt.

-- Marx had een vooruitziende geest: hij vond alle
ariërs proleten.

-- In Rusland is de roomskatholieke kerk nog niet
openbaar of er wordt een pogrom aangekondigd.

-- Oorlog heet tegenwoordig interventie.

Leuk, Maar wat te denken van een uitspraak als de-
ze: „Vroeger vertrokken velen vol goede moed
naar een concentratiekamp, tegenwoordig naar
groepstherapie". Het lijkt me ver gezocht.

Uit enkele van de bovengenemde citaten blijkt dui-
delijk dat De Kok met het Christendom, en zeker
met het katholicisme, erg weinig op heeft. Dat
heeft hij dan gemeen met Ayn Rand. Er zijn echter
ook verschillen. Soms schrijft De Kok stukken met
een zuiver mystieke inslag.

Ik citeer:
„Hermes en Aphrodite vormden ooit samen

de permens: de hermaphrodiet. De planeten mer-
curius en venus verleenden hun medewerking aan
de totstandkoming van deze bijzondere sa-
mensmelting van tegengestelde krachten. Mythi-
sche goden en machtige planeetkrachten schiepen
het begin van de ontwikkeling mens". (Cheiron, nr.
34, augustus 1989).

Voeg hieraan toe De Koks enthousiasme over de
alchemie, waar hij veel van afweet en veel over
schrijft, en het feit dat hij homeopaat is, en de
vraag rijst hoe iemand die ogenschijnlijk zo mystiek
bezig is zo enthousiast kan zijn over Ayn Rand - zo-
als bekend een vurig bestrijdster van alles wat ook
maar enigszins zweemt naar mystiek.



Als ik hem bezoek in zijn mooi ingerichte praktijk in
Den Haag confronteer ik hem met deze ogen-
schijnlijke tegenstrijdigheid. Hij wijst het probleem
echter resoluut van de hand. Hij bestrijdt dat hij
mystiek bezig zou zijn. „De homeopathie van Hah-
nemann is proefondervindelijk ontstaan. Hahne-
mann heeft vastgesteld dat een ziektebeeld wordt
genezen door een prikkel die bij gezonde mensen
dezelfde ziekte opwekt". Hij geeft een voorbeeld:
"Als je het koud hebt en je gaat onder een warme
douche staan, helpt dat even, maar daarna heb je
het nog kouder. Als je onder een koude douche
gaat staan, heb je het even heel koud, maar daarna
krijg het warm. De moderne geneeskunde wil men-
sen zo lang mogelijk onder de warme douche laten
staan".

Als De Kok er andere ideeën op nahoudt dan die
van de gevestigde Wetenschap, dan komt dat vol-
gens hem niet omdat hij onwetenschappelijk bezig
is, maar omdat de gevestigde wetenschap een he-
leboel zaken eenvoudigweg negeert. Vervolgens
legt hij een op z'n zachtst gezegd verrassende link
naar Atlas Shrugged.

De Kok: „Waarom denk je dat John Galt op basis
van de kracht van zijn stem in staat is om een deur
te openen? Hoe denk je dat Galt's motor statische
energie in dynamische energie kan omzetten? Galt
creëerde de motor op basis van een antenne-
functie ten opzichte van het aardelektro-
magnetisme. De motor haalt zijn energie uit het
aardmagnetisme". Volgens De Kok baseerde Ayn
Rand zich bij Galt's uitvinding op de Joegoslavi-
sche uitvinder Nikola Tesla. „Tesla creëerde een
zelfde soort motor - in de realiteit. De motor functio-
neerde tot 1904 Toen is hij ermee gestopt, net als
Galt. Er zijn nu nog ontdekkingen van Tesla die
men niet uit elkaar durft te halen, omdat men dan
niet meer zou weten hoe ze weer in elkaar moeten
worden gezet. De wisselstroom is ook een ontdek-
king van Tesla. Het wapen waar Ragnar Dannesj-
kold gebruik van maakt is iets waar Tesla mee ex-
perimenteerde voor de Amerikaanse marine in de
tweede Wereldoorlog. Het energiestation dat in ,At-
lantis' wordt gebruikt is gebaseerd op Tesla's Wad-
den Clyfe Tower",

Het zijn uitspraken waarop ik de lezers van de Vrij-
brief gaarne naar eigen goeddunken verder laat
borduren. Feit is wel dat de in Joegoslavië geboren
en naar de V.S. geëmigreerde Nicola Tesla (1856-
1943) een uiterst bekwaam natuurkundige was.
Volgens mijn encyclopedie construeerde hij in
1883 de eerste inductiemotor. In 1898 construeer-
de hij een pp afstand bestuurbare boot en in 1900
ontdekte hij staande golven in de aarde.

Voorzover ik weet (maar ik kan me vergissen) heeft
nog nooit iemand de interessante suggestie ge-
daan dat John Galt - of althans de uitvindingen van
Galt -op Tesla gebaseerd zou kunnen zijn. Mis-
schien dat er lezers zijn die er meer van weten.

JUDGMENT DAY
De Kok kan weinig waardering opbrengen voor Na-
thaniel Branden's boek over Ayn Rand, Judgment
Day. „Ik word daar zo misselijk van. De persoonlij-
ke zaken van mensen gaan niemand wat aan. En
dan de begrijpende psychotherapeut spelen, zich-
zelf excuseren. Kinderachtig".

Maar "is Ayn Rand daar zelf niet mee begonnen,
werp ik tegen? Zij heeft ook persoonlijke dingen
beweerd over Nathaniel Branden. De Kok: „Van
Ayn Rand was dat ook onterecht. Dat wil niet zeg-
gen dat Branden dan hetzelfde moet gaan doen.En
dat nadat Ayn Rand is overleden. Onsmakelijk. Het
heeft ook niets met Objectivisme te maken. Hoe
kun je objectief beoordelen hoe iemand zijn leven
moet leiden?".

Is dat niet juist wat Ayn Rand ook deed - mensen
vertellen hoe ze hun leven moeten leiden?
„Jawel, maar mensen hebben ook een eigen ver-
antwoordelijkheid. Als iemand mij iets voorschrijft,
hoef ik me daar niet aan te houden. Ayn Rand heeft
steken laten vallen, maar dat doet iedereen, zeker
iemand die nieuwe dingen doet".

LIBERTARISME
De discussie die heeft plaatsgevonden in de Vrij-
brief over de rol van de overheid is door De Kok
met interesse gevolgd. Idealiter zou er volgens
hem geen overheid nodig zijn. Maar zolang ae
mensen niet de verantwoordelijkheid voor hun ei-
gen leven nemen zal er een rechtsorde moeten
zijn.

Over vrijheid zegt hij: „je eigen vrijheid houdt op
waar de vrijheid van een ander begint".

Hij betreurt het gebruik van het woord libertarisrne,
omdat het een -isme is. „Dat impliceert dat nei
voor alle mensen dezelfde inhoud moet nebben,
terwijl vrijheid voor iedereen verschillend is .

Ik confronteer hem met een van zijn aforismen.
„Loondienst is het 20e eeuwse synoniem voor sw-
vernij". Wat is het verschil tussen het werk da "U
doet, waar hij geld voor vraagt, en iemand die vry
willig bij een ander in loondienst gaat? .
„Iemand die in loondienst gaat werken moet zie
houden aan allerlei collectieve wetten waar nij zen
meestal niets vanaf weet.



Je stopt iemand in een wettelijke structuur waar hij
zelf geen bal van begrijpt. En als het misgaat heeft
de werkgever altijd de schuld."

De Kok is van mening dat in onze huidige maat-
schappij mensen meer krijgen dan hen toekomt -en
met dat meer „vergiftigen" ze zich. Zoals met tele-
visie bijvoorbeeld. „De hele recreatie-sfeer is een
soort Disneyland geworden, zonder inhoud".

Andere boeken van Ayn Rand
ook in vertaling
De heer De Kok heeft op 1 november jl. voor zijn
uitgave van Wereldschok terecht de Benelux Liber-
tarian Award 1990 ontvangen, ik heb kritiek op de
kwaliteit van de vertaling, maar daar wil ik nu niet
op ingaan. Eén puntje verdient vermelding. Het
was me opgevallen dat sommige namen (van be-
drijven en dergelijke) wel in het Engels zijn vertaald
(bijvoorbeeld Orren Boyle's „Verenigd Staal") en
andere niet („Rearden Steel"). Dit blijkt de ver-
taalster doelbewust te hebben gedaan.
De Kok: „Zaken zonder waarde, die niets voorstel-
len, zijn vertaald. Goede dingen zijn in het Engels

blijven staan, omdat het .begrippen' zijn, die je niet
kunt vertalen".

Feit blijft echter dat dit wel een ingreep in de tekst
is: Ayn Rand heeft dit onderscheid er zelf niet op
die manier ingelegd. Het is weliswaar zo dat een
vertaling altijd „wijzigingen" met zich meebrengt,
maar als het goed is zijn deze noodgedwongen. In
dit geval is dat niet zo. Ik vind het dan ook een vol-
komen misplaatst initiatief van de vertaalster.

Tenslotte heeft De Kok nog goed nieuws voor iede-
reen die er de voorkeur aan geeft om Nederlands in
plaats van Engels te lezen: hij kondigt aan dat hij
van plan is het hele oeuvre van Rand in het Neder-
lands te laten vertalen, te beginnen met The Foun-
tainhead (een nieuwe vertaling) en 777e Virtue of
Selfishness. De Eeuwige Bron, zoals de (door Lui-
tingh uitgegeven) Nederlandse versie van The
Fountainhead heet, noemt De Kok (terecht) „een
rampenvertaling". Als nieuwe titel heeft hij in ge-
dachten De Bron, omdat hij de toevoeging „eeu-
wig" overbodig vindt.
Andere suggesties zijn welkom. W

ÜBERTARiSME MET OF ZONDER STAAT?
Henry Sturman

Een samenvatting van het voorafgaande

In de afgelopen paar Vrijbrieven werd een discus-
sie gevoerd over de vraag of het libertarisme vere-
nigbaar is met het accepteren van een staat.
De discussie begon in het juli/augustus-nummer
met het artikel van Stefan van Glabbeek:
„WAAROM HET LIBERTARISME PRINCIPIEEL
MOET ZIJN". Karel Beekman reageerde hierop in
dezelfde Vrijbrief met het artikel „WAAROM HET
LIBERTARISME ONVERENIGBAAR IS MET HET
ANARCHISME". Op dit artikel reageren Conrad
Swart en Jan Smid in de Vrijbrief van september:
Conrad met het artikel „WAAROM HET LIBERTAR-
TISME ALLEEN IN „ANARCHISTISCHE" VORM
KAN BESTAAN" en Jan met het artikel „EEN „Ll-
BERTARISCHE" OVERHEID? BEDANKT!". Bij bei-
de artikelen geeft Karel een naschrift.

Kernpunt van de discussie was de vraag: is een
staat noodzakelijk en/of verenigbaar met het liber-
tarisme? Ik beantwoord deze vraag met „nee"
(hoewel ik er op wijs dat dit antwoord enigzins af-
hankelijk is van hoe je de staat definieert). Op de re-
den van dit antwoord wil ik in dit artikel niet ingaan.

