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Bijna ieder mens wil meer "vrijheid". De meeste mensen vertalen
"vrijheid" als meer mogelijkheden voor zichzelf en vragen/eisen
van de overheid maatregelen om deze mogelijkheden voor hen te
realiseren. Weinigen beseffen dat overheidsmaatregelen bijna altijd
een beetje ten gunste van sommigen en veel ten nadele van velen
zullen zijn.
Oftewel: de "vrijheid" die veel mensen wensen betekent meer mo-
gelijkheden voor zichzelf ten koste van anderen.

Zo willen sommige "junkies" vrijheid van drugsgebruik en opheffing
van wettelijke beperkingen, maar ze willen tevens "gratis"
drugsverstrekking door de overheid, betaald met geld afgenomen
van anderen.
Zo willen socialistische "anarchisten" een politiek bestel waarin
niemand onderdrukt wordt, de zwakken geholpen worden en de
overheid moet worden afgeschaft, maar ze gaan ervan uit dat
iedereen hun collectivistische maatschappij-visie zonder meer zal
aanvaarden. Ze praten hierbij niet over dwang en geweld, terwijl
een opgelegde collectivistische samenleving juist dwang en geweld
impliceert.
Zo zijn er meer voorbeelden van maatschappij-kritische groeperin-
gen die zich verzamelen rond het streven naar verhoging van be-
paalde deel-vrijheden. De Junkiebond bijv. wil individuele keuze en
verantwoordelijkheid met betrekking tot drugsgebruik én een gratis
voorziening van bepaalde drugs door anderen. De Vrijdenkers wil-
len een samenleving die vrij is van onredelijkheden als goden, voor-
oordelen, gevestigde opvattingen en andere waanideeën én een
economisch bestel dat niemand uitbuit.

Het Libertarisch Centrum voert al jarenlang het beleid in contact te
treden met allerlei groeperingen die bepaalde deel-vrijheden
nastreven. Dit contact is gericht op het overtuigen van deze groepe-
ringen dat zij gebaat zijn bij totale vrijheid, in plaats van slechts een
deel-vrijheid. Acceptatie van volledige individuele vrijheid als basisfi-
losofie is hierbij een vereiste.
Een totale vrijheidsfilosofie is niet per definitie gelijk aan het liberta-
risme, dat wil zeggen respect voor andermans individuele vrijheid
en het principe van geen geweldsinitiëring. Het kan ook het ratio-
neel anarchisme van David Friedman zijn, of het vrijheidsbegrip van
de rationalisten a la Heinlein.

Een totale vrijheidsfilosofie veronderstelt wel een volledig respect
voor individuele eigendomsrechten. Zoals Ayn Rand al stelde is er
immers zonder eigendomsrechten geen enkele recht. Het recht op
eigendom dient te worden erkend alvorens alle andere rechten na-
gestreefd en gerealiseerd kunnen worden. Het recht op eigendom
maakt individuele vrijheid totaal en ondeelbaar. **
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ERRATUM ERRATUM

Het vorige nummer van de Vrijbrief heeft een foutieve voorkaft; in plaats van
'Maandblad 157/158 maart 1991 betrof het Maandblad 159 april/mei 1991.
Ook de inhoudsopgave klopt niet. Hiervoor onze excuses.
In dit nummer is een strookje met de juiste nummering en inhoudsopgave bij-
gevoegd, wat u eventueel op de voorkaft kunt plakken.

De redaktie.

DE MILIEUBEWEGING (7)
DE GROTE VERVUILSTER
Karel Beekman.

„De mens is de oorspronkelijke en fundamentele vervuiler".
(J.O.'M Brockis, redakteur Environmental Chemistry) (1)

i

Als ik u zou vertellen dat er een bedrijf bestaat, een
multinational, die meer uitlaatgassen in de lucht
pompt dan alle andere bedrijven op de wereld bij
elkaar - een multinational die meer zware metalen
in de grond stopt, meer ongelukken en natuurram-
pen veroorzaakt, meer ziekten verspreidt, meer do-
den op zijn geweten heeft, en meer planten en die-
ren heeft vernietigd (en nog steeds vernietigt) dan
de hele mensheid bij elkaar, wat zou u daarvan
zeggen?

Zou u vinden dat deze multinational verboden zou
moeten worden?
Zouden de produkten van dit bedrijf geboycot moe-
ten worden?
Zouden de direkteuren vervolgd moeten worden en
in de gevangenis gezet?

Welnu, ik kan u meedelen dat deze multinational
werkelijk bestaat. Het is namelijk niemand minder
dan onze ouwe, trouwe Moeder Natuur, diezelfde
Moeder Natuur waar we allemaal zo dol op zijn en
die we allemaal zo graag willen beschermen en
naar de schoot waarvan een aantal van ons dol-
graag terug zouden willen keren.

Niet Shell, niet Akzo, niet Amerika, niet de Mens-
heid, maar Moeder Natuur is de grootste ver-
vuilster ter wereld.

Absurd?
Nee hoor. In wetenschappelijke kringen zijn de ver-
vuilende activiteiten van de natuur geen geheim of
punt van discussie; in de media, in het onderwijs en
door de overheid echter wordt er vrijwel nooit over
gepraat.

In voorgaande artikelen van deze serie hadden we
al gezien dat er veel meer natuurlijke „kankerver-
wekkende" stoffen bestaan dan „synthetische", en
dat er veel meer plante- en diersoorten zijn uit-
gestorven door toedoen van de natuur dan als ge-
volg van menselijk handelen.
In deze aflevering zul-
len we zien dat er nog veel meer mis is met de na-
tuur. Laten we beginnen met luchtvervuiling.

Als u gewend bent om af te gaan op wat u ziet op
t.y., of wat u leest in de pers, of wat u hoort van de
Rijksvoorlichtingsdienst, of wat u hebt geleerd van
uw onderwijzers, docenten of professoren, of (het
ergste van alles) van wat er in uw encyclopedie
staat, dan zult u er ongetwijfeld heilig van overtuigd
zijn dat luchtvervuiling een typisch geval is van
menselijke (en met name industrieel-westers-
kapitalistische) verderflijkheid. Het idee dat lucht-
vervuiling niet alleen door de mens wordt veroor-
zaakt, maar ook door de natuur, en nog wel in veel
grotere mate, zal voor de meeste mensen heel
vreemd in de oren klinken. Toch is het een simpele
waarheid.



Luchtvervuiling is al zo oud ajs de aarde. Zo lezen
we in het (overigens zeer milieuvriendelijke) Time-
Life boek De Atmosfeer:
„In zekere zin is de atmosfeer altijd verontreinigd
geweest.

Tenslotte is de atmosfeer een complex geheel van
gassen en deeltjes, waarvan er sommige niet en
andere wel schadelijk zijn. Lang voor de ontdekking
van het vuur en voor de mens zijn bijdrage aan het
probleem begon te leveren, zat de lucht al vol stof-
deeltjes, zoutdeeltjes van de oceanen, stuifmeel,
bacteriën, rook en gassen van bosbranden, vulka-
nisch afval en ontelbare andere stoffen. Tot op de
dag van vandaag zijn de meeste van de in de lucht
zwevende deeltjes van diezelfde bronnen af-
komstig.
De schrijver en chemicus Donald Carr merkte eens
op: ,Er is aardig wat hoogdravende nonsens ge-
schreven over de gezonde lucht op het land en in
de bergen', en omschreef die lucht vervolgens zelf
als een ,zeer ingewikkeld, geparfumeerd zootje.'

(2)

In dit Time-Life boek van Oliver E. Allen wordt een
overzicht gegeven van de stofdeeltjes in de atmos-
feer, waaruit blijkt dat door menselijke activiteiten
jaarlijks 92 miljoen ton stoffen in de atmosfeer ko-
men, terwijl de jaarlijkse hoeveelheid stofdeeltjes
van natuurlijke herkomst 1207 miljoen ton be-
draagt, waarvan maar liefst 1000 miljoen ton af-
komstig is van zeezout. (3)

De grootste luchtvervuilers ter wereld zijn niet fa-
brieken of auto's of elektriciteitscentrales, maar
vulkanen. Vulkanen? Jawel. Vulkanen zijn zo sme-
rig dat, als het fabrieken waren geweest, ze al lang
door de overheid zouden zijn gesloten - na eerst
door de milieubeweging te zijn verketterd,

„Misschien zorgen vulkaanuitbarstingen (...) voor
de grootste vervuiling," verklaart Allen. „(Bij een
zware uitbarsting kan een met zwaveldioxyde be-
zwangerde aswolk tot zo'n 20 kilometer hoogte stij-
gen en een heel halfrond in een stofsluier hullen."