Er zijn al een aantal redenen voor ter sprake geko-
men in de genoemde artikelen en bovendien ben ik
van plan hier verder op in te gaan in een volgend
artikel. Wat ik wel in dit artikel wil doen is antwoord
geven op een vijftal andere vragen die naar voren
kwamen in Karel's artikel en naschriften en die tot
nu toe geheel of gedeeltelijk onbeantwoord zijn ge-
bleven.

Een paar vragen en antwoorden

1. Wat kan een anarchistische libertariër die voor-
stander is van het zelfbeschikkingsrecht tegen een
overheid hebben die het zelfbeschikkingsrecht be-
schermt? Als met deze overheid bijvoorbeeld be-
doeld wordt een organisatie die ten minste een op-
gelegd monopolie heeft op het verstrekken van po-
litiediensten dan kan deze organisatie het zelfbe-
schikkingsrecht niet geheel beschermen. Deze or-
ganisatie tast immers zelf het zelfbeschikkings-
recht aan doordat ze het aan mensen verbiedt om
zelf een beschermingsorganisatie op te richten en
zelf te kiezen waar ze hun bescherming kopen. Een
overheid die het zelfbeschikkingsrecht beschermt
is dus een contradictie.



Een mogelijke vraag is bijvoorbeeld: Wat heeft een
anarchistische libertariër tegen een overheid die
een opgelegd monopolie heeft op de verstrekking
van politiediensten? Vier dingen:
1. Door de afwezigheid van concurrentie zal hij
waarschijnlijk meer moeten betalen voor politie-
diensten, slechtere service krijgen en minder keu-
zevrijheid hebben wat betreft beschermingsmoge-
lijkheden.
2. Misschien is hij benadeeld doordat hij zelf graag
een politieorganisatie zou willen opzetten.
3. Hij vindt het niet zo'n leuk idee dat het zelfbe-
schikkingsrecht niet volledig wordt gerespecteerd
en vindt een minimale overheid niet zo inspirerend.
4. In verband met de concentratie van macht is het
gevaar dat de minimale overheid uitgroeit tot een
grotere misdaadorganisatie groter dan het gevaar
van het ontstaan van een grote misdaadorganisatie
in een anarchistische samenleving.

2. Kunnen er meerdere rechtsordes zijn binnen een
gebied? In ieder geval wel wat de rechtsordes be-
treft waar mensen zich vrijwillig bij aansluiten. Mid-
den tussen vrije-markt-libertariërs kunnen vrijwillig-
socialisten leven die onderling hun relaties regelen
volgens een socialistische rechtsorde, zonder dat
de vrije-markt-libertariërs da last van hebben. En er
kunnen nog meer zulke vrijwillige rechtsordes
bestaan in het gebied. Boven die vrijwillige recht-
sordes zal in het gebied een algemene rechtsstruc-
tuur kunnen zijn die onder andere van toepassing is
op conflicten tussen vrijwillig-socialisten en vrije-
markt-libertariërs. Die rechtsstructuur kan op zich-
zelf uit meerdere concurrerende rechtspraakorga-
nisaties bestaan. Als je elk van die organisaties een
rechtsorde noemt kunnen er ook wat deze boven-
rechtsstructuur betreft meerdere rechtsordes
naast elkaar bestaan. Maar aangezien de verschil-
lende rechtspraakorganisaties afspraken met el-
kaar zullen maken en er misschien wel één juridi-
sche code heerst, lijkt het me redelijker om te zeg-
gen dat er dan inderdaad één hoofd-rechtorde is in
het gebied.
3, Zijn rechtspraakorganisaties verplicht om recht
te spreken op basis van het zelfbeschikkingsrecht?
Conrad Swart wees er in zijn artikel op dat als men-
sen ervoor kiezen om hun onderlinge relaties niet
te regelen volgens het zelfbeschikkingsrecht, ze
hiertoe het volste recht hebben. Conrad schreef in
zijn artikel in de september-vrijbrief dat het liberta-
risme in strijd is met elk plichtsidee. Daarom kun-
nen consistente libertariërs er volgens Conrad
nooit achter staan dat een rechtspraakorganisatie
verplicht wordt om recht te spreken op basis van
het zelfbeschikkingsrecht. Het is trouwens ironisch
dat er juist in deze zelfde Vrijbrief, als een na
laatste zin van pagina 14, het volgende sterke
staaltje van anti-libertarisme te lezen viel: "De

trend over de hele wereld is in de richting van meer
vrijheid en libertariërs hebben niet alleen de moge-
lijkheid, maar ook de verplichting om hierin de lei-
ding te nemen". Ik wil trouwens voor de duidelijk-
heid opmerken dat wat Conrad zegt over het plicht-
sidee aleen geldt voor een actieve plicht. Het is in-
derdaad in stijd met het libertarisme om een non-
agressor te verplichten een bepaalde handeling te
verrichten. Maar er geldt volgens het libertarisme
wel een onthoudingspiicht Mensen zijn namelijk
verplicht geen geweld te initiëren.
Bij de beantwoording van vraag 2 heb ik laten zien
dat mensen (bijvoorbeeld vrijwillig-socialisten) in-
derdaad, zoals Conrad al zei, best hun onderlinge
relaties mogen regelen in strijd met het principe
van zelfbeschikking. In deze zin zijn rechtspraakor-
ganisaties dus niet verplicht om recht te spreken
op basis van het zelfbeschikkingsrecht, omdat de
betrokkenen zichzelf vrijwillig bij het rechtspraakor-
ganisatie hebben aangesloten. Maar hierbij is de
vraag nog niet beantwoord of rechtspraakorganisa-
ties verplicht zijn om op basis van het zelfbeschik-
kingsrecht te oordelen als ze zullen moeten oorde-
len over een conflict waarbij niet alle betrokkenen
zich van te voren hebben aangesloten bij dezelfde
rechtspraakorganisatie. Ik ben van plan om in een
volgend artikel op deze kwestie in te gaan.
4. Als er geen overheid is, hoe kunnen bescher-
mingsorganisaties dan verplicht worden om op ba-
sis van het zelfbeschikkingsrecht te handelen? Ze
kunnen elkaar hiertoe verplichten. Ook al is er geen
garantie te geven dat alle beschermingsorganisa-
ties handelen op basis van het zelfbeschikkings-
recht, de kans dat ze dat doen is groter dan de kans
dat de overheid op basis van het zelfbeschikkings-
recht zal handelen. Wie kan de overheid verplich-
ten om op basis van het zelfbeschikkingsrecht te
handelen?
5. Als een dief die geen enkele rechtbank erkent
toch berecht wordt en gestraft wordt, is er dan
sprake van een opgelegd beschermingsmonopo-
lie? Nee. Mijn definitie van een opgelegd monopolie
is een organistie die een bepaalde dienst (te koop;
aanbiedt, terwijl ze anderen er met geweld van
weerhoudt om diezelfde dienst aan te bieden, m
het geval van de dief die gestraft wordt is er geen
sprake van dat iemand ervan weerhouden worai
om een bepaalde dienst (te koop) aan te bieden, tr
is wel sprake van een opgelegd rechtssysteem, ue
dief is namelijk wel verplicht zich aan het «benan-
sche recht te houden. Ook een juridische code, aie
Murray Rothbard o.a. verwacht in een übertanscne
samenleving, is geen opgelegd monopolie. En eet
organisatie in de samenleving die een feitelijk; m •
nopolie heeft op het gebied van rechtspraak, omcw
de meeste mensen alleen die or9anisatie

mjn
rechtspraakorganisatie erkennen, is volgens mui
definitie ook geen opgelegd monopolie. 19
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REAKTIE
VAN KAREL BECKMAN

Uit het artikel van Henry Sturman blijkt dat de ver-
schillende deelnemers aan de discussie het onder-
hand een heel eind met elkaar eens zijn. Waar het
mij om gaat is dat er in een libertarisiche samenle-
ving (of ten aanzien van een bepaald gebied waar
een libertarisch rechtsstelsel heerst) wel degelijk
sprake is van een opgelegd rechtssysteem, zoals
Henry Sturman beaamt.

Dit is inderdaad geen „monopolie", in de zin dat
mensen niet verplicht zijn om zich naar dit systeem
te voegen.
Het is wel een „monopolie" in de zin dat mensen
die de rechten van anderen, die zich wel naar dit
systeem wensen te voegen, schenden, op gepaste
wijze bestraft zullen worden.

VOLUNTARYISTS

Voluntaryists zijn libertariërs die trachten te bevor-
deren dat er een vrije maatschappij komt via niet
politieke methodes.
Zij wijzen verkiezingspolitiek zowel in theorie als in
praktijk af, omdat zij stellen dat deze in strijd is met
de libertarische principes. Overheden moeten hun
acties in eeen waas van morele legitimiteit kleden
om hun macht te behouden. Door politieke metho-
des wordt die legitimiteit alleen maar versterkt. Vo-
luntaryists willen in plaats daarvan de staat delegiti-
meren door opleiding en voorlichting.
Zij geven studies uit en een maandelijkse nieuws-
brief:
THE VOLUNTARYIST
Informatie: The Voluntaryists, Box 5836, BALTIMO-
RE. M D 21208, U.SA

Libertarisme

Het is natuurlijk prima om je een „libertair-
anarchist" of „anarchistische libertariër" te noe-
men, maar je moet wel het verschil erkennen tus-
sen libertarisme en anarchisme, anders kun je je
beter gewoon „anarchist" noemen. En het verschil
is dat het libertarisme, in tegenstelling tot het anar-
chisme, uitgaat van de bescherming van het zelf-
beschikkingsrecht (inclusief het eigendomsrecht)
van het individu.

Deze bescherming brengt onvermijdelijk „dwang"
en „geweld" met zich mee, ook al blijft deze dwang
of dit geweld dan beperkt tot zelfverdediging of re-
taliatie.

"LIBERTARISME is het standpunt, dat ieder mens
de onvoorwaardelijke eigenaar is van zijn eigen le-
ven en dat hij dat kan besteden en er over beschik-
ken zoals hem dat past; dat al zijn sociale handelin-
gen vrijwillig moeten zijn, en dat respect voor het
overeenkomstige en gelijke eigendomsrecht op le-
ven van ieder ander mens, alsmede de bezittingen
en de vruchten van het leven, de ethische basis is
van een menslievende maatschappij.
Vanuit dat standpunt is de enige - herhaal, enige -
funktie van wet of overheid om voor die soort zelf-
verdediging tegen geweld te zorgen die een indivi-
du, als hij machtig genoeg zou zijn, voor zichzelf
zou voorzien."