Een voorbeeld is de uitbarsting van de Fuego-
vulkaan in Guatemala in 1974," „(e)venals andere
vulkanen ... een grote vervuiler; nog maandenlang
waren de zonsondergangen op het noordelijk hal-
frond in een rossige gloed gehuld als gevolg van in
de lucht zwevende asdeeltjes." (4)

In The Apocalyotics van Edith Efron vinden we een
overzicht van een aantal van de stoffen die door
vulkanen in de atmosfeer worden gebraakt. „Vulka-
nen hebben door de eonen heen zware metalen in
de atmosfeer gebracht. Wetenschappers, die de
stoffen hebben geanalyseerd die zich in de mondin-
gen en spleten van actieve vulkanen bevonden, zijn
tot de conclusie gekomen dat in vulkanische stof-
deeltjes koper, arsenicum, zink, antimonium, lood
en kwik voorkomen. Vulkanische gassen zijn waar-
schijnlijk belangrijke bronnen van kwik in de atmos-
feer. In vulkaanstof is de aanwezigheid van lood ge-
constateerd. Vulkanische activiteit brengt stikstof-
dioxyden voort. En vulkanen stoten enorme hoe-
veelheden selenium uit; men heeft geschat dat ge-
durende de gehele geschiedenis van de aarde, vul-
kanen ongeveer 0,1 gram selenium hebben uit-
gestoten per vierkante centimeren van het aardop-
pervlak.... Vulkanen produceren eveneens zwavel-
dioxyde. Bij een vulkaanuitbarsting op Hawaii
kwam methylchloride vrij. (En) vulkanen stoten ven-
zo(a)pyrene uit'". (5)

De Britse klimatoloog H.H. Lamb geeft een globale
omschrijving van de manier waarop vulkaanuit-
barstingen hun vuile werk doen. „Grote vulkaanuit-
barstingen ... stoten grote aantallen submicroscopj-
sche rotsdeeltjes en aërosolen (microscopisch klei-
ne, zwevende deeltjes) afkomstig van zwaveldioxy-
de in de stratosfeer, waar ze buiten het bereik zijn
van de regen die zulke verontreiniging (normaliter)
uit de lagere atmosfeer spoelt. De vulkaanstof cir-
culeert rond de aarde in tien dagen tot een paar
weken, afhankelijk van de hoogte...; deze verschil-
lende diffusie-processen ... verspreiden het materi-
aal geleidelijk in een steeds gelijkmatigere sluier
die het betreffende halfrond (of zelfs de hele aarde)
binnen een half jaar kan bedekken. Hoe hoger net
geëxplodeerde stof wordt geworpen door de uit-
barsting, hoe langer de sluier blijft bestaan. De
deeltjes gaan zo langzaam naar beneden dat ze er
tussen twintig dagen en een jaar over doen om een
kilometer te dalen en ze kunnen tussen één en ze-
ven jaar (of langer) in de atmosfeer aanwezig blij-
ven." (6)

Voor broeikas-, ijstijd- en andere klimaatpessi-
misten werkt het wellicht therapeutisch om eens te
mediteren over het effect van vulkanen op het glo-
bale klimaat. Het verkoelingseffect dat optreedt na
grote vulkanische erupties wordt geschat op 0,1 toi
1 graad Celsius (dit is het gemiddelde over os
centrale luchtstreken) (a)ls gevolg van grote vul-
kaanuitbarstingen ... blijft een sluier van submicro-
scopische deeltjes enkele jaren in de stratosteei
hangen. De stofsluiers schermen de inkomenae



zonnestraling af, maar laten de uitgaande langere-
golf straling van de aarde door".
Een manier waarop het effekt van vulkanen kan
worden gemeten is op basis van zuurafzettingen in
ijslagen, zoals bijvoorbeeld in Groenland. Het zuur-
gehalte van het ijs in Groenland is volgens Lamb
min of meer representatief voor de hoeveelheid aë-
rosolen in het noordelijk halfrond. De meting van de
zuurgraad in de ijslagen van het Groenlandse ijs
gaat terug tot de 6e eeuw. Er blijkt een indrukwek-
kende overeenkomst te zijn tussen de zuurgraad
van het Groenlandse ijs en de gemiddelde tempe-
ratuur op het noordelijk halfrond (die weer op een
andere manier is vastgesteld, onder meer op basis
van boomringen). „Het moet zeker worden aan-
vaard dat de variaties in de hoeveelheden vulka-
nisch materiaal in de atmosfeer, en de hoeveelhe-
den die worden afgezet vanuit de atmosfeer, iets te
maken lijken te hebben met de klimatologische va-
riaties in de (laatste 1400 jaar), en wellicht zelfs een
belangrijke oorzaak zijn geweest voor de Kleine
IJstijd. Deze hypothese wordt bevestigd door ande-
re benaderingen van Bryson en Goodman van de
Universiteit van Wisconsin, die er ook op wijzen dat
het afkoelen van het noordelijk halfrond sinds de
vijftiger jaren (sic) wellicht kan worden toegeschre-
ven aan een verdubbeling van het vulkanische ma-
teriaal in het noordelijk halfrond gedurende dezelf-
de periode."
Er is nog meer bewijs: tussen 1925 en
1945 vond er op het zuidelijk halfrond wel veel vul-
kanische activiteit plaats, en in tegenstelling tot het
noordelijk halfrond, daalde de gemiddelde tempe-
ratuur op het zuidelijk halfrond in de dertiger jaren.
(Overigens is het ook zeker dat vulkanische erup-
ties niet de enige oorzaak zijn van klimaatvariaties).
Ondanks dit alles hoor je maar weinig protesten te-
gen vulkanen. Zou het geen idee zijn om, in plaats
van het autogebruik terug te dringen, te proberen
alle vulkanen op aarde te doven? Of zou zoiets vol-
gens de milieubeweging „geweld tegen de natuur"
zijn?

De auto, dat weet iedereen, is het symbool van de
milieuvervuiling. De auto is wel het meest onna-
tuurlijke, materialistische, vieze-troep-uitbrakende
monster dat de mensheid heeft voortgebracht. Al-
thans, dat is wat de milieubeweging ons wil doen
geloven, en dat is haar aardig gelukt. De mensen
zijn nog steeds niet uit hun auto's te branden, maar
ze laten wel de ene belastingmaatregel na de ande-
re, de ene accijnsverhoging na de andere, de ene
parkeerbeperking na de andere gelaten over zich
heen gaan. Ze rijden nog wel, maar ze zijn niet
meer zo blij dat ze rijden.

Wat is er eigenlijk precies mis met de auto? Vol-
gens een brochure van de Stichting Natuur en Mi-
lieu en het Wereld Natuur Fonds getiteld Auto en
Milieu, is „de groei van het autoverkeer (...) een
ramp voor de natuur en het milieu. Op basis van
het overheidsbeleid zal de uitworp van koolwa-
terstoffen en stikstofoxyden in 2010 184 miljoen ki-
lo bedragen. Dat is meer dan het dubbele van wat
de overheid zich in het Nationaal Milieubeleidsplan
(NMP) ten doel heeft gesteld, te weten 86 miljoen
kilo. Om die doelstelling te bereiken is een halve-
ring van het autogebruik vereist." Aldus een bericht
in de Volkskrant van 21 augustus 1990. Er volgen
nog een heleboel cijfertjes over de te verwachten
en de gewenste uitstoot van „schadelijke stoffen"
door de auto, plus de mededeling dat de brochure
is geschreven door Th. Haffmans uit Apeldoorn,
„de man die in 1989 een klacht indiende" tegen
een brochure van de Bovag/Rai getiteld Over de
Auto en het Milieu, „waarin de auto niet bedreigend
voor het milieu wordt genoemd. Deze brochure
werd later door de Reclame Code Commissie als
misleidend bestempeld". Het College van Beroep
van de Stichting Reclame Code bevestigde deze
uitspraak.
De Stichting Natuur en Milieu en het Wereld Natuur
Fonds protesteren dus tegen de uitworp van kool-
waterstoffen en stikstofoxyden door de auto. Wat
ze echter verzuimen te vermelden is dat de uitstoot
van deze zelfde stoffen door natuurlijke bronnen
veel en veel groter is dan door auto's. Hoeveel
mensen zouden zich realiseren dat bossen -jawel,
bossen - alleen al pakweg zes keer zoveel koolwa-
terstoffen produceren dan de mens (en dat is dus
meer dan alleen de autorijdende mens)? Hoeveel
mensen zouden beseffen, als ze zo'n krantebe-
richtje lezen, dat hun dierbare Moedertje Natuur
veel en veel meer stikstofoxyden produceert dan
de mens, volgens één schatting vijftien keer zo-
veel? Hoeveel mensen zouden er zich van bewust
zijn dat er bijvoorbeeld bij bliksem enorme hoeveel-
heden stikstofoxyden (NÓ en N02) vrijkomen? Vol-
gens een schatting uit 1977 is bliksem verantwoor-
delijk voor vijftig procent van de „wereldproduktie"
aan stikstofoxyden. (7) Met andere woorden, de
Stichting Natuur en Milieu en het Wereld Natuur
Fonds verdedigen de natuur en het milieu tegen
gassen die de natuur en het milieu zelf in grote hoe-
veelheden produceren. Wie misleidt er wie nu ei-
genlijk?