Karl Hess in The Death Politics
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DE MILIEUBEWEGING (4):
OPWARMING EN ONDERGANG VAN DE AARDE?
Karet Beekman

Het toekomstperspectief dat ons door de milieube-
weging wordt voorgeschoteld is meer dan somber.
Het is apocalyptisch. Er hangen ons ongekende
rampen boven het hoofd, de aarde staat op instor-
ten, het is vijf voor twaalf, als we niet snel iets doen
is het te laat, de mensheid is bezig zichzelf te ver-
nietigen - dat is de strekking van de groene bood-
schap die al tientallen jaren wordt verkondigd bin-
nen de milieubeweging en die inmiddels tot in alle
hoeken en gaten van de samenleving is doorge-
drongen.
E.F. Schumacher was zijn tijd vooruit. Zeventien
jaar geleden al zag hij donkere wolken boven de
wereld samentrekken: „Op het ogenblik kan er wei-
nig twijfel aan bestaan dat de gehele mensheid in
levensgevaar verkeert, niet omdat we te weinig we-
tenschappelijke en technische kennis bezitten,
maar omdat we het verkeerd gebruiken, zonder
wijsheid". (80) „... de moderne wereld is gevormd
door de technologie. Zij zwalkt van crisis naar cri-
sis; aan alle kanten zijn er voorspellingen van ram-
pen te horen, en zelfs tekenen van ineenstorting
zichtbaar". (142) Schumacher voorspelt de „onder-
gang van de beschaving" als we „op de ingeslagen
weg blijven doorgaan". (291).
Tezelfdertijd profeteerde Ivan Illich: „Als de mens
niet in de zeer naaste toekomst de overlast kan be-
perken die zijn werktuigen het milieu bezorgen en
geen geboortenbeperking toepast, dan zullen de
komende generaties de verschrikkelijke apocalyps
meemaken die door vele ecologen voorspeld
wordt". (Naar een Nieuwe Levensstijl, 1973, geci-
teerd door Emma en Lodewijk Brunt, p. 174). „De
'vooruitgang'," echode André Gorz zeven jaar la-
ter, „is op een punt gekomen, waar zij in haar te-
gendeel verkeert: de toekomst is vol bedreiging en
zonder beloften". (Gorz, Afscheid van het Proletari-
aat, Amsterdam, 1982, p. 82.).

Vandaag de dag kun je geen boek, krant of tijd-
schrift openslaan zonder te worden geconfronteerd
met allerlei donder- en bliksemprofetieën. In de
Volkskrant verschijnt minstens een keer per week
een interview, artikel of ingezonden brief, waarin
deze of gene het einde van de wereld op ons af ziet
stormen. Bijvoorbeeld de filosoof Hans Achterhuis,
hoogleraar in de humanistische filosofie aan de
Landbouwuniversiteit van Wageningen, die spreekt
van „de voorthollende natuurvernietiging" (Volks-
krant, 31-03-90).

Bijvoorbeeld M. Vos, directeur van de GG en GD te
Utrecht, in een ingezonden brief: „Waar het... om
gaat is dat de best beschikbare kennis ingebracht
in de best beschikbare computermodellen oplevert
dat binnen nu en enkele decennia ongekende ram-
pen zullen volgen ... Als gevolg van de groei van de
wereldbevolking is het aandeel van de mens in de
levende massa op de aarde in honderd jaar geste-
gen van 2 naar 40%. Dat kan zo niet doorgaan, de
aarde kan dat niet meer (verdragen". (1990; datum
niet genoteerd). Bijvoorbeeld Godfrey Reggio,
Amerikaans cineast: „Hoe verschrikkelijk genocide
ook is, die verbleekt bij de biocide en de geocide
die we aan het uitvoeren zijn, het vermoorden van
het leven en de aarde zelf. Met het najagen van ons
technologisch geluk zijn we niet alleen het leven
aan het uitroeien, maar ook het vermogen van de
dood om nieuw leven voort te brengen. We worden
niet meer geconfronteerd met de dood van het le-
ven, maar met de dood van de dood". (Volkskrant,
26-05-90).

Natuurvernietiging, ongekende rampen, ondergang
van de beschaving, verschrikkelijke apocalyps, bio-
cide, geocide en zelfs „de dood van de dood". Het
kan niet op. Voor de echte liefhebbers is De Volks-
krant niet te beroerd om er af en toe ook een lekke-
re vette Telegraaf-achtige kop tegenaan te gooien:

„BIJNA ZES MILJARD MENSEN OP EEN AL UIT-
GELEEFDE AARDE'. (19-05-90) De Volkskrant
heeft het niet van een vreemde. „Langzaam sterft
de aarde en wordt het onvoorstelbare - het einde
van het leven zelf - toch voorstelbaar". Aldus Ko-
ningin Beatrix in haar Kerstrede van 1988 (geci-
teerd in Elsevier, 30-9-89, p. 162).

HET GAAT GOED,
DAAROM GAAT HET SLECHT
Nu zou je mogen verwachten dat Koningin Beatrix
en al die andere einde-van-de-wereld profeten hun
angstaanjagende en dodelijk serieuze voorspellin-
gen baseren op een forse hoeveelheid stevig be-
wijsmateriaal. Is het einde van het leven in zicht?
Wat de gezondheidstoestand van de mens betreft
is daar in ieder geval nog niets van te merken, daar
zijn de experts het wel over eens. Maar dat is nog
geen reden om te juichen. Integendeel zelfs. Hoe
beter het de mens gaat, stellen de experts, hoe
meer reden er is voor ongerustheid.



Prof. dr. P. Van der Maas, hoogleraar maatschap-
pelijke gezondheidszorg aan de Erasmus Universi-
teit te Rotterdam, legt uit: „Terwijl de bossen
steeds zieker worden, worden de Nederlanders
steeds gezonder. En terwijl de zeehond uitsterft,
neemt het aantal Nederlanders nog steeds toe. Die
tegenstelling is op te vatten als een signaal dat op
de lange termijn de aantasting van het leefmilieu
op wereldschaal de belangrijkste bedreiging voor
de volksgezondheid gaat vormen. Weliswaar is op
dit moment niet aannemelijk te maken dat milieu-
verontreiniging rechtstreeks belangrijke schade
aan de gezondheid van Nederlanders toebrengt,
maar tegelijk staat vast dat de aarde als geheel
ernstig ziek is.... Weliswaar weten we over de aar-
de als organisme even weinig als een medicus in
1400 over het menselijk lichaam, maar ze konden
destijds over het algemeen wel redelijk beoordelen
of iemand ernstig ziek was. Welnu, de aarde is
ernstig ziek, alleen weten we niet welke orgaan-
systemen het meest bedreigd zijn en waar de pa-
tiënt uiteindelijk aan zal bezwijken. Dat het zonder
ingrijpen mis zal gaan, staat echter wel vast".
(Volkskrant, 09-11-89).
Men andere woorden, we weten niets, behalve dat
het slecht gaat, en dat weten we omdat het goed
gaat.

Professor Van der Maas wordt in deze scherpzinni-
ge analyse bijgevallen door Dr. C.A. van der Heij-
den, directeur van het Toxicologisch Instituut te Bil-
thoven. In een interview met het weekblad De Tijd
verklaart Van der Heijden: „Dat is een van de pro-
blemen van mijn vak: veel van wat wij in het
Westen milieuvervuiling noemen, heeft een nauwe-
lijks aantoonbare invloed op de gezondheid - eigen-
lijk heel frustrerend voor een toxicoloog. Neem de
smog van de zomer van vorig jaar: je moet van
goeden huize komen om aan te tonen dat die nade-
lige gevolgen had. We hebben zelfs navraag ge-
daan bij ziekenhuizen en gezondheidscentra: waar
zijn die zieken nou, waar blijven ze? Ze waren er
niet. Dat wil niet zeggen dat het allemaal volkomen
onschuldig is, maar het is in elk geval minder ern-
stig dan veel mensen denken - de commissarissen
van de koningin, die meteen het autoverkeer wilden
stilleggen, voorop. Men realiseert zich vaak niet
hoe gezond we zijn, hoe lang we zijn geworden,
welke gemiddelde leeftijd we bereiken .... (H)et
gaat onze soort veel te goed, dat is het werkelijke
probleem". (27 juli 1990, nr. 30; mijn cursivering.)

Zou Dr. van der Heijden met deze laatste uitspraak
ongewild de spijker op de kop hebben geslagen?
Het probleem is niet dat het slecht gaat met de
mens, maar dat het goed gaat! Want, als het goed
gaat met de mens, gaat het slecht met de natuur.

Van der Heijden: „Laatst vloog ik van Chicago naar
Denver: alleen maar cultuurlandschap, alléén
maar. Van het begin tot het eind steden en land-
bouwgebieden, waar honderd jaar geleden de Indi-
anen nog rondzwierven in het bos. Verpest, me-
neer. Geen plaats meer voor andere soorten. Dat
is, denk ik, het grote probleem: de overbevolking.
Hoe meer we produceren, hoe meer eten we ma-
ken, hoe meer mensen er komen. En dat is ono-
plosbaar, daar kun je geen maatregelen tegen ne-
men. Dat loopt vast. (Een probleem als dioxine-
vervuiling zal niet de doorslaggevende factor zijn).
Maar het is één van de tekenen dat we onszelf bij
ongewijzigd beleid te gronde richten".

Het vervelende van de zaak is dat de mensheid ook
ten onder zou gaan door te weinig produktie, te
weinig eten, te weinig voortplanting, te weinig ge-
zondheid. Wat je noemt een onoplosbaar dilemma:
als het slecht gaat met de mens, gaat het slecht.
Als het goed gaat, gaat het ook slecht.

Of zouden onze gezondheidsdeskundigen iets over
het hoofd zien? Eén kleinigheidje wel, ja: de reali-
teit. De natuur werkt nu eenmaal zo dat het succes
van de ene soort ten koste gaat van de andere. Dit
geldt niet alleen ten aanzien van de mens. Voor an-
dere levende wezens is het niet anders. Het succes
van onkruid gaat ten koste van andere planten, het
succes van bomen gaat ten koste van planten, het
succes van tijgers gaat ten koste van herten. Waar
een boom groeit kan geen plant staan. Waar een
mens een huis bouwt kan geen boom staan. (Het
idee dat er iets zou bestaan als een „natuurlijk
evenwicht", dat er voor zorgt dat soorten elkaar
niet ten gronde richten, is een illusie: zie deel 2 van
deze serie in het juni-nummer van de Vrijbrief).

Nu is het uiteraard niet zo dat alles en iedereen el-
kaar naar het leven staat in de natuur. Sommige
soorten leven langs elkaar heen, andere versterken
elkaar juist. Zolang het goed gaat met de mens, zal
het ook wel goed gaan met de hond, de kat en de
kanariepiet.

Is het dan niet zo dat de mens afhankelijk is van de
natuur om in zijn levensonderhoud te voorzien? Dit
is het standaard argument waar deze discussie
meestal mee wordt afgekapt. Enig nadenken leert
echter dat dit een generalisatie is. De mens is af-
hankelijk van bepaalde zaken in de natuur, van be-
paalde natuurlijke bronnen, niet alles in de natuur,
dus niet van de natuur. We hebben voedsel nodig,
zeker - maar we hebben geen „natuurlandschap"
nodig om voedsel te produceren. We hebben
zuurstof nodig, jawel - maar een „cultuurland-
schap" wordt niet gekenmerkt door een gebrek-



aan lucht. (Dit wil natuurlijk niet zeggen dat het niet
wenselijk zou kunnen zijn om natuurlandschap te
behouden, maar wenselijk is wat anders dan nood-
zakelijk).

Aangenomen dus dat het goed gaat met de mens,
en dat hieruit in principe niet valt af te leiden dat het
einde van de wereld of de dood van de dood na-
dert, kun je je desalniettemin de vraag stellen of de
mens in de praktijk toch niet bezig is met het ver-
nietigen van het milieu. Wat zijn de bewijzen hier-
voor?

Er zijn een aantal (vermeende) „globale milieupro-
blemen" die worden aangevoerd ter verdediging
van de stelling dat we helemaal verkeerd bezig zijn,
en wel:

D het broeikaseffect
D het gat in de ozonlaag
D de zure regen of verzuring
D de ontbossing
D lucht- en watervervuiling
D overbevolking

Dit artikel wil ik verder wijden aan het beroemde
broeikaseffect.
Op de andere kwesties hoop ik in de eerstvolgende
artikelen terug te komen.

DE BROEIKASTHEORIE
Het broeikaseffect - of juister gezegd, de broeikas-
theorie - is van alle globale milieukwesties waar-
schijnlijk het populairst. De theorie komt er kortweg
op neer dat de aarde warmer wordt als gevolg van
een toenemende concentratie van bepaalde gas-
sen in de atmosfeer, met name kooldioxide (C02),
maar ook chloorfluorkoolwaterstoffen (CFK's), me-
thaan en ozon. De opwarming zou optreden omdat
deze gassen wel zonnestraling doorlaten, maar
warmtestraling van de aarde tegenhouden of terug-
kaatsen naar de aarde. De theorie van het broeika-
seffect wordt als een onbetwiste waarheid be-
schouwd in de (Nederlandse) politiek, binnen de
milieubeweging en in de media (op een enkele uit-
zondering na). In wetenschappelijke kringen ligt dat
bepaald anders, zoals nog zal blijken.

Een typisch voorbeeld van hoe de broeikastheorie
wordt beschreven in de media is het volgende:
„Binnen 50 jaar van nu zal (het pre-industriële
kooldioxyde-gehalte) zijn verdubbeld. En omdat
kooldioxyde volgens alle deskundigen al bij een
zeer gering volume bepalend is voor het klimaat op
aarde (het houdt de warmte vast, zoals in een
broeikas), heeft die verdubbeling een verbijsterend
effect...

Alle belangrijke klimatologen voorspellen een tem-
peratuurstijging van minstens twee graden Celsius
binnen dertig tot zestig jaar. Dat zal enorme gevol-
gen hebben voor klimaat, zeespiegel, landbouw en
bevolkingspolitiek". (Amerikaanse auteur Bill
McKibben, redacteur van de New Yorker en auteur
van het boek Het Einde van de Natuur, De Volks-
krant, 31-03-90. Mijn cursivering).

Iedereen is het erover eens dat het C02-gehalte de
laatste anderhalve eeuw inderdaad is toegenomen,
en wel met ongeveer 25 procent van 0,028 procent
tot 0,035 procent. Twee vragen: ten eerste, zal een
verdere toename van het CO2-gehalte leiden tot
een globale temparatuurstijging, en zo ja, hoeveel
zal deze stijging bedragen?
(Let wel: de vraag is niet of een toename van het
C02-gehalte zal leiden tot een verdere tempera-
tuurstijging; ondanks het feit dat de C02-
concentratie al meer dan een eeuw een stijgende
lijn vertoont, is er nog geen sprake van een opwar-
ming van de aarde).

Ten tweede, wat zullen de gevolgen zijn van een
eventuele opwarming van de aarde?

Zoals gezegd is de broeikastheorie in wetenschap-
pelijke kring uiterst omstreden.
Laten we eerst eens kijken wat de aanhangers van
de theorie voor pijlen op hun boog hebben. Daar-
voor hebben we gelukkig de Volkskrant.

„AARDE AL ONDERHEVIG AAN BROEIKASEF-
FECT", zo luidt een alarmerende kop in deze krant
op 2 juni 1990. „De onderzoekers zijn nu zeker:
door het broeikaseffect warmt de aarde op," deelt
de Volkskrant bijna triomfantelijk mee.

„Wetenschappelijke onderzoekers zijn er nu zeker
van dat de aarde al onderhevig is aan een broeika-
seffect. De planeet warmt daardoor op en tal van
menselijke activiteiten worden ingrijpend beïn-
vloed. Tot deze conclusie komt een werkgroep van
het Intergovernmental Panel on Climate Change
(IPCC) van de Verenigde Naties en de World Mete-
orological Organisation (WMO)."

Waarop is dit verontrustende nieuws gebaseerd?
„Het IPCC-panel komt in zijn rapport tot de slotsom
dat de gemiddelde oppervlaktetemperatuur op aar-
de de laatste eeuw is gestegen van 0,3 graden Cel-
sius tot 0,6 graden Celsius. De vijf warmste jaren
deden zich voor in de jaren tachtig. Over dezelfde
periode is het gemiddelde zeeniveau met 10 tot 20
centimeter gestegen. Deze stijgingen waren niet
regelmatig in de tijd en ook niet gelijkmatig over de
hele aarde".
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Dit klinkt al wat minder onheilspellend. Een tempe-
ratuurstijging van 0,3 graden Celsius (als dit al
klopt, want daarover zijn de meningen verdeeld, zo-
als nog zal blijken) is nou niet bepaald om over naar
huis te schrijven. Dat moet zelfs de Volkskrant toe-
geven: „De omvang van de opwarming is in grote
lijnen consistent met voorspellingen van klimaat-
modellen, maar is ook van dezelfde grootte als de
natuurlijke variatie in het klimaat. De waargeno-
men temperatuurstijging zou grotendeels kunnen
worden verklaard door deze natuurlijke varia-
biliteit". (Mijn cursivering).

Wat verwachten ,,de" onderzoekers van de toe-
komst? „Op basis van de huidige modelresultaten
voorspellen de onderzoekers dat volgens het zoge-
heten Business as Usual Scenario (d.w.z. als er
geen vermindering van de uitstoot van „broeikas-
gassen" plaatsvindt) de broeikasgassen in de vol-
gende eeuw een temperatuurstijging van ongeveer
0,3 graden Celsius per decennium zullen veroorza-
ken (met een onzekerheid van 0,2 tot 0,5 graden
Celsius per tien jaar)". (Mijn cursivering).
U leest het goed: de onzekerheidsfactor is echt
groter dan de verwachte stijging! (Als we er even
van uitgaan dat een decennium nog steeds tien
jaar duurt). Zoals een briefschrijver een week later
in de Volkskrant opmerkte: een vrieskasteffect
hoort ook nog tot de mogelijkheden.

De „verwachte stijging" van de zeespiegel is al
even sterk onderbouwd: „Volgens het Business as
Usual Scenario zal volgens de onderzoekers de ge-
middelde zeespiegel in de volgende eeuw onge-
veer 6 centimeter per decennium stijgen met een
onzekerheidsmarge van 3 tot 10 centimeter per de-
cennium". (Wat u zegt: het is ook nog goed moge-
lijk dat de Deltawerken voor niks zijn gebouwd).

Klinkt dit al niet erg overtuigend, de echte te-
leurstelling moet nog komen. Want: „De IPCC-
onderzoekers benadrukken dat er veel grote onze-
kerheden(\) in hun voorspellingen zitten. Dat geldt
met name voor de tijdschaal van de te verwachten
veranderingen in het klimaat op aarde, de omvang
van die veranderingen en de regionale klimaatsve-
randeringen. Een van die onzekerheden betreft de
bronnen en natuurlijke .zinkputten' van broeikas-
gassen, die de voorspellingen van toekomstige
concentraties teniet kunnen doen. Een andere gro-
te onzekerheid wordt gevormd door wolken. Deze
hebben een sterke invloed op de omvang van kli-
maatsveranderingen. Ook de oceanen hebben in-
vloed op de klimaatsveranderingen. En dan zijn er
ook nog de grootschalige invloeden van de ijskap-
pen aan de polen van de aarde. Deze processen
worden nog maar gedeeltelijk begrepen, maar de

onderzoekers geloven dat deze onzekerheden door
verder onderzoek kunnen worden opgelost. De
complexiteit van het systeem sluit echter niet uit
dat de onderzoekers de komende jaren nog voor
verrassingen komen te staan".
Toch leuk dat er nog melding wordt gemaakt, van
die paar „onzekerheidjes" - zeker als je weet dat
het met name de rapporten van de IPCC zijn die
door politici worden gebruikt om C02-heffingen en
accijnsverhogingen te „rechtvaardigen".

Voor de echte broeikasfanaten is er echter nog
hoop. Volgens de Volkskrant zal „de onweerlegba-
re vaststelling van een versterkt broeikaseffect aan
de hand van wetenschappelijke observaties ...
waarschijnlijk nog tien jaar of langer in beslag ne-
men". Even geduld dus nog: de bewijzen voor de
stelling zijn in de maak! Zoals een Amerikaanse kli-
maatonderzoeker, Richard Lindzen, opmerkte: het
broeikaseffect is waarschijnlijk „het eerste weten-
schappelijke probleem (...) waar de overeenstem-
ming aan het onderzoek voorafgaat". (Elsevier, 17-
02-1990).

Van hetzelfde laken een pak is een eerder artikel in
de Volkskrant (4-11-1989) met alweer een lekker
„pakkende' kop: DE ATMOSFEER ALS VUILNIS-
VAT. Ons „meest informatieve ochtendblad" de-
monstreert hierin een indrukwekkend wetenschap-
pelijk niveau: in het artikel wordt diverse malen
gesproken over „de vervuiling door kooldioxyde
(C02)" en „de C02-vervuiling"! C02, mocht u uw
scheikunde-lessen vergeten zijn, wordt door men-
sen uitgeademd en vormt de grondstof waaruit
planten met medewerking van het zonlicht hun
bestanddelen opbouwen (fotosynthese). Nog even
en ze hebben het bij de Volkskrant over „de vervui-
ling door zuurstof". (Nee, de NRC is geen haar be-
ter: daar worden precies dezelfde kreten gebruikt.
Zie bijvoorbeeld NRC, 24-08-1990, pagina 2).

De Volkskrant laat een Amerikaans klimatoloog
aan het woord, dr. S. Schneider, van het National
Center for Atmospheric Research in Boulder (Colo-
rado): „Een voorspelling is dat bij een verdubbeling
van de C02-concentratie het op aarde één tot zes
graden warmer zal worden. Politici vragen me al-
tijd: Hoe waarschijnlijk is dit? Mijn intuïtie zegt dat
de kans daarop twee op drie is". (Mijn cursivering).
Gelukkig maar dat we Dr. Schneider's „intuïtie"
hebben om ons te hoeden voor allerlei rampspoe-
den. Schneider waarschuwt dat als we doorgaan
„de atmosfeer te gebruiken als vuilnisvat", de con-
centratie sporegassen" zal toenemen, hetgeen
„onvoorspelbare" gevolgen zal hebben. Hoe on-
voorspelbaar deze gevolgen zijn, wordt duidelijk uit
andere opmerkingen van Schneider: „Als het war-
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mer is en de atmosfeer meer C02 bevat, groeien
de bomen ook harder en wordt er meer koolstof uit
de atmosfeer vastgelegd ... En dat zou weer leiden
tot een temperatuurdaling. We hebben geen idee
welk proces het gaat winnen". En: „Maar de tem-
peratuurstijging kan worden beïnvloed door de nog
onzekere terugkoppelingen van wolken en
bomen". En: „Het model is nog niet ideaal, maar
het wordt steeds beter".