Wat betreft andere schadelijke stoffen in de uitlaat-
gassen van auto's: loodderivaten zijn verdwijnende
als gevolg van het gebruik van loodvrije benzine, en
ozon - zp dit al schadelijk is, want het wordt snel
weer omgezet in zuurstof - wordt eveneens in veel
grotere heoveelheden geproduceerd door de na-



tuur (bijvoorbeeld door bliksem). Wellicht wordt het
tijd om de benaming „heilige koe" te gaan gebrui-
ken voor iets anders dan de auto.

IV

Hier houdt de luchtverontreiniging door de natuur
geenszins mee op. Efron schrijft: „Planten, bijvoor-
beeld bonen en peulgewassen, verspreiden me-
taalrijke zwevende deeltjes; zaailingen van pijnbo-
men scheiden zink en lood af. Van terpenen (onver-
zadigde koolwaterstoffen) is (in de wetenschappe-
lijke literatuur) vastgesteld dat ze kankerverwek-
kend zijn en deze stoffen worden door de Environ-
mental Protection Agency beschouwd als zwaar
vervuilend. De lucht bevat onverzadigde koolwa-
terstoffen die afkomstig zijn van het gebladerte van
bomen, planten, van oliehoudende en andere har-
sen en van rottende en ontbindende blad-, schors-
en houtweefsels".
Efron heeft nog meer interessants te melden. De
natuur produceert meer zwaveldioxyde (55-65 pro-
cent van het totaal) dan de mens.

De meeste metalen die in de atmosfeer worden ge-
vonden zijn afkomstig van de aardkorst en van zee-
zout.
Natuurlijke radioactiviteit is vele malen groter dan
de radioactiviteit afkomstig van menselijke activi-
teiten. Volgens schattingen uit 1978 was de radio-
actieve straling afkomstig van nucleaire energie in
de V.S. 56 rem per persoon per jaar tegenover
20.000 rem van natuurlijke bronnen. De radioactie-
ve straling als gevolg van het ontwikkelen, produ-
ceren en testen van wapensystemen was naar
schatting 0,165 rem. Wie nooit in een ziekenhuis
komt ontvangt vrijwel geen radioactieve straling
van mensenlijke activiteiten.
(In sommige gevallen vervuilt de mens meer dan
de natuur: een voorbeeld is de uitstoot van lood.) (8)

Hier kan tegenin worden gebracht dat de luchtve-
rontreiniging door de mens vaak geconcentreerder
is en daarom schadelijker dan de natuurlijke lucht-
verontreiniging. Dit is (soms) waar en het is een
goed argument voor het terugbrengen van door
menselijke activiteiten veroorzaakte luchtvervuiling
in die gevallen waar dat nodig is, bijvoorbeeld rond
stedelijke gebieden waar de lucht niet goed kan
doorstromen. Dat is echter heel wat anders dan de
bewering dat de natuur wordt vernietigd door de
vervuiling die de mensheid produceert.

V

Aan waterverontreiniging doet de natuur ook al flink
mee.
In (drink)water komen talloze metalen van nature
voor: aluminium, arsenicum (!), barium, beryllium,
cadmium, chroom, koper, ijzer, lood, kwik, nikkel,
tin, zink, enz. De metalen in drinkwater zijn af-
komstig van regenwater en rottende vegetatie.
Puur „natuurlijk" water kan gevaarlijk zijn. In be-
paalde streken van de Amerikaanse staat Oregon
bevat het water dertig tot veertig keer zoveel arse-
nicum dan volgens wettelijke normen aanvaard-
baar wordt geacht. Men veronderstelt dat dit wordt
veroorzaakt door vulkaanafzettingen. De natuurlij-
ke concentratie van asbest in water varieert naar
schatting van 10.000 tot 1 miljoen vezels per liter
(9).

Als er ergens op de wereld een olietanker op de
klippen vaart en zijn lading verliest, wordt dit on-
middellijk door iedereen betiteld als een „milieu-
ramp". Nu ben ik geen voorstander van het onge-
controleerd dumpen van olie in de zee, maar „mi-
lieuramp?" Volgens Edith Efron wercl in het begin
van de tachtiger jaren in de Atlantische Oceaan
een olievlek ontdekt van bijna 1500 km lang, 1,8 km
breed en 100 meter dik. Deze olie was onder water
uit de aarde gesijpeld. Er lekt constant olie vanuit
de aarde in de zee, maar hoeveel is volgens Efron
niet bekend. (10)

VI

Naast grootscheepse luchtverontreiniging is ons
aller Moedertje Natuur verantwoordelijk voor tallo-
ze ziekten en plagen, waarvan zowel mensen als
dieren en planten het slachtoffer zijn.
Een paar voorbeelden. De Mycobacterium tuber-
culosis was nog niet zo lang geleden de belan-
grijkste doodsoorzaak, waaraan 15 miljoen men-
sen per jaar stierven. De Pasteurella pestis is een
bacil die in het jaar 540 naar schatting 100 mi joen
mensen het leven kostte, plus nog eens 25 miljoen
in de 14e eeuw en 13 miljoen tussen 1896 en 1917.
(11) Weet u het nog? Volgens bepaalde milieu-
freaks stonden „we" vroeger „op goede voet met
de natuur".
In Japan zijn in het verleden honderden mensen
omgekomen doordat ze methylkwik binnenkregen
afkomstig uit industrieel afval. De schadelijke ge-
volgen van methylkwik waren in die tijd niet oe-
kend. Zonder meer een trieste zaak, maar toen
zinkt een dergelijke tragedie in het niet bij de mi-
joenen slachtoffers die worden geëist door puur
„natuurlijke" ziekten zoals malaria en dysenterie.
(12)



Bossen worden voorzover we weten in zeer be-
perkte mate aangetast door zure regen. Het aantal
bomen dat hierdoor sterft is verwaarloosbaar in
vergelijking met de massaslachtingen van Moeder
Natuur in de vorm van stormen, onweer, branden
en natuurlijke plagen. Voor de mensen die zich
echt zorgen maken over de toekomst van onze
bossen is het volgende verhaal van de Amerikaan-
se bodemdeskundige Edward C. Krug wellicht inte-
ressant:

„Er wordt geëist dat we miljarden per jaar moeten
besteden aan (de bestrijding van) zure regen om
een hypothetisch gevaar te bezweren voor onge-
veer 120.000 hectare hooggelegen sparrebos.
Maar er wordt weinig gedaan voor de resterende
ruim 7 miljoen hectare sparrebos (in de Verenigde
Staten) die wordt verwoest door geïmporteerde in-
sectenplagen - negentig procent van de volwassen
sparrebomen in de Southern Appalachians zijn
dood of stervende als gevolg van de woolly adelgid
en de spruce budworm heeft miljoenen hectare ro-
de sparren verslonden in Maine en miljoenen méér
in Canada. Dan zijn er nog de 60 miljoen hectare
hardhout in het oosten (van de Verenigde Staten)
die worden aangevallen door verschillende geïm-
porteerde ziekten en plagen. Voordat de kastanje-
boom uit onze bossen verdween door planteziekte
kon een ondernemende eekhoorn van Maine naar
Georgia reizen over de takken van kastanjes ... De
eik, die veel van de iepen en kastanjes heeft ver-
vangen in onze bossen, wordt verwoest door de
resvlinder. En nu verspreidt de beukbastziekte
(„beech bark disease") zich over ons land, na voor
het eerst geconstateerd te zijn in Halifax, Nova
Scotia .... Milieu-activisten in het midden-westen
treuren om de 1600 hectare verzuurd water waar-
van zij aannemen dat het getroffen is door zure re-
gen. Maar we horen weinig over de zebra mussel ...
die geen natuurlijke vijanden heeft en de plantoni-
sche basis van de voedselketen van de Grote Me-
ren bedreigt en daarmee 73 miljoen hectare
water". (13)

VII

Het ongeluk in de kerncentrale van Tsjernobyl, hoe
verschrikkelijk dit ook was (zeker voor de slachtof-
fers ervan), is niettemin slechts een mini-rampje in
vergelijking met de natuurrampen die de aarde in
het verleden te verduren heeft gehad. Meteorie-
tinslagen bijvoorbeeld.

Over de meteorieten die de aarde in de prehistorie
hebben geteisterd bestaat nog veel onzekerheid. In
Scientific American (september 1978) staan de re-
sultaten van een onderzoek naar de Manicouagan-
krater in Quebec (Canada). De onderzoekers den-
ken dat de krater is veroorzaakt door een meteoriet
met een doorsnee van 8 kilometer, die, 214 miljoen
jaar geleden, op de aarde inbeukte met een snel-
heid van ongeveer 60.000 kilometer per uur. Hierbij
kwam een hoeveelheid energie vrij die waarschijn-
lijk gelijk is aan een paar miljoen Hiroshima-
bommen. Er zijn ook theorieën die het uitsterven
van o.a. de dinosaurus en zijn vriendjes in verband
brengen met de klimatologische gevolgen van een
meteorietinslag.

Maar we hoeven niet te speculeren over het verre
verleden. Bekend is de meteorietexplosie van 30
juni 1908 (nog niet zo lang geleden) in Siberië (bo-
ven het dal van de Toengoeska-rivier). Deze explo-
sie had een kracht van tien megaton. Volgens een
artikel in Science (2 oktober 1981) genereerde de
vlucht van deze meteoriet door de atmosfeer pa-
kweg 30 miljoen ton stikstofmonoxyde. Deze
stikstofmonoxyde vernietigde daarbij waarschijnlijk
(spuitbusbestrijders opgelet!) 30 tot 45 procent van
de ozon op het noordelijk halfrond. Er is bewijs dat
het ozongehalte in 1909 aanzienlijk is aangetast, en
dat het enkele jaren heeft geduurd voordat dit weer
was hersteld.

Zoals H.H. Lamb vaststelt, (O)nderzoek duidt er-
op dat het globale regiem zeer goed beschermd is
tegen eventuele verstoringen als gevolg van de re-
latief nietige hoeveelheden energie die zelfs de mo-
derne mens tot zijn beschikking heeft. De energie
die vrijkomt bij een mucleaire ontploffing van één
megaton is ongeveer een-honderdste van de ener-
gie die vrijkomt bij één cycloon yan ongeveer een
uur of een middelgrote vulkaanuitbarsting." (14)

VIII

De mens is soms zelfs veel milieuvriendelijker dan
de natuur. Dit zal voor de meeste milieufilosofen
klinken als vloeken in de kerk, maar daarom is het
niet minder waar. Als de mens een stuk woestijn
verandert in een boomgaard of een moestuin, dan
is dat ongunstig voor de schorpioen en de cactus,
maar gunstig voor een heleboel andere planten en
dieren. De mens weet vaak een rijke natuur te
scheppen, waar de natuur zelf een dor of eentonig
landschap in gedachten had. Een voorbeeld uit de
Volkskrant.



„Toch is de totale ondergang van de oorspronkelij-
ke natuur door biologen nooit erg betreurd. De
kleinschalige landbouw die eeuwenlang - tot in de-
ze eeuw - de oernatuur verving, had een verrijken-
de invloed. Het oorspronkelijke bos werd vervan-
gen door een veel grotere schakering in landschap-
pen en deze variatie kwam veel planten en dieren
ten goede. De variatie in milieu-omstandigheden
nam dankzij de mens toe. Er werd een nieuwe rijk-
dom geschapen, de .cultuur-natuur'.... Wat wij nu
als natuur ervaren, is voor het overgrote deel een
restant van vroegere economische activiteit". Een
voorbeeld is de heide, die natuurbeschermers in
Nederland zo graag in stand willen houden. Alleen
door het beweiden met schapen, afplaggen en
branden, kon de onafzienbare heide in stand blij-
ven. De schapenmest werd door de boeren ge-
mengd met heideplaggen en als bemesting ge-
bruikt voor hun schamele akkertjes. Toen de kunst-
mest de schapen overbodig maakte en bovendien
de wol moeilijk viel af te zetten, werd rond de eeuw-
wisseling het oude systeem vaarwel gezegd. De
heide werd in hoog tempo in cultuur gebracht of
bebost. Natuurbeschermingsorganisaties die zich
zorgen maakten over de teloorgang van de heide
en tot aankoop overgingen, moeten nu voor die be-
langstelling boeten. Het in stand houden bleek na
het verdwijnen van het vroegere beheer een in-
mense klus. Vrijwillegers trekken boompjes uit (!)
om te voorkomen dat de heide dichtgroeit en de
terreinbeheerders gebruiken groot materieel om te
frezen en mechanisch te plaggen (!). Ook andere
gebieden leiden aan het euvel dat de mens alle
moeite moet doen om het vroegere beheer voort te
zetten. Bloemrijke hooilanden die niet worden ge-
maaid, verliezen hun luister. Plassen waar geen riet
wordt gesneden, groeien langzaam dicht". (15)

IX

De conclusie die we uit het bovenstaande verhaal
kunnen trekken is dat de activiteiten van de mens
niet bijzonder vervuilend zijn, als je ze vergelijkt
met de vervuiling die normaal is in de natuur. Dat
wil uiteraard niet zeggen dat vervuilende activitei-
ten van de mens per definitie aanvaardbaar moe-
ten worden geacht. Het feit dat iemand op natuurlij-
ke wijze een rotsblok op z'n hoofd kan krijgen, wil
niet zeggen dat iedereen daarom maar met rots-
blokken mag gaan gooien.

Hoe een milieubeleid er precies uit zou moeten
zien is een onderwerp voor later. In ieder geval die-
nen er objectieve criteria te worden aangelegd
voor wat wel en niet mag. De milieubeweging
houdt er echter een hele andere redenatie op na.

Volgens het huidige milieudenken is het simpele
feit dat de activiteiten van mensen gevolgen heb-
ben voor de (rest van de) natuur - bijvoorbeeld het
feit dat autorijden de uitworp van bepaalde gassen
met zich meebrengt - voldoende om deze activitei-
ten af te wijzen of tenminste in principe te veroor-
delen.
Overdrijf ik? Neem de volgende uitspraak, die niet
afkomstig is van de ene of andere fundamentalisti-
sche milieugroepering, maar van niemand minder
dan onze minster van VROM, de heer Alders him-
self. „Geen enkel produkt," heeft onze minister ge-
zegd, „is vriendelijk voor het milieu" (16)

Alders haalt hiermee een frase aan uit het NMP-
Plus, of althans de concept-versie ervan: „Ten aan-
zien van reclame geldt dat de wildgroei in het ge-
bruik van de term milieuvriendelijk - of zinspelingen
daarop -aan banden moeten worden gelegd. In
principe is geen der producten (d.w.z. geen enkel
produkt) milieuvriendelijk, al is het wel zo dat be-
paalde producten mindermilieuschadelijk zijn dan
andere" (17)

Net zoals sommige milieufilosofen het gebruik van
grondstoffen en het bedrijven van landbouw
bestempelen als een gewelddaad tegen de natuur,
is de minister (en met hem de gehele milieubewe-
ging) van mening dat het maken van produkten ge-
lijkstaat aan het toebrengen van schade aan het
milieu. Mijn argument, dat ik in het huidige en voor-
gaande artikelen uiteen heb gezet, is dat dit stand-
punt onhoudbaar is.

a) omdat de mens net zo goed recht heeft om te
trachten te overleven als alle andere levende we-
zens en aangezien de mens hersens heeft gekre-
gen van Moeder Natuur is het maken van produk-
ten nu eenmaal de manier waarop hij overleeft
(met andere woorden, als het maken van produkten
per definitie schadelijk is voor het milieu, dan zijn
alle activiteiten van alle levende wezens ook per
definitie schadelijk voorhet milieu, en dan zijn we
dus onzin aan het kletsen);

b) omdat de gevolgen van menselijke activiteiten
voor het milieu in geen enkel opzicht verschillen
van de gevolgen van natuurlijke .activiteiten' (ge-
beurtenissen) voor het milieu. Met andere woor-
den, er is geen wezenlijk verschil tussen menselij-
ke activiteiten en natuurlijke gebeurtenissen (18),
hooguit kunnen er verschillen zijn in gradaties (dat
wil zeggen, verschillen in de omvang van de gevol-
gen die menselijke activiteiten en natuurlijke ge-
beurtenissen voor het milieu hebben), maar voor-
alsnog vallen die eerder in het voordeel van de
mens uit dan andersom.



X

De milieubeweging ziet rampen daar waar niets
dan vage theorieën zijn (de broeikastheorie en de
afbraak-van-de-ozonlaag-theorie), globaliseert
plaatselijke milieuproblemen (water- en luchtveron-
treiniging) en hangt over het algemeen van weten-
schappelijke en biologische misvattingen aan el-
kaar (verzuurde meren, kankerverwekkende stof-
fen, uitlaatgassen van auto's). Er is geen enkele re-
den om aan te nemen dat het „vijf voor twaalf" is of
tien voor twaalf of zes uur. Problemen zullen er al-
tijd zijn, maar zolang er niet al teveel meteorieten
inslaan en vulkanen uitbarsten blijft de Dag des
Oordeels nog wel even uit.

Vanwaar dan dat alles overheersende natuurpessi-
misme van de milieubeweging? Waarom zien ze al-
leen maar ellende op ons afkomen? De blik van de
mens kan worden vertroebeld door zijn vooringeno-
men standpunten. Het zou kunnen dat het apoca-
lyptische perspectief van de milieubeweging een
uitvloeisel is van haar filosofische uitgangspunten.

Hoe kijken de milieufilosofen tegen de mens aan?