BROEIKASGEBRAL
Mocht u de draad even kwijt zijn: het bovenstaande
is wat de aanhangers van de broeikastheorie te
berde weten te brengen. Op grond hiervan is het ei-
genlijk overbodig om nog critici aan het woord te la-
ten. Voor de volledigheid toch maar. Elsevier Ma-
gazine komt de eer toe om (als enige tijdschrift?)
een uiterst kritisch artikel te publiceren van de
hand van Simon Roozendaal onder de kop: „Hoezo
Broeikaseffect?" (Elsevier, nr. 7, 17-2-1990).

Roozendaal: „De wetenschappelijke kennis over
het broeikaseffect staat bol van de vraagtekens zo-
dat niemand, ook niet met de sterkste computer,
daar krachtige uitspraken op kan baseren... Er
bestaat eigenlijk maar één hard gegeven in de
broeikasdiscussie: namelijk dat de afgelopen hon-
derd jaar het kooldioxyde-gehalte in de atmosfeer
van 0,028 tot 0,035 procent is toegenomen. Het
staat overigens ook vast dat dit overigens zeer on-
schuldige gas (iedereen ademt het uit en planten
zijn er dol op) de warmtestraling, die de aarde uit-
zendt, tegenhoudt. Daar houdt zo ongeveer de ken-
nis op en begint de onzekerheid. Een voorbeeld:
wolken hebben een honderd maal zo sterk broeika-
seffect als CO2 (er is altijd meer kans op nachtvorst
als het onbewolkt is) maar klimaatdeskundigen we-
ten nog steeds niet of het afkoelende effect van
wolken (ze houden overdag de zon tegen) nu groter
of kleiner is dan hun broeikaseffect...

Verwarming kan zowel tot afsmelten als tot aan-
groeien van het ijs (van de ijskappen) leiden.... Van
oceanen begrijpt men zo mogelijk nog minder. Er
zit bijvoorbeeld tientallen maal zoveel C02 in het
water als in de lucht. Er zijn diepe stromingen die
het klimaat ingrijpend beïnvloeden... Tenslotte zijn
de computermodellen ongehoord grofmazig. De
wereld is verdeeld in gebieden van vele honderden
kilometers groot, terwijl bijvoorbeeld West-Europa
door slechts zo'n drie a vier punten wordt gerepre-
senteerd. Zou men Nederland door één punt willen
weergeven, dan is de rekentijd van de computer
enkele tientallen jaren. De computermodellen
waarmee de verwarming wordt voorspeld, kunnen
de gecompliceerdheid van het klimaat in de verre
verste niet aan. Wetenschapsmensen uit belenden-

de vakgebieden beginnen zich de laatste tijd te rea-
liseren hoe gebrekkig de modellen zijn. Prof. dr. W.
Groenman-van Waateringen, hoogleraar ecologie
van de prehistorie, schudt verbaasd haar hoofd: ,ik
begreep onlangs pas dat die modellen nauwelijks
rekening houden met het feit dat planten en bomen
C02 opnemen. Zoiets simpels als het verschuiven
van de boomgrens zit er zelfs niet in, terwijl dat gro-
te gevolgen kan hebben voor het broeikaseffect.
Laten de klimaatonderzoekers eerst hun modellen
maar eens verbeteren'."

Roozendaal laat ook een paar Nederlandse weten-
schappers aan het woord. Het commentaar van de
anders altijd zo voorzichtige professoren spreekt
boekdelen. Oud-hoogleraar chemie prof. dr. C.J.F.
Böttcher heeft het over de „broeikashetze". Kli-
maathoogleraar Prof. dr. C.J. Schuurmans: „Er is
pure onzin over het broeikaseffect verkondigd.
Bangmakerij, eenzijdige voorlichting". Drs. B.
Zwart van het KNMI spreekt van „broeikasgebral".

De conclusies van een in april 1990 gehouden con-
gres in Wageningen over „de invloed van het broe-
kaseffect op de landbouw in Europa" worden door
de Volkskrant als volgt weergegeven: „(Het staat)
nog lang niet vast welk effect de temperatuurstij-
ging heeft op verschijnselen als neerslag en varia-
tie in het weer. Er zal veel onderzoek op lange ter-
mijn nodig zijn om zulke verschijnselen te door-
gronden... over het totale effect is nog niets met ze-
kerheid te zeggen, niet voor West-Europa en even-
min voor Zuid-Europa". (Volkskrant, 11-04-1990).

Een maand later verschijnt het volgende geluid in
deVolkskrant (dat tot de koppenmakers bij die krant
blijkbaar niet is doorgedrongen): „Wolkenvorming
is een van de meest ongrijpbare fenomenen bij de
voorspelling van klimaatsveranderingen. De aarde
wordt door wolken zowel opgewarmd als afge-
koeld, maar deze dubbelrol is in voorspellingen
over het broeikaseffect stelselmatig veronacht-
zaamd... (Amerikaanse onderzoekers) ontdekken
(nu) dat de gecomputeriseerde wiskundige tempe-
ratuurmodellen, waarvan de klimatologen groten-
deels afhankelijk zijn, zo ver van de werkelijkheid
staan dat ze mogelijk gedeeltelijk moeten worden
herbouwd". (William K. Stevens, Volkskrant, 26-05-
1990).

In zijn boek Climate, History and the Modem World
merkt de Britse klimatoloog H.H. Lamb op: „Het
kan worden afgeleid dat er een veel grotere veran-
dering in het C02-gehalte van de atmosfeer heeft
plaatsgevonden heel lang geleden, voor het ont-
staan van het eerste plantendek (waarschijnlijk in
het Devoon ongeveer 350 a 400 miljoen jaar gele-
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den) en daarna, maar noch in dit geval noch in het
geval van latere veranderingen in het plantendek
valt er een correlatie te constateren met het ver-
loop van klimatologische veranderingen". (Londen,
1982, p. 331).

HOOGSTE SCHATTINGEN VAARWEL
Aangezien het C02-gehalte al meer dan een eeuw
aan het stijgen is, zou je verwachten - als de broei-
kastheorie juist is - dat er inmiddels iets te bespeu-
ren moet zijn van een temperatuurstijging. Zoals
hierboven opgemerkt, hield het IPCC-panel van de
VN het erop dat de gemiddelde oppervlaktetempe-
ratuur op aarde de laatste eeuw is gestegen van
0,3 graden Celsius tot 0,6 graden Celsius. Roozen-
daal in Elsevier: „... de uitstoot van C02 door het
verbranden van kolen, olie, gas en hout is de
laatste eeuw - en dan vooral sinds 1940 - in een
stroomversnelling gekomen. Zou het somberste
computermodel gelijk hebben, dan zou men nu al
een graad verhoging moeten meten. De algemene
opvatting is echter dat er slechts een halve graad
verhoging is opgetreden, en zelfs dat staat ter dis-
cussie. Bottoner: .Tweetiende graad is er, meer
niet, en dan moet je nog smokkelen met de jaartal-
len'. Wanneer we voor het gemak een halve graad
aanhouden, valt het bovendien op, dat een belang-
rijk deel van de temperatuurstijging optrad tussen
1880 en 1940, toen de CO2-uitstoot nauwelijks
steeg. Toen dat na 1940 wel gebeurde, daalde de
gemiddelde wereldtemperatuur echter weer - tot
aan 1970". (Elsevier, nr. 7, 17-02-1990).

Dit wordt bevestigd door H.H. Lamb, die vaststelt
dat er tot de jaren vijftig sprake is geweest van een
globale temperatuurstijging, gevolgd door een da-
ling. „De overgang naar een koeler klimaat vond
plaats tussen 1950-1953 en aan het eind van de
zestiger jaren; sinds die tijd heeft er geen signifi-
cante verandering plaatsgevonden", (p. 262) Sinds
de mid-vijftiger jaren is het groeiseizoen in Enge-
land gemiddeld 9 tot 10 dagen korter geweest dan
in de decennia daarvoor. In Nederland is de eerste
zomerdag (met een temperatuur van 25 graden of
hoger) in de vijftiger, zestiger en zeventiger jaren
verder opgeschoven. Tussen 1910 en 1949 lag de
eerste dag tussen 9 en 17 mei; in de vijftiger en
zestiger jaren was het gemiddelde 22 mei en in de
zeventiger jaren 3 juni. (Zie Lamb, 263).

Wat de verwachtingen voor de toekomst betreft
constateert Roozendaal: „Onder internationale kli-
maatonderzoekers is er onmiskenbaar een neiging
om langzaam maar zeker de hoogste schattingen
vaarwel te zeggen. Syukuro Manabe, die een van
de vijf (!) broeikas-computermodellen beheert, zei
onlangs dat op basis van de afgelopen honderd

jaar twee graden stijging in de volgende eeuw
waarschijnlijker is dan vier. Schuurmans: ,Tot nu
toe is er meer reden om in de onderkant van de
prognoses, anderhalve graad, te geloven, dan in de
bovenkant". (Elsevier, nr. 7. 17-02-1990).

VERWOESTENDE STORMEN?
En als er nu toch iets van waar blijkt te zijn, van de
broeikastheorie - als de aarde toch blijkt op te war-
men - wordt het dan tijd om arken te bouwen of te
emigreren naar de Alpen? Is het wellicht toch niet
beter om „voor de zekerheid" de uitstoot van C02
in te perken? Wat zouden de gevolgen zijn van een
stijging van de gemiddelde temperatuur op aarde?

„Ernstige gevolgen voor het klimaat", „grote
droogten", „een stijging van de zeespiegel", roept
de milieubeweging (NRC, 24-08-1990). „Zet de
overheid haar beleid nu niet op scherp, dan worden
draconische maatregelen onvermijdelijk, aldus (de
Stichting Natuur en Milieu en de Vereniging Milieu-
defensie) in een ... aan minister Alders (milieube-
heer) aangeboden rapport. ,Het Broeikaseffect, er-
op of eronder'. Ook dr. M.K. Tolba, directeur van
UNEP, de milieuorganisatie van de VN, vreest ern-
stige gevolgen van de kooldioxidevervuiling (sic)."
(NRC, 24-08-1990).

De Volkskrant (26-05-1990) rapporteert dat een stij-
ging van de gemiddelde temperatuur op aarde van
1,5 tot 4,5 graden Celsius „volgens klimatologen"
zal „resulteren in een wijdverbreide klimaatsveran-
dering, een toename van de freqauentie en hevig-
heid van droogten, verwoestende stormen en een
stijging van de zeespiegel".

Onze milieu-vrienden zien hierbij helaas een klei-
nigheidje over het hoofd: het verleden. Dr. H.N.A.
Priem, hoogleraar geologie aan de Rijksuniversiteit
Utrecht, schat op basis van reconstructies uit het
verleden, toen de condities op aarde warmer wa-
ren dan nu, de gevolgen van een forse tempera-
tuurstijding (tot 4 graden in 2050) niet al te somber
in. „De gevolgen blijken, mondiaal bezien, minder
apocalyptisch te zijn dan wat de computermodel-
len voorspellen. Met name de mid-continentale ge-
bieden zouden er klimatologisch op vooruit gaan:
tijdens de periode 8000-6000 jaar geleden waren er
nagenoeg geen woestijnen en leefden er krokodil-
len en nijlpaarden midden in wat nu de Sahara is".
(De Volkskrant, 25-10-89)

Roozendaal in Elsevier: „Een temperatuurstijging
van anderhalve graad valt nauwelijks rampzalig te
noemen. Dan wordt het ongeveer even warm als
tijdens de Middeleeuwen, toen overal in Nederland
en zelfs in Noorwegen wijn werd verbouwd".
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De stijging van de zeespiegel die dan wellicht zou
optreden zou geen probleem vormen voor Neder-
land. Bovendien zouden tal van landen, waaronder
de Sovjet-Unie, „eindelijk in de situatie kunnen ko-
men dat ze voldoende voedsel voortbrengen. Drs.
B. Zwart van het KNMI: ,Het kan heel goed dat veel
Derde-Wereldlanden er geweldig op vooruitgaan.
Dat de produktiviteit van de landbouw enorm zal
stijgen'.... De opbrengst van landbouwgewassen is
sinds het begin van de eeuw met twintig procent
gestegen, alleen door het feit dat er meer kooldioxi-
de in de lucht zit". (Elsevier, n r. 7, 17-02-199).

Prof. dr. W. Groenman merkt op dat het rond 800
voor Christus „in betrekkelijk korte tijd" twee gra-
den kouder werd. „Het groeiseizoen nam met vijf
weken af, er kwam meer westenwind, de boomgor-
dels verschoven honderden kilometers. Die veran-
dering wordt in het algemeen als een klimaat-
verslechtering bestempeld. Nu gaan we de andere
kant uit en wordt het weer tot een klimaatverslech-
tering bestempeld. Daar klopt iets niet". (Elsevier,
nr. 7, 17-02-1990).

De wintertemperatuur in De Bilt steeg van 1690 tot
1740 met twee graden. „En niet te ontkennen valt
dat Nederland het overleefd heeft". Professor
Priem wijst erop dat men uit de opeenvolging van
ijstijden met betrekkelijk grote zekerheid kan
vaststellen dat we de komende zestigduizend jaar
op weg zijn naar een nieuwe ijstijd. ,„Daar valt
niets aan te doen. Misschien helpt het broeikasef-
fect een tikje'". (Elsevier, nr. 7,17-02-1990).

CALVINISTISCHE DROOM
Goed, dat was dus de broeikastheorie - de hele
broekastheorie. Meer stelt het niet voor. Op basis
van deze „theorie" zijn Nederlandse politici wetten
aan het maken die ervoor zullen zorgen dat uw
energieverbruik straks onbetaalbaar is - en hun
macht over uw economische activiteiten onbe-
perkt.
Op basis van deze „theorie" bepleit de milieubewe-
ging „een heffing van 15 cent per kilo uitgestoten
002", die in totaal jaarlijks 18 miljard gulden op
moet brengen - een heffing die ertoe zou leiden dat
benzine 45 cent per liter duurder wordt, gas 30
cent per kubieke meter en elektriciteit 10 cent per
kilowattuur. (NRG, 24-08-1990). Op basis van deze
„theorie" pleit het IPCC „voor extra financiële
steun aan de derde wereld om ... milieumaatrege-
len mogelijk te maken". (Volkskrant, 31-08-1990)
Op basis van deze „theorie" bepleit Minister van
Justitie Hirsch Balin voor een lagere maximums-
nelheid op de autowegen, omdat dit aanzienlijk zou
schelen in „vervuiling door kooldioxide" (Volks-
krant, 03-07-1990).

Hoe kan het dat een dergelijk zwak onderbouwd
sprookje als de broeikastheorie door zoveel men-
sen wordt geloofd? Hoe is het mogelijk dat de vele,
zelfs door de wetenschappers van de Verenigde
Naties openlijk toegegeven onzekerheden, dom-
weg worden genegeerd? Het antwoord ligt voor de
hand. Aangezien C02 een van de meest elementai-
re gassen is, schept „beperking van de uitstoot van
002" (in tegenstelling tot bijvoorbeeld de uitstoot
van CFK's) vrijwel onbeperkte machtsmogelijkhe-
den voor de staat en andere op macht beluste
groeperingen. Zoals Simon Roozendaal opmerkt in
Elsevier: „Het broeikas-syndroom is de droom van
elke rechtgeaarde calvinist: eindelijk mogen we
ons schuldig voelen over het feit dat we ademha-
len". Lees voor calvinist „aanhanger van de milieu-
beweging" of „politicus" of „professor in de wijs-
begeerte" en het is duidelijk waaraan de broeikas-
theorie zijn universele populariteit te danken heeft.

Noot: Citaten van E.F. Schumacher afkomstig uit
Small is Beautiful, Londen, 1973 Q

DE PRINCIPIA
VAN KON RAD SWART

De in libertarische kringen bekende denker Konrad
Swart houdt in Utrecht een tiendelige lezingency-
clus, getiteld de Principia. Hierin zet hij een aantal
van zijn denkbeelden uiteen. Op 7 november vindt
de vierde lezing plaats, getiteld Kennis. Lezingen
die nog volgen hebben als onderwerp Recht, Vrij-
heid, Economie, Kwaliteit, Schoonheid, en het
Juiste. Alle lezingen worden gehouden van 20.00
tot 22.00 uur. Visschersplein 80, Utrecht. Q
Zaal open 19.30 uur.

WAARVOOR? WANNEER?

De vragen In beeld
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LIBERTARISCHE OLIFANT
IN ANARCHISTISCHE PORSELEINKAST?

J. Otto Vrijhof

Naar aanleiding van het bezoek van libertair-
anarchisten uit Gent op de Kring Schiedam op 7 ju-
ni 1990, de volgende bespiegelingen van J. Otto
Vrijhof.

Libertair-anarchisten schijnen vooral moeite te
hebben met de mate van absoluutheid waarin de
betekenis van de begrippen ,recht' en ,macht' in
het libertarisme worden gezien. Overigens is het
belangrijkste van het libertair-anarchisme voor mij
niet een zeker socialistisch gedachtengoed als
achtergrond. Het gaat mij vooral om wat ik zie als
uitbreiding van het klassieke geweldsbegrip, op
een zeer interessante wijze. Zodanig zelfs dat ik
het libertair-anarchisme als serieus alternatief voor
het libertarisme zie overkomen op proto-liberta-
riërs. Als deze uitbreiding van het geweldsbegrip
niet op overtuigende wijze als onjuist door het liber-
tarisme wordt aangetoond, dan dwingt het naar
mijn smaak libertariërs een keus te maken waar zij
die veelal als ,open aangelegenheid' willen be-
schouwen.

De kern van de zaak is dat volgens mij libertair-
anarchisten als meest wezenlijke onderdeel van
hun overtuiging meedragen dat er naast de door de
libertariërs erkende vormen van geweld nog een
vorm van geweld bestaat, nl. die van macht die een
bepaalde omvang of intensiteit te boven gaat. Een
voorbeeld van een situatie waarin zo'n macht fre-
quent voorkomt, is die in hiërarchische structuren.
In deze redenering is deze macht altijd geweldda-
dig, ook al wordt lijf en goed nog niet aangetast.
Het is het verhaal van de olifant in de porseleinkast.
Hoe voorzichtig de olifant zich ook beweegt, zijn
bewegingen kunnen voor iemand van een kleinere
machtsomvang gewelddadige gevolgen hebben.
Omdat mensen zich bewust zijn van de gevolgen
van deze 'bovenmatige' machtsomvang, zullen zij
zich al in de buurt van deze macht gaan gedragen
of er daadwerkelijk geweld wordt uitgeoefend, al-
thans in de visie van de libertair-anarchisten. Zij
zien daarom een samenleving die uitsluitend op het
principe van vrijwilligheid is gebaseerd, als onvolle-
dig. Volgens hen MOET er darna ook nog minstens
een minimum invulling komen van die idee van een
vrijwillige samenleving, namelijk een invulling die
zich richt op het voorkomen van macht(sconcen-
traties) die een bepaalde omvang te boven gaan.

.Bovenmatige' macht zal anders altijd in een zoda-
nig aantal gevallen ontstaan dat een samenleving
die niet voorzorgsmaatregelen ter voorkoming
heeft getroffen, in beslissende mate inferieur zal
zijn aan een waarin dat wel is gedaan.

Misschien heb ik het verkeerd begrepen, maar het
komt mij voor dat als het libertarisme dit niet vol-
doende kan weerleggen, libertariërs gezien zullen
worden als mensen die bewust een keuze maken
voor het NIET-invullen van een samenleving (al-
thans op dit punt) in plaats van als mensen die het
aan eenieder of aan iedere - vrijwillig samengestel-
de - groep willen overlaten te kiezen voor al of niet
invulling van een samenleving. De paradoxale con-
sequentie is dat het libertarisme gezien zal worden
als de zoveelste ideologie die ook zo nodig een uit-
spraak wil doen over de (noodzakelijke) invulling
van een wenselijke samenleving. Ik kan mij overi-
gens voorstellen dat in een wereld die aan libertari-
sche rechtmatigheidprincipes voldoet (dus recht-
matig als zodanig is), er libertarische en libertair-
anarchistische samenlevingen naast elkaar voor-
komen, in een dynamisch populariteitsevenwicht,
tussen welke samenlevingen een levendig perso-
nenverkeer plaatsvindt. Degenen die vinden dat zij
het niet kunnen bolwerken in de libertarische sa-
menlevingen omdat er naar hun mening teveel
machtsconcentraties voorkomen waarvan zij het
slachtoffer zijn, zullen werk zoeken in libertair-
anarchistische samenlevingen waar zij meer .be-
schermd' zijn maar ook minder betaald krijgen. Het
moet temslotte uit de lengte of de breedte komen.
En andersom een trek naar libertarische samenle-
vingen van degenen die meer voor hun arbeid be-
taald willen krijgen en niet in een samenleving wil-
len verkeren met een machtbeperkende structuur.
Ik hoop dat mijn artikel bijdraagt aan een intensive-
ring van de discussie rond het libertair-
anarchisme.
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LIBERTARIERS IN SCIENCE FICTION-LAND

Henry Sturman

Van donderdag 23 tot en met maandag 27 au-
gustus jl. werd in het Congresgebouw te Den Haag
de 48ste Wereld Science Fiction Conventie gehou-
den, kortweg genoemd de ConFiction.
Behalve vele activiteiten zoals films, workshops,
discussies, lezingen en een gemaskerd bal, was er
ook een dealersroom waar conventiedeelnemers
hun geld konden verkopen voor o.a. boeken,
T- shirts en futuristisch speelgoed (ik vermoed
B.T.W.-vrij).
LIFHAS (Libertarian Fund For Human Assistance)
was ook aanwezig met een boeken/info stand. Doel
van de stand was onder andere om alle mensen op
de wereld te helpen door het dichterbij brengen van
een vrije wereld.