Ze hameren er steeds op dat de mens „deel uit-
maakt van de natuur", een „onderdeel is de na-
tuur", maar daarbij doelen ze slechts op de oer-
mens van hun dromen die leeft in de natuur van
hun dromen, niet op de echte, bestaande mens, die
zo goed en zo kwaad als hij kan zijn verstand ge-
bruikt en zijn handen laat wapperen om te kunnen
overleven in een maar al te realistische en onver-
schillige - een mooie, maar desalniettemin onver-
schillige - omgeving. Zolang de mens „klein" blijft,
„één is met de natuur", een beetje door de bush-
bush blijkt kruipen en geen hogere gemiddelde le-
vensverwachting bereikt dan 20 jaar, mag-ie blij-
ven. Groeit-ie groter - gaat-ie nadenken en zich ver-
menigvuldigen en de natuur voor zijn doeleinden
gebruiken en het ergste van alles, produkten ma-
ken^) dan is de lol eraf. De grote ramp die de mi-
lieufilosofen aan zien komen is niet zozeer „het ein-
de van de natuur", maar - zo lijkt het - het begin van
een blijvend succes van de grote mens, en daar-
mee het einde van hun idee van de natuur - hun
idee van hoe de werkelijkheid eruit zou moeten
zien. Een van de mede-(£)oprichters van de Ameri-
kaanse denktank The Hudson institute, MaxSinger,
heeft een enigszins droog boek geschreven met
een hele mooie titel: Passage to a Human World.
De nadruk ligt op de laatste twee woorden: Human
World. Volgens Singer is de mensheid hard op weg
om voor het eerst in de geschiedenis een menselij-
ke wereld te creëren - een wereld waarin de mens
de aarde domineert en waarin geen wilde natuur.

meer is. Hij is daar niet verheugd of bedroeft over
(ik ook niet trouwens), hij constateert alleen dat het
waarschijnlijk zo is. Het beeld van een „menselijke
wereld" is iets dat veel mensen (en niet alleen mi-
lieufilosofen) met angst en afgrijzen vervult, net zo-
als de voorbodes van die toekomstige menselijke
wereld - de computers en andere technologische
vernieuwingen - deze mensen met angst en afgrij-
zen vervullen. Deze mensen concluderen dat een
dergelijke wereld niet kan ontstaan (de mens is
„afhankelijk" van de natuur, hij zal ten onder gaan
als hij de natuur zo blijft gebruiken, enzovoort) om-
dat ze niet willen dat hij ontstaat. In dat opzicht
biedt de milieubeweging niets nieuws: veranderin-
gen en nieuwe ontwikkelingen hebben altijd
weerstand ontmoet, en het is dan ook niet meer
dan normaal dat grote veranderingen op grote
weerstand stuiten.; Milieufilosofie is eenvoudigweg
een nieuwe vorm van de eeuwenoude filosofie van
het conservatisme, met alle kenmerken vandien:
de idealisering van het verleden, de voorspelling
van het einde der tijden, het idee dat uitgerekend
„onze tijd" een verschrikkelijke crisis doormaakt
en dat we nu of nooit van onze dwaalwegen moe-
ten terugkeren.
Dat is althans mijn inschatting.

In het volgende deel van deze serie hoop ik einde-
lijk te kunnen ingaan op het politieke programma
van de milieubeweging - want daar was het me ei-
genlijk allemaal om begonnen.

NOTEN:

1. J. O'M. Bockris, redakteur Environmental Chemistry,
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Amsterdam 1983. (Mijn cursivering.)

3. Allen, p. 133.

4. Allen, p. 142.

5. Efron, p. 145-146.
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7. Efron, p. 166-170. Zie ook J.C. v.d. Rhee, op. cit., p. 33-
36.

8. Efron, p. 166-170. Voor wat in deze context wordt ver-
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serie in de Vrijbrief van maart 1991.

9. Efron, p;. 171-172.

10. Efron, p. 171.

11. Efron, p, 355-356. Vervolg op pagina 12



INTERVIEW
Amerikaanse Public choice econoom over libertarisme en Zuid-Afrika.

NELSON MANDELA: EEN DOORSNEE POLITICUS

Chris Hocepied

Christopher LINGLE is voor menig lezer van de
VRIJBRIEF geen onbekende meer. Hij is één van
de meest geapprecieerde sprekers op libertarische
conventies en trefpunten. Hij is evenwel niet alleen
de representative - „rep" - van de International So-
ciety for Individual Liberty (ISIL) te Luxemburg
maar eveneens een vermaarde „public choice"1)
econoom. Dus, meer dan de moeite waard om na-
der kennis met hem te maken.

VRIJBRIEF: Kunt u zich aan onze lezers voorstel-
len?
LINGLE: Ik ben in 1948 geboren. Na het behalen
van mijn doctoraat in de economische weten-
schappen, ben ik in 1978 voor een onderwijsop-
dracht van één jaar naar Europa getrokken. Ik ben
er nog steeds! Ondertussen heb ik wel in ongeveer
11 landen gedoceerd. Zo gaf ik onder meer gedu-
rende 6 maanden les te Shanghai over de beginse-
len van de vrije markteconomie. Ik doceerde ook
twee jaar in Zuid-Afrika. Thans doceer ik economie
en politiek van de Europese Gemeenschappen aan
de Europese afdeling van de Miami-University van
Ohio, die in Luxemburg gevestigd is. Amerikaanse
studenten die 20-21 jaar oud zijn, komen er voor
een korte periode, zes maanden of één jaar, „Euro-
pean Studies" volgen om met Europa kennis te ma-
ken. Mijn onderwijsopdracht loopt in juni ten einde.
Dan ga ik wellicht in Australië doceren. Dat land
trekt mij sterk aan omdat de Public Choice-richting
er reeds sterk gevorderd is en ik zou het echt verrij-
kend vinden te kunnen werken met collega's die
eveneens in dat domein gespecialiseerd zijn.

VRIJBRIEF: Hoe bent u libertariër geworden?
LINGLE: Ik vermoed dat ik het steeds geweest ben.
Ik werd er evenwel pas echt bewust van rijdens
een conferentie - wellicht één van de eerste - in Co-
lorado van het Institute for Humane Studies (IHS)
over de Oostenrijkse schoo!2), waar ik in 1978 aan
deelnam alvorens naar Europa te vertrekken. Die
conferentie heeft de gelegenheid gegeven mijn in-
zichten beter te structureren en te formuleren.
Maar ze hielp me vooral een netwerk tot stand te
brengen van vrienden, collega's en mensen tot wie
ik me later vaak zou wenden in de loop van mijn
academische carrière.

Bijna al mijn interessante beroepscontacten in Eu-
ropa heb ik aan het IHS te danken.

VRIJBRIEF: U had nooit Ayn RAND gelezen?
LINGLE: Toch, ik heb haar romans gelezen toen ik
aan de universiteit studeerde. Maar ik zag er toen
niets anders in dan gewone romans.

VRIJBRIEF: Beschouwt u zichzelf als een libertari-
sche econoom?
LINGLE: Ik situeer mij eerder bij de Oostenrijkse
school. Vandaar mijn interesse voor de economi-
sche analyse van het recht - de zogenaamde Law
& Econpmics benadering. Wetten hebben een
enorme invloed op de economie. Recentelijk heb ik
heel wat research gedaan naar de economische
kostprijs van de militaire dienstplicht in Frankrijk. Ik
werd door het departement van de Franse Eerste
Minister uitgenodigd hierover een rapport te schrij-
ven. Terloops merk ik op dat dienstplicht een on-
derwerp is waar we ons als libertariërs meer mee
moeten profileren. Jongeren zijn tegen dienstplicht
omdat het zinloos tijdverlies is. We bieden hen de
juiste analyse van hun probleem. We mogen dit on-
derwerp niet aan anderen overlaten. Thans hou ik
mij vooral bezig - dank zij een hint van Ivo CERC-
KEL - met de kostprijs van de harmonise-
ringsmaatregelen in de Europese Gemeenschap
met het oog op 1992.

VRIJBRIEF: BeTnvloedt uw libertarische overtuiging
uw wetenschappelijk werk dan niet?
UNGLE: En of! Het libertarisme is de leidraad van
mijn lessen geworden. Gastdocenten nodig ik nog
alleen uit als ik er zeker van ben dat ze hun topic h-
bertarisch zullen toelichten. Toen ik met mijn stu-
denten Genève bezocht, liet ik bijvoorbeeld Christi-
an MICHEL een uiteenzetting geven. Ik vrees zelfs
dat dit één van de redenen is waarom de universi-
teit mijn lesopdracht niet verlengd heeft. Ik ver-
moed dat ze mij als een soort ideoloog beschou-
wen. Maar ik denk niet dat ik mijn studenten andere
dingen zou moeten vertellen dan wat mij de waar-
heid lijkt. Sommige studenten komen mij vertellen
dat de andere docenten niet hetzelfde zeggen in
hun cursus. Ik denk dat ik - meer dan zij - de studen-
ten uitdaag om hun analytisch denkvermogen te
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ontwikkelen, in plaats van hen gewoon te vragen
leerstof van buiten te leren. En het werkt prachtig.
Ik krijg heel wat respons.

VRIJBRIEF: En maakt u bekeerlingen?
LINGLE: Ik stuur elk jaar 4 a 5 van mijn studenten
naar IHS-seminars. Ik kan echter niet vertellen of
ze nadien echt bekeerd zijn. Ik denk dat het zeer
moeilijk is om jongeren van meetaf aan tot het li-
bertarisme te bekeren. Het vergt veel tijd om ie-
mand echt te overtuigen. Ze kunnen er wel toe ge-
bracht worden respect op te brengen voor ons ge-
dachtengoed ondanks het feit dat het zo sterk af-
wijkt van wat ze doorgaans lezen, horen en leren.
Dat is ook de reden waarom ik nogv enkel libertari-
sche gastdocenten uitnodig. Hoe meer docenten
ons gedachtengoed propageren, hoe eerder het de
studenten respectabel zal overkomen. Wat hen
echter het meest aanspreekt, is dat wij libertariërs
meer openstaan voor hen, ons toleranter opstellen,
We verschillen sterk van de andere professoren die
het meestal te druk hebben om te luisteren naar de
studenten of gewoon afstandelijk blijven. Dat viel
me op toen ik laatst in Parijs was met een aantal
van mijn studenten. Ze stonden er versteld van, ge-
woon met Henri LEPAGE of Bertrand LEMMENNI-
CIER te kunnen discussiëren. We zouden hier meer
gebruik van moeten maken: studenten uitnodigen,
ermee gaan eten etc.

VRIJBRIEF: hoe ziet u de toekomst van het liberta-
risme in Europa?
LINGLE: Wat mij tot optimisme verleidt, zijn mijn
ervaringen met studenten uit Oost-Europa. We boe-
ken daar meer vooruitgang dan hier. Het lijkt alsof
de mensen, hoe meer confort ze hebben, minder
bereid zijn te vechten voor principes en offers er-
voor te brengen. We moeten daarom zo spoedig
mogelijk daar ons gedachtengoed propageren. Ik
kijk dus hoopvol uit naar de resultaten van de inzet
van IHS in die landen. Als men mij zou vragen in
Oost-Europa te doceren, zou ik dat onmiddellijk
aanvaarden.

VRIJBRIEF: Van 1984 tot 1989 gaf u les in een
Zuidafrikaanse universiteit. Hoe analyseert de pu-
blic choice econoom de laatste politieke ontwikke-
lingen in dat land?
LINGLE: Toen ik daar doceerde had ik, als tegen-
stander van elke staatsinmenging en dus ook van
apartheidswetten en van militaire dienstplicht, goe-
de contacten met én mijn zwarte én mijn blanke
studenten. Tevens ben ik, toen ik in Zuid-Afrika aan-
kwam, onmiddellijk in contact getreden met Leon
LOUW en via hem met alle libertarisch gezinden in
dat land. Ik bediscussieerde met LOUW verschil-
lende van de voorstellen die hij later in „The Soluti-

on" voorstelde. Ik beschik dus over heel wat infor-
matie over wat zich daar afspeelt en ik ben daarom
sterk pessimistisch over het resultaat van de
machtsoverdracht aan zwarte politici, die thans
aan de gang is. Nelson MANDELA had dank zij zijn
enorme populariteit een kans een uitzonderlijke rol
te spelen, maar het ANC treedt op zoals ieder an-
dere politieke partij met haar eigen, enge politieke
agenda. Het ANC ijvert slechts om macht te mono-
poliseren en dit ten koste van de zwarte bevolking.

Nelson MANDELA is één van de grootste ont-
goochelingen van mijn leven. Neem nu de internati-
onale sancties. Die zijn thans voor niets meer nodig
en MANDELA vraagt hun behoud enkel omdat de
sancties zijn politieke agenda dienen. Hij doet het
niet voor het volk. De sancties zijn het enige identi-
ficeerbare platform voor het ANC. Zo kan het zich
onderscheiden van pragmatische politici, zoals
BUTHELEZI, en hen verder bestempelen als „col-
laborateurs".

Voorts hebben heel wat pressiegroepen buiten
Zuid-Afrika voordeel bij de sancties: denk aan de
mijnwerkersbonden, de frontlijnstaten, etc.. Een
groot deel van de steun aan het ANC komt precies
van die belangengroepen, die ethische motieven
voorwenden ten gunste van hun economische
agenda. Andere pressiegroepen, zoals de
TRANSAFRICA-lobby te Washington, vrezen hun
bestaansreden te verliezen, of tenminste een groot
deel van hun bijdragen en vrijwilligersinzet, als ze
nu reeds hun strijdthema moeten opgeven.
Tenslotte mag men de cynische uitleg niet volledig
uitsluiten: een deel van het ANC wil kost wat kost
een gewelddadige machtsovername, en ziet wel-
licht in de sancties een middel hiertoe. Immers, de
sancties veroorzaken armoede en ongenoegen bij
de zwarte bevolking, en zullen op termijn wellicht
tot wanhoopsdaden en geweld leiden. Militair is het
ANC sterker dan alle andere zwarte partijen. Kor-
tom een public-choice benadering van de sancties
zou niet veel overeind laten van de humanitaire
motieven. Iedereen behartigt gewoon zijn eigen be-
langen. Het lot van de zwarte bevolking laat de
meesten koud.

VRIJBRIEF: Bent u ooit lid geweest van de Liberta-
rian Party en hoe staat u in het algemeen tegeno-
ver libertarische partijen?
LINGLE: Ik ben nooit lid geweest van de LP en ik
heb feitelijk nooit echt over dit aspect nagedacht. Ik
ben er niet zeker van dat het kan werken. Een liber-
tarsiche partij heeft immers positieve en negatieve
kanten. Maar ik wil zeker ook niet de libertariërs
veroordelen die zich inzetten voor een partij.

Vervolg op pagina 12
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TUSSEN HEFFEN EN PLUNDEREN
R.S. Tuininga

Mr. G. van Schagen op het dievenpad. Dat is de ti-
tel van een boekje dat ik geschreven heb.

Mr. G. van Schagen is ambtenaar. Sterker nog, hij
is belastingambtenaar. Wat doet zo iemand de hele
dag? Hiermee ontspint zich een geromantiseerde
beschrijving van de manier waarop de fiscus te
werk gaat. Mr. G. van Schagen bedient zich van be-
drog en bedreiging, afpersing en oplichting; het
draagt de deftige naam van knevelarij, maar er is
weinig tegen te doen.

De leek komt ten val door zijn argeloosheid en
misplaatst vertrouwen. "Ik heb er een deskundige
bij nodig" stamelt hij in een kritieke fase. "U hebt
er geen deskundige bij nodig" beslist de ambte-
naar, zodat hij kan toesjaan. En wat wordt het?
Lasteren en natrappen, eindeloos. Wie vertrouwde
mij toe, dat de overheid een maffia is, die zich voor-
doet als rechtspraakorganisatie? De louche ambte-
lijke praktijken voeden het ergste vermoeden.

Mr. G. van Schagen is een prototype. Het is niet
een enkel persoon, het is een verschijnsel. Het is
de ambtenaar die zijn macht misbruikt om te innen
wat hem niet toekomt; of dat nu onbetaald werk is
of handtekeningen of geld, of dit alles tezamen.
Voor hem ligt er geen drempel tussen heffen en
plunderen, Zijn slachtoffer zoekt tevergeefs naar
rechtzetting. De beroepsdief weet ook de sporen
van zijn diefstal zo prachtig uit te wissen.
Dat is het thema. Dit ongeluk kan iedereen treffen,
vroeg of laat. Wie gewaarschuwd is, loopt allicht
minder gevaar.

Wie het boekje wil lezen, zal het eerder vinden in de
'openbare bibliotheek dan in de boekwinkel. Wie
een exemplaar bij mij aanvraagt, krijgt het per post
toegezonden, met een nota ad / 12,— voor
aanmaak - en portokosten. Tot uitputting van de
voorraad. Het formaat is 12 x 19 cm., 100 pagina's.

R.S. Tuininga
p/a Postbus 2179 -^
4800 CD Breda tl

Vervolg van pagina 9

12. Vgl. Singer, Passage to a Human World, Hudson Insti-
tute, Indianapolis, 1987, p. 176.

13. Krug, 10-11. (Voor de gecursiveerde woorden heb ik -
nog geen Nederlandse vertaling kunnen vinden.)

14. Lamb, 324.

15. Volkskrant, 05-05-1990.

16. Geciteerd in de Volkskrant, 26-03-1990.

17. Geciteerd in De Volkskrant, 10-02-1990. Precies het-
zelfde sentiment is geuit door Denis Hayes, directeur van
de eerste „Earth Day" in Amerika en directeur van het
niet-commerciële „Green Seal"-project, in een interview
in The Financial Times: „No products are environmentally
friendly...'" (21-6-1990).

18. Prof. dr. Lucas Reijnders, hoogleraar milieukunde aan
de Universiteit van Amsterdam, is het hier niet mee eens,
blijkens de volgende uitspraak van hem: „Als King natuur-
zuiver is, dan ben ik Napoleon. Wat is er nu natuurzuiver
aan suiker maken, met zwaveldioxyde bleken en er dan
een synthetische pepermuntsmaakje aan toevoegen."
(Volkskrant, 1990, exacte datum niet genoteerd). Mijn
vraag aan de professor: wat is er onnatuurlijk aan suiker
maken, met zwaveldioxyde bleken en een peper-
muntsmaakje toevoegen?