Het viel me mee dat er een redelijke interesse en
sympathie was voor onze libertarische ideeën. Een
verklaring hiervan is dat er een verband bestaat
tussen Science/Future Fiction en libertarisme. Bei-
de onderwerpen vereisen immers van je dat je je
een voorstelling kunt maken van een andere maat-
schappij en bovendien dat je ook geïnteresseerd
bent in andere mogelijke toekomstige samenle-
vingsvormen.
Redelijk veel Science Fiction enthousiasten zijn in-
derdaad ook libertariërs. We hebben verschillende
Amerikaanse libertariërs bij ons standje ontmoet.
Ik herinner me van een vorig standje waar ik aan
meegewerkt heb, op een info-markt voor aanko-
mende studenten, dat men veel kritischer stond ten
opzichte van libertarische ideeën in vergelijking
met wat ik op deze conventie meemaakte. Een
vriendin van me, die o.a. in de bejaardenverzorging
heeft gewerkt, vertelde me dat ze het op haar werk
vaak heeft meegemaakt dat mensen klagen over
de overheid en de hoge belastingen die ze moeten
betalen. Ik was natuurlijk blij dit te horen, maar ik
vertelde haar dat mijn ervaring met studenten is
dat ze helemaal niet zo kritisch zijn ten opzichte
van de overheid. Ze wees er me toen op dat dat wel
logisch is, omdat studenten nog weinig slechte er-
varingen hebben met de overheid. Studenten vin-
den het allang best dat de overheid hun studie en
levensonderhoud betaalt. Later pas worden ze zich
er bewust van dat het systeem ook nadelen heeft in
de vorm van hoge belastingen. Gek genoeg heb ik
daar eigenlijk nooit zo stil bij gestaan, maar ik denk
dat ze gelijk heeft en dat studenten om deze reden
niet de beste groep vormen om libertarische
ideeën te verspreiden.

Ik begin me te realiseren dat de meeste mensen
geleid worden door korte-termijn denken en be-
vooroordeeld zijn door uit te gaat van hun eigen po-
sitie. Dit alles wijst er op dat libertarische acties
wellicht het meest succesvol zullen zijn als ze ge-
richt zijn op groepen die het meeste onder de over-
heid lijden. Robert Ringer zegt in zijn boek „Resto-
ring The American Dream" dat hij ervan uitgaan
dat bijna alle mensen (vakbondsleden, vakbondslei-
ders, uitkeringsontvangers, zakenmensen, ambte-
naren, milieu-activisten, etc.) goede intenties heb-
ben, maar dat ze slachtoffer zijn van een van de
grootste zwakheden van de mensheid: opportuun
en korte-termijn denken. Dit menselijk gebrek leidt
ertoe dat mensen groepen vormen om de realisatie
van hun wensen te verhaasten door middel van
snelle korte-termijn oplossingen, dus door over-
heidsinterventies.

Op de Congresavonden werden onder andere afle-
veringen gepresenteerd van de individualistische
Science Fiction serie „The Prisoner". Ook waren
er leden aanwezig van de Prisoner-fanclub, die ge-
heel of bijna geheel libertarisch zijn. Op de zondag-
middag werd er een lezing gehouden door Samuel
Edward Konkin III, Bill Ritch en John Henry Holm-
berg over het libertartisme en Science Fiction. Na-
dat Samuel Konkin de overheid op libertarische
gronden had bekritiseerd, waarschuwde een
anarcho-socialist uit de zaal dat men ook beducht
moet zijn voor het gevaar van de multinationals.
Een libertariër uit de zaal antwoorde dat hij geen
last had van multinationals. Hij zei: een multinatio-
nal komt niet aan mijn deur om belasting van me te
heffen, een multinational komt niet aan mijn deur
om me te dwingen voor hem te werken en een mul-
tinational komt niet aan mijn deur om me te dwin-
gen zijn produkten te kopen. O

m
(De Volkskrant)
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TERRA LIBERA
Libertarisch nieuws en informatie
Hub Jongen

KRING ROOSENDAAL
Op 9 oktober was er een reünie van de deelnemers
aan de serie van vijf bijeenkomsten over „VRIJ-
HEID en ZELFBESTUUR" die in mei in Roosendaal
werd gehouden. De reünie was weer zo interessant
en gezellig dat besloten werd om in de toekomst re-
gelmatig bij elkaar te komen. Dit zal plaatsvinden
op elke derde dinsdag van de maand van 18.30 tot
20.00 uur in restaurant CENTRAL te Roosendaal.
Getracht zal worden zoveel mogelijk gebruik te ma-
ken van de ervaring en mogelijkheden van Kring
Schiedam. Als u belangstelling hebt om eens ken-
nis te maken, bel dan naar de redactie, of naar
01654-1695.

POLEN
In Polen zijn verkiezingen voor een nieuwe Presi-
dent omdat Jaruzelski verklaard heeft dat hij ver-
vroegd zal aftreden. Lech Walenza is een bekende
kandidaat. Interessant is echter dat ook STAN TY-
MINSKI zich kandidaat voor deze functie heeft
gesteld. Hij doet dit als LIBERTARISCH ONAFHAN-
KELIJK KANDIDAAT. Het is ons op dit moment nog
niet helemaal duidelijk hoe libertarisch Stan Ty-
minski echt is, maar we zullen trachten hem te vol-
gen en u op de hoogte te houden.

FREE FORUM BOOKS
Dit is na LAISSEZ FAIRE BOOKS de grootste boek-
handel die gespecialiseerd is in ,vrijheidsliteratuur'.
Deze zaak was eigendom van Jim Peron. Jim is nu
echter vertrokken naar Zuid Afrika om in Johannes-
burg een gelijksoortige zaak te beginnen.
FREE FORUM BOOKS is na de ISIL conventie door
ISIL overgenomen, waardoor de service en de acti-.,
viteiten van ISIL nog groter kunnen worden. Het
plan is om in elk nummer van FREEDOM NET-
WORK NEWS een aantal speciale aanbiedingen
voor leden van ISIL aan te bieden. Abonnees van
de VRIJBRIEF ontvangen FNN gratis, en kunnen in
de toekomst ook van deze speciale aanbiedingen
profiteren.

FREE MARKET FOUNDATION USSR
Deze stichting is onlangs in de Verenigde Staten
opgericht en werkt nu aan het verkrijgen van offi-
ciële status in Rusland.
Vince Miller, President van ISIL, is één van de
bestuursleden, waardoor er een nauwe samenwer-
king tussen ISIL en FM F mogelijk is.

De belangrijke man in deze organisatie is Victor
Davidoff. Hij is een vroegere „dissident" die nu
naar Rusland mag terugkomen. Het plan is dat dit
in mei 1991 zal gebeuren. Tot die tijd wordt alle
aandacht gericht op het verkrijgen van voldoende
fondsen om de stichting in Rusland straks voldoen-
de mogelijkheden te geven. Zij willen ongeveer de-
zelfde acties voeren als ISIL: publiceren en semi-
nars organiseren.

. EUROREPS
Op 28/30 september vergaderden in Rotterdam Eu-
ropese vertegenwoordigers van ISIL. Deze bijeen-
komsten worden meestal twee keer per jaar gehou-
den en hebben ais doel om in Europa ervaring uit te
wisselen en om eventueel gezamenlijke acties op
gang te brengen.

Het belangrijkste onderwerp was deze keer de or-
ganisatie van de ISIL CONVENTIE in 1991.
Deze wordt gehouden in DENEMARKEN van 19-24
augustus. Reserveer nu al de data!

Na deze conventie bestaat de mogelijkheid om
deel te nemen aan een „TOUR" die wordt georga-
niseerd door de Libertarian Adventurers, CARPE
DIEM. Jason Alexander overweegt nog om ook de
mogelijkheid te scheppen voor een INTENSIVE
waarop zijn PHYLOSCIENCE zal worden behan-
deld, vooral gericht op wat je er zelf aan hebt. Als u
daarin geïnteresseerd bent, laat dat dan weten aan
de redactie. Hoe meer interesse, hoe groter de
kans dat het zal doorgaan.

TREFPUNT Zaterdag 9 maart 1991
Op de „Repmeeting" in Rotterdam werd besloten
dat we in Nederland op 9 maart een TREFPUNT-
BIJEENKOMST zullen organiseren met sprekers uit
verschillende (Europese) landen.
U zult daar nog meer over horen, maar reserveer
nu al de datum!

LIBERTARIAN F AM l LIST
LIBERTARIAN FAMILIST is de nieuwsbrief van de
LIBERTARIAN FAMILIST MOVEMENT, die om de
twee a drie maanden verschijnt.
Er staan veel interessante artikelen in van bekende
schrijvers. Ook de discussies staan op een hoog
pijl en de lezers worden uitgenodigd om commen-
taren en artikelen in te sturen.
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Deze nieuwsbrief wordt gratis gestuurd aan allen
die hem willen ontvangen en die bereid zijn te ver-
klaren dat ze achter de „Statement of Position"
van deze beweging staan. Ze zijn vóór de rechten
van kinderen en zien de familie als een vrijwillige
contractuele relatie om kinderen op te voeden tot
verantwoordelijke, in zichzelf vertrouwende men-
sen. Zij zijn tegen de groeiende invloed van het
„statisme" en nationalisme. Als de overheid al een
functie heeft, moet deze zich beperken tot het hel-
pen in de bescherming van Leven, Vrijheid en Ej-
gendom van de familieleden. Op alle andere terrei-
nen hoort er een complete scheiding te zijn van fa-
milie en staat.

Desgewenst sturen we u de complete (Engelse)
verklaring toe. U kunt ook rechtstreeks contact op-
nemen met: LIBERTARIAN FAMILIST MOVEMENT,
P.O. BOX 4826, EL PASO, TX 79914 U.SA

GROUNDSWELL
Groundswell is de beweging die in en buiten Zuid
Afrika de „splution" die Leon Louw en Frances
Kendall ontwikkeld hebben tracht bekend te maken
en in te voeren.
De Raad van Europa en de Regering van MALTA
organiseerden begin oktober een internationaal
symposium waarop „grondwet-ontwerpers", voor-
al uit Oost-Europese landen, kennis konden nemen
over de nieuwe ideeën die er in de wereld op dit ge-
bied ontwikkeld worden.
Het is een hele stap vooruit, dat ook de Libertariërs
Louw en Kendall daar hun voorstellen te berde kon-
den brengen,

FORT COLLINS inc.
Fort Collins is een prachtige stad met 80.000 inwo-
ners, gelegen aan de voet van de Rocky Mountains
in COLORADO in Amerika. „Fort Collins inc." is
een „bedrijf" opgezet door Mary Margaret en an-
dere libertariërs.
Zij streven na: VRIJHEID NU.
Mary Margaret zegt. „Ik wil vrijheid voor mijzelf, in
mijn leven, niet alleen maar voor de volgende gene-
raties".

Hun idee is eenvoudig: probeer zoveel mogelijk li-
bertariërs naar Fort Collins te krijgen. Hoe meer er
zijn, hoe meer invloed je kunt krijgen bij lokale ver-
kiezingen, en hoe beter je elkaar kunt helpen. Maak
het zo aantrekkelijk dat er steeds meer libertariërs
naar deze stad verhuizen. Help hen met het vinden
van huizen, werk enz. Doe dat door zoveel mogelijk
gegevens ter beschikking te stellen.

Het project begint te werken. Er verhuizen inder-
daad mensen naar Fort Collins door dit project.