Vervolg van pagina 11

Noten:1) De Public Choice is een benadering in de
economische wetenschappen die voornamelijk
door nobelprijswinnaar James BUCHANAN en
Gordon TULLOCK werd ontwikkeld en waarin de
beslissingen van de politici en de ambtenarij op de
„politieke" markt systematisch worden bestu-
deerd.

2) Benadering in de economische wetenschappen
waarvan de Oostenrijker Carl MENGER de grond-
legger is en die zich van de andere onderscheidt
door haar methodologie: het methodologisch indivi-
dualisme. Volgens MENGER is het object van de
economische wetenschap het menselijk handelen.
Hij beschouwt daarom de economie als een practi-
sche wetenschap die, via deductie vanuit een ana-
lyse van het handelen van individuen, de grondbe-
ginselen vaststelt voor het doelmatig ingrijpen m
dat handelen (en niet zoals de klassieke economen
om algemene wetmatigheden vast te leggen in for-
mules en algebraïsche wetmatigheden).
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ONVERDRAAGZAAMHEID IS EEN MORELE WAARDE
Chris Hocepied

Naar aanleiding van de dood van de katholieke bis-
schop Marcel Lefebvre, wemelt het in de gespro-
ken en geschreven pers (1) van postume aanvallen
op zijn persoon, die door de betrokken journalisten
uiteraard aan derden werden toegeschreven. Zo
werd eraan herinnerd dat zijn critici hem omschre-
ven "als een starre reactionair", dat hij zich verzet-
te tegen het tweede Vaticaanse concilie die "de
leer van de kerk wilde verdiepen en verrijken in het
licht van de nieuwe tijd" en dat hij daarbij behoorde
tot de "harde kern" van een traditionalistische min-
derheid (wellicht een soort privé - militie?).

Over het feit dat de "verrijking" van het concilie,
zoals de beeldenstorm vier eeuwen voorheen, over
heel West - Europa een spoor van vernieling naliet
in vele prachtige historische kerken, wordt uite-
raard geen woord gerept. Evenmin werd het institu-
tioneel aspect belicht van het conflict tussen de
scheppingsdrang van een man die steeds terrein-
werk voor de kerk had verricht - in Afrika, in het
bisdom Tulle en nadien in zijn seminarie - en an-
derzijds de steriele tijdrovende administratieve pro-
cedures van Europa's oudste bureaucratie. In het
Vaticaan, dat als model diende voor de meeste Eu-
ropese bureaucratiën, worden oude ambtenaren
opgevolgd door jongere. Dossiers blijven. De tijd
lost er vele problemen op. Daarentegen wist Lefeb-
vre dat zijn dagen geteld waren...

Maar de laagste aanvallen op de bisschop werden
voor het slot behouden. In cauda venenum, werd
erop gewezen dat "zijn volgelingen nauw aanleun-
den bij het Front National van LE PEN". Met enkele
woorden wordt de hele spitituele motivatie van een
bisschop gedegradeerd tot een oppervlakkige poli-
tieke opstelling. Die toespeling is overigens niet
zonder gelijkenissen met de campagne die tijdens
het Vaticaanse concilie gevoerd werd tegen de
overleden Pius XII wegens zijn houding tijdens de
tweede wereldoorlog. Lastercampagne die in detail
werd beschreven door de Luikse schrijver Alexis
Curvers in zijn boek "Le Pape outragé".

Het is ooit de gewoonte geweest dat men, als een
tegenstrever overleed, oude vetes vergat en enkel
de positieve zijden van de overledenen in de verf
zette. De mortibus nihil nisi bene. Dit respect voor
de doden werd als een waarde beleefd, die voor-
rang moest krijgen, ook al lijkt het inconsequent
plots unaniem lof te betuigen aan personen voor
wie men tot dan toe geen goed woord over had.

Nu blijkt zelfs het respect voor doden, laat staan
voor levenden, niet meer als een waarde te worden
ervaren. De enige waarde die blijft, en aan dewelke
alle andere waarden blijkbaar worden opgeofferd,
is tolerantie, of beter gezegd, pluralisme.

Wie, zoals bisschop LEFEBVRE, die waarde - het
woordje taboe zou wellicht accurater zijn — over-
treedt, wordt onmiddellijk veroordeeld en afge-
schreven.

Maar is pluralisme wel een morele waarde? Morele'
waarden zijn er om de mensen bij te staan hun le-
ven in te richten en hun levendoelen te kiezen. Ze
helpen de mensen juiste verlangens te onderschei-
den van impulsieve begeertes.

Als morele waarde duidt pluralisme aan dat het niet
goed is zich te mengen met andermans waarden.
De mens moet zich enkel met zijn eigen waarden
bezighouden en anderen moeten, zolang zij geen
derden zonder hun toestemming schade toebren-
gen, hun eigen waarden bepalen en beleven. Er
naar streven anderen te doen delen in de eigen
waarden, zou geen hoogstaand levensdoel zijn,
maar integendeel een vorm van onverdraagzaam-
heid.

Als morele regel gelijkt het ethisch pluralisme dus
op een windhaan met twee hoofden en geen staart.
Het laat uitschijnen dat alle waarden evenwaardig
zijn. Oordelen over goed en kwaad wordt herleid tot
meningen over goed en kwaad. De inhoud van
waarden zou slechts een zaak van afspraken zijn.

Het pluralisme lijkt derhalve onverenigbaar met de
moraal, daar de moraal precies als opzet heeft een
hiërarchie aan te geven tussen levensdoelen. De
enige waarde van het pluralisme is dat het een al-
gemene consensus kan bewerkstelligen, 'maar
eensgezindheid is op zichzelf geen waarde. Enkel
eensgezindheid over het goede en het mooie heeft
waarde. De consensus die door het pluralisme
wordt beoogd, is echter "de eensgezindheid van
een stilzwijgende afspraak dat alles mag, alles te
koop is (of over onderhandeld kan worden), en dat
voor de rest het een kwesite is van ieder voor zich,
van geven en nemen, van chantage en pressie, van
bedrog, omkoperij etc.".

Deze veroordeling van het pluralisme komt niet van
een reactionaire katholiek die nostalgisch terug-
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blikt naar de tijd van het triomfalisme van de "enige
heilige, katholieke en apostolische kerk" van het
credo van Nicea. De auteur ervan is de atheïsti-
sche romanschrijfster en filosofe Ayn RAND.

Ayn RAND werkt een objectieve ethica uit, het ob-
jectivisme. Volgens die ethica wortelt elke waarde
in een bepaalde realiteit, onafhankelijk van het
menselijk bewustzijn. Waarden moeten door de
mens ontdekt worden en niet verzonnen. Ayn
RAND is de intellectuele erfgename van ARISTO-
TELES en de heilige THOMAS VAN AQUINO, die
uit de studie van de natuur van de mens waarden
afleidden. De fundering van waarden in de realiteit
heeft vergaande implicaties op het vlak van de per-
soonlijke moraal. In de menselijke natuur is bijvoor-
beeld niets terug te vinden waaruit zou kunnen wor-
den afgeleid dat homosexualiteit als zinvol zou kun-
nen beschouwd worden.
Aangezien elk mens uniek is, geldt uiteraard wel de
vraag, een waarde voor wie? De objectieve moraal
omvat daarom enerzijds gemeenschappelijke
waarden die overeenstemmen met eigenschappen
gemeen aan alle mensen - hun redelijk vermogen,
hun sexuele differentiatie in man en vrouw etc.- en
anderzijds individuele waarden die overeenstem-
men met de specifieke natuur van elkeen. Zichzelf
normen opleggen die men niet kan naleven is im-
moreel. Het tegendeel is even immoreel, namelijk
het verspillen van talenten voor kortstondig genot.
Dit is zichzelf onrecht aandoen en zal vaak eindi-
gen met een gevoel van leeg en nutteloos leven.

De subjectieve moraal van het pluralisme spreekt
de hoogmoed van vele mensen aan. Ze geeft een
gevoel van almacht. Ze gaat er immers van uit dat
elkeen naar willekeur zijn eigen waarden kan bepa-
len. Vooral jongeren voelen zich erdoor aangetrok-
ken. Die moraal laat hen toe waarden te kiezen
waarmede ze zichzelf kunnen affirmeren tegen de
vorige generaties. Het ethisch pluralisme dient
evenwel vooral de belangen van de machthebbers.
Immers, aldus Ayn RAND, voor wie aanneemt dat
waarden een zaak van willekeurige, subjectieve
keuze is, wordt het onderscheid tussen het goede
en het kwade een kwestie van louter gevoelens. In
geval van waardenconflicten wordt de vraag:
"mijn" gevoelens of "die van hem"? Dat legiti-
meert uiteraard het absolutisme van de meerder-
heid. Het fungeert, als een rationalisatie van de
machtswellust van de politici, rechtvaardigt hun be-
moeienis in alle aspecten van het leven van de bur-
ger en ontwapent de slachtoffers ervan. Pluralisme
is een ideologie in de Marxistische betekenis van
het woord, een "denken dat zichzelf laat verleiden
door eigenbelang en dit aan zichzelf niet wil beken-
nen".