Iets voor u? De redaktie heeft veel meer gegevens
ter beschikking, maar u kunt ook zelf rechtstreeks
contact opnemen met:
FORT COLLI NS inc.
P.O.BOX 1849, 225 S. Meidrum,
FORT COLLINS, CO 80522, U.S.A.
P.S. Misschien een idee om in Nederland/België
een dergelijk project op te starten?

VRIJE BOND
Op de bijeenkomst van de KRING SCHIEDAM/
ROTTERDAM van 4 oktober vond een gedachten-
wisseling plaats met een tweetal vertegenwoordi-
gers van de Vrije Bond. Daarbij leerden we dat dat
een soort „vakbond" is met op „vrijheid" gerichte
ideeën. Een deel van hun doelstellingenverklaring
is voor libertariërs letterlijk te accepteren. Bij voor-
beeld het eerste punt stelt:
„De Vrije Bond is een onafhankelijke organisatie
die streeft naar een vrije samenleving. Dit is een
samenleving waarin men uitgaat van de waardig-
heid en autonomie van het individu en elke dwang
of onderdrukking vermijdt; een samenleving, met
andere woorden, waarin mensen zelf kunnen bepa-
len hoe ze hun werk- en levensomstandigheden in-
richten (zelfbestuur, zelfbeheer).

Klinkt vertrouwenwekkend. Doet zelfs denken aan
de „ADVOCATES for SELF-GOVERNMENT".
Maar als we dan verder op de betekenis van deze
woorden ingaan en horen hoe deze door leden van
de bond worden geïnterpreteerd, blijkt dat zij eigen-
lijk het eigendomsrecht niet of slechts in minimale
mate erkennen.
Zonder eigendomsrecht kunnen er geen andere
rechten zijn. Dus bleek al snel dat wij op een heel
andere golflengte zitten. De bijeenkomst was inte-
ressant en nuttig om meer te leren over de wijze
waarop andere groepen in de maatschappij den-
ken en handelen. Misschien is het ook nuttig om
aan die andere groepen iets over het libertarisme
te leren.

, DISCRIMINATIE
Virginia Postrel wijst er in REASON MAGAZINE van
juli 1990 op hoe de samenleving door de overheid
„groeps-bewust" gemaakt wordt. En dat geldt in
Nederland/België minstens even sterk. Zij noemt
het „rassen-bewust", maar het gaat veel verder
dan aleen maar de kleur van een persoon. Dage-
lijks lezen en horen we over nieuwe wetten en
maatregelen die allerlei mensen in vakjes stoppen.
Buitenlanders, minderheidsgroepen, kleurlingen,
arbeidsongeschikten, vrouwen, enz. enz.
Doordat voor elk van die groepen speciale regels of
voordelen gelden, worden alle mensen er constant
op gewezen dat die groepen bestaan.
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Bijvoorbeeld doordat bedrijven een bepaald aantal
invaliden in dienst moeten nemen, worden een
aantal mensen wel of niet tegen hun zin in die cate-
gorie gestopt. Constant worden zij zelf en ook hun
omgeving er op gewezen dat zij anders zijn. Door
speciale voorkeursbehandelingen komt er bij velen
een gevoel van „minder waardig zijn", en bij de an-
deren een gevoel van overbodigheid en niet ge-
vraagd medelijden of erger nog van jaloezie op die
voorkeursbehandeling.

THE LIBERTARIAN REPUBLICAN
Veel libertariërs zijn tegen het vormen van een Li-
bertarische Politieke Partij. Onder andere omdat
het een contradictie zou zijn van de principes. An-
deren vinden dat niet, zolang deze partij maar
streeft naar het verminderen van de overheidsin-
vloed. Zij vinden dat dat in de bestaande maat-
schappijstructuur de enige weg is om „geweldloos"
dichter bij onze ideale maatschappij te komen. Als
extra voordeel wordt vaak naar voren gebracht dat
het hebben van een dergelijke partij de „enige"
manier is om voldoende publiciteit te krijgen. En die
is nodig om je idealen bekend te maken.
Daarom is in Amerika de LP, de Libertarian Party,
opgericht. Deze werkt redelijk succesvol, maar
blijft vooralsnog zeer klein vergeleken met de twee
grote partijen.
Omdat dat een aantal personen te langzaam ging,
hebben zij een nieuwe groepering opgericht, name-
lijk de „LIBERTARIAN REPUBLICAN ORGANIZING
COMMITTEE" (LROC).
Zij willen werken binnen de Republican Party en
zorgen ervoor dat libertariërs in functies gekozen
worden. Op die manier zijn er inderdaad al een
aantal libertariërs op belangrijke posten gekozen.
Uiteraard geven ze ook (voor $30) een nieuwsbrief
uit:
THE LIBERTARIAN REPUBLICAN
444 Gastro Str. 301
MOUNTAIN VIEW, CA 94041
Er zijn veel wegen die naar Rome leiden l

INTERNATIONAL FREEDOM FOUNDATION
Deze Stichting, die zich bezig houdt met „beleids-
onderzoek", is in 1986 in Washington opgericht.
Zij heeft nu kantoren o.a. in Engeland, Duitsland,
Frankrijk en in de Benelux (België).
Ze publiceren de resultaten van hun studies en or-
ganiseren regelmatig seminars. Deze zijn de
laatste tijd sterk gericht op de ontwikkelingen in
Oost-Europa.

Meer inlichtingen bij:
Mr. Adam Breeze,
International Freedom Foundation,
46 Rue Gachard, BRUSSEL 1050.

.VROUWEN IN HET LIBERTARISME
ledereen die geïnteresseerd is in de groeiende rol
van vrouwen in de libertarische beweging (ook
mannen!) wordt uitgenodigd om deel te nemen aan
een SEMINAR van 21-24 juni 1991.
Dit seminar wordt gehouden in FORT COLLINS in
COLORADO. De kosten zijn $70.-, waarin drie
maaltijden zijn begrepen.
Onder andere zal er gediscussieerd worden over:
-- Vrouwen in de libertarische beweging.
- Hoe meer vrouwen aan te trekken in de beweging.
-- Hoe zien vrouwen de libertarische man!
Meer suggesties nog welkom.
Voor inlichtingen kunt u terecht bij: Mary Margaret,
1317 Lakewood Drive, Ft. COLLINS, CO 80521,
U.SA

AMERIKAANSE VERKIEZINGEN 1992
en de LP.
Op het zgn. „Labour Weekend", op 1 september
1991, wordt in CHICAGO de nationale conventie
van de LP georganiseerd. Op die conventie zal de
verkiezing plaats vinden van de Presidents-
kandidaat die voor de LP mee gaat doen aan de
grote verkiezingen. Namen van kandidaten die nu
reeds genoemd worden zijn Walter Williams en
Dick Boddie. Over de econoom Professor Walter
Williams hebben we reeds vaker geschreven. Dick
Boddie is één van de topmensen in de Advocates
for Self-Government. We zullen proberen u van het
verdere verloop op de hoogte te houden.
Als u kans hebt om een dergelijke happening eens
mee te maken, kan ik u aanraden die zeker te be-
nutten. Het gedoe geeft een goed beeld hoe het
ook in de grote partijen gebeurt.

LIBERTAS DENMARK
Libertas organiseert op 10 november in KOPENHA-
GEN een seminar onder de titel:
DEN LIBERALE RENAESSANCE.
De taal zal in hoofdzaak Deens zijn.
Eventuele buitenlandse deelnemers zullen worden
„voorgelicht".

— adv. —i

Postbus 336 2100 AH Heemstede

Bezoeken? Informatie?

Bel 023 - 290941

„Specialist in vrijheid sinds 1975!"
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DE VRIJE MARKT
!N EEN ONVRIJE ECONOMiE
)r. L.H.N. Jongen

Het artikel in de vorige Vrijbrief kan nog steeds ac-
tueel genoemd worden. Het gaf de grote lijnen aan
waarbij ik stel(de) dat we al richting recessie gin-
gen, die hoogstens verergerd wordt door een even-
tuele oorlog in het Midden Oosten. Maar ook al zou
er geen gevecht of slechts een korte strijd plaats-
vinden, dan nog zitten we naar een recessie te kij-
ken.

In het kort betekent dat:
1. Aandelenkoersen kunnen nog lager
2. De 36 gaat nog verder omlaag
3. De yen blijft zich versterken

EVEN zult u het tegenovergestelde van voornoem-
de 3 punten zien zodra er „vrede" in het Midden
Oosten in zicht lijkt.

Concreet op beleggingsgebied: blijf liquide, blijf in
goud(achtige) zaken en voor de spelers/handelaren:
koop wat goedkope put-opties op de E.O.E. index
(een mand van Nederlandse aandelen) plus goed-
kope calls - inde Top 5 index (de vijf grootste Neder-
landse internationals).

Dit kun je trachten te timen door de calls te kopen
als de beurs omlaag gaat en de puts als de beurs
stijgt, (en vóór het Midden Oosten is opgelost). Re-
den hiervoor is dat in dit soort tijden/omstandig-
heden je hele grote schommelingen in de beurs
kunt verwachten. Het verlies op de call of put posi-
tie wordt dan vele malen goedgemaakt door de te-
gengestelde put of call positie. Vindt u dat allemaal
te ingewikkeld, blijf dan liquide en koop hoogstens
voor de wat langere termijn put opties.

Terug naar de recessie
Op een bepaald moment zullen de centrale banken
en politici de geldkranen openzetten (o.a. via lagere
rente) ,,om de economie weer op gang te krijgen".
Dat is uw inflatie signaal. (Had u dat nog nodig als
op jaarbasis de inflatie in Engeland en de VS meer
dan 10% is?)
Tegelijk met dit „belletje" van inflatie weet u dat
dan weer een tijdje de aandelenmarkt kan stijgen.
Klinkt dat simpel? Is het ook en zo simpel gaat er
nooit een dieptepunt af -top aangekondigd worden.
Er zijn altijd bijkomstigheden: bijvoorbeeld Duits-
land heeft veel te veel geld nodig voor Oost Duits-
land. Daardoor kan daar de rente niet veel omlaag,
integendeel. En aangezien wij in Nederland en Bel-
gië wel mee moeten gaan, geldt dat ook voor ons.
En als de rente in de V.S. met veel pijn en moeite
omlaag geduwd wordt (de korte termijnrente
slechts) dan zullen heel veel obligatie beleggers net
als ik grote angst voor inflatie krijgen: en als je nu al
10% inflatie hebt, neem je dan voor de komende
10 jaar genoegen met 9% rente?
Trouwens welke buitenlander koopt nog V.S. obli-
gaties als hij op eigen valuta (Japan/Europa) meer
rente krijgt zonder een dalende dollar? Kortom de
grote 37 (financieel "krachtige" landen) zullen
trachten de rente omlaag te krijgen, maar dat lukt
ze hoogstens voor de korte rente.

Goud-achtige zaken, ik schreef het al eerder, stel-
den zwaar teleur door niet echt op spanning en nog
niet op inflatie te reageren.. Die inflatie heb ik u be-
loofd. De ongeduldigen zouden tijdens een eventu-
ele Midden Oosten oorlog wat goud kunnen verko-
pen, waarna het later teruggekocht kan worden.Q