De propagandisten van het ethisch pluralisme ver-
sluieren dat niet het verwerpen van pluralisme, dat
ze als onverdraagzaamheid afdoen, maar het plu-
ralisme zelf leidt tot dwang en geweld. Inderdaad,
als men aanneemt dat waarden door de aard van
de realiteit worden bepaald en door de geest van
de mens moeten worden ontdekt, beseft men
noodzakelijkerwijze, aldus Ayn RAND, dat elke po-
ging om een waarde door middel van fysiek geweld
te verwezenlijken een monsterachtige tegenstrij-
digheid is die het wezen van de moraliteit ontkent
door het vernietigen van het vermogen van de
mens om waarden te ontdekken. Immers, toepas-
sing van geweld ontkracht en verlamt het oordeel
van de mens. Fysiek geweld mag evenwel niet ver-
ward worden met sancties die de redelijkheid van
de mens respecteren. Een rover die zijn slachtoffer
stelt voor de keuze "uw geld of uw leven" biedt in
wezen geen alternatief. Daarentegen tast de impli-
ciete dreiging in elke zakenrelatie, deze te verbre-
ken als één van de partijen zich aan zijn woord niet
houdt, de vrije wil van de betrokken zakenlieden
niet aan.
Zonder dergelijke sancties kunnen morele waarden
gewoon niet verspreid worden. Het onderkennen
en het beleven van waarden vraagt immers een
grote emotionele inspanning: de onderdrukking van
instinctmatige impulsen. Moreel handelen is een in-
vestering. Het impliceert het nu aan banden leggen
van bepaalde begeertes om een schoner leven te
leiden en er later de vruchten van te plukken. Maar
de tijdshorizon van de meeste mensen en inzonder-
heid van jongeren, is zeer beperkt. Ze hebben een
uitgesproken voorkeur voor het heden. Daarom
krijgen slechte voorbeelden meestal meer navol-
ging dan goede.

Het brandmerken van dergelijke sancties, die uite-
raard tot doel hebben anderen te overtuigen mo-
reel te handelen, als onverdraagzaamheid miskent
dat waarden in een samenleving anders niet kun-
nen worden overgedragen. Voorts komt die kritiek
nogal irreëel over, daar ten gevolge van staatsinter-
ventie de mogelijkheden dergelijke sancties toe te
passen drastisch beperkt zijn.

Zo heeft iedereen recht op het bestaansminimum
ongeacht de moraliteit van zijn leven. Drugs-
verslaafden hebben recht op sociale zekerheidsbij-
dragen die door de werkende bevolking worden op-
gebracht, abortusklinieken worden gesubsidieerd
en hoeven daarom geen boycot te vrezen van an-
dersdenkenden. Door kunstmatig een gedwongen
solidariteit in te voeren heeft de overheid dus de
toepassing van sancties tegen immorele
"partners" onmogelijk gemaakt.
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Niet alleen het pluralisme zelf, maar ook staatsin-
terventie moet in een parlementaire democratie af-
gewezen worden aangezien het pluralisme, dat in-
herent is aan een dergelijk politiek stelsel, noodza-
kelijkerwijs miskent dat onverdraagzaamheid tegen
immoralisme een waarde is.

Noot:
(1) althans in de Belgische pers

RECENCIE
Mr. G. van Schagen gaat op dievenpad
R.S. Tuininga Stefan van Glabbeek

Dit "levensepos van een ambtenaar" is een humo-
ristisch werkje over de werkwijze van een
belasting- inspecteur, Mr. G. van Schagen.

Van Schagen schept er een groot genoegen in om
potentiële belastingbetalers door middel van mani-
pulatie en oplichterij gevaarlijke bekentenissen te
laten ondertekenen. Bekentenissen die het moge-
lijk maken mensen belastingen te laten betalen
waartoe ze helemaal niet verplicht zijn. Eén van de
slachtoffers is Karel, de hoofdpersoon.

Karel probeert raad te krijgen van een belastingad-
viseur en van een advocaat. Maar beiden laten Ka-
rel in de steek, waarschijnlijk omdat Mr. Van Scha-
gen een grote invloed heeft.

Ook gunt Tuininga de lezer een kijk in het kantoor
der belastingen: het "Kroongebouw". In dit uiterst
bureaucratische "bedrijf" wordt niet bepaald hard
gewerkt. Alleen leedvermaak wil de belastingsamb-
tenaren wel eens motiveren tot actie.

De wreedheid van de belastingdienst kan volgens
mij het beste worden verklaard door de ongelijk-
heid tussen belastingambtenaren en burgers voor

de wet. Een belastingambtenaar mag rustig, in
naam van het algemeen belang, geld van andere
mensen onteigenen. Als een gewone burger het-
zelfde zou doen, dan zou hij of zij gearresteerd wor-
den wegens diefstal. De belastingambtenaren heb-
ben dus een bijzondere macht. Een verslavende
macht, waar menigeen de dupe van wordt.

Voor iedereen die sceptisch staat tegenover de
werkwijze van de belastingdienst, is dit levensepos
een zeer lezenswaardig boekje.
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RECENCIE
BURGERMANIFEST

Guy Verhofstadt Hub Jongen

Toen ik vernam dat het boekje BURGERMANIFEST
een publikatie is van Guy Verhofstadt was ik me-
teen geïnteresseerd.

Verhofstadt was Vice Premier in het vorige Belgi-
sche Kabinet, en is thans nog voorzitter van de libe-
rale partij, de PVV.

Verhofstadt ontving in 1986 de BENELUX LIBER-
TARIAN AWARD. Onder andere omdat hij in zijn
plannen en voordrachten steeds een duidelijke
consequente libertarische mening verkondigde.
Daarbij is enigszins te begrijpen dat hij in de poli-
tiek de weg kiest om de vrijheidsidealen van de li-
bertarische filosofie pragmatisch te vertalen in
zijns inziens "haalbare" stappen.

Ik was benieuwd en bestelde het boekje. Het is een
vlot leesbare, interessante pocket van 62 bladzij-
den.
Het is niet alleen interessant voor Belgische lezers,
maar ook voor lezers in andere landen omdat er
een aantal ideeën in naar voren gebracht worden
die ook buiten België de bestudering waard zijn.
Ideeën die de maatschappij dichter bij een vrije sa-
menleving kunnen brengen.

In de proloog stelt de schrijver meteen al dat het is:
"..een poging om de bevolking wakker te schudden
uit haar lijdzaamheid tegenover het politieke ge-
beuren waarmee ze, uit teleurstelling en misprij-
zen, bijna alle contact verloren heeft."
Hij heeft geleerd dat de mensen "..bevoogd, geko-
loniseerd en af en toe zelfs bedrogen worden."
..door "een (staats) - macht die schuilgaat achter
een masker van zogezegde sociale bekommernis,
rechtvaardigheid en gelijkheid om alzo te verber-
gen dat in feite andere belangen, eigenbelangen
van corporaties of drukkingsgroepen op het spel
staan."
En wie kan daar beter over oordelen dan Guy Ver-
hofstadt die zelf de functie van Vice Premier heeft
bekleed en al jarenlang midden in die politiek staat?

Het boekje bevat drie hoofdstukken. Het eerste be-
schrijft de toestand waarin de maatschappij te-
recht is gekomen. Het tweede laat een aantal ont-
wikkelingsmogelijkheden zien die een positieve in-
vloed op de toekomst kunnen hebben. In het derde
hoofdstuk doet Verhofstadt een tiental "radicale en
toch haalbare voorstellen tot hervorming".

In het eerste hoofdstuk stelt de schrijver dat het
voor iedereen vaststaat dat de vrije markt de beste
methode is om de welvaart te vergroten. "Er
bestaat geen betere methode om armoede, onwe-
tendheid en achterlijkheid te bestrijden."
Met die conclusie ben ik het geheel eens, maar
Verhofstadt is toch wel wat optimistisch als hij
meent dat "iedereen" dat wel weet. In ieder geval
handelen nog te veel mensen niet naar deze con-
clusie. Ze zijn te veel "gebrainwashed" om dit dui-
delijk te zien. Zelfs na de overduidelijke gebeurte-
nissen in Oost - Europa. Een aantal genoemde ont-
wikkelingen in de richting van grotere vrijheid ge-
ven inderdaad hoop op een betere toekomst.

Eén van de eerste belangrijke stappen om tot ver-
wezenlijking van de voorstellen uit het boekje te ko-
men, zou dan ook moeten zijn een duidelijker aan-
tonen en verbreiden van de net genoemde kennis.
Er moet aan steeds meer personen duidelijk wor-
den dat vrijheid echt werkt; dat het niet waar is dat
alleen de overheid voor allerlei voorzieningen kan
zorgen. Er moeten "bewijzen" komen zowel in de
vorm van wetenschappelijke studies als in de vorm
van eenvoudig begrijpbare (korte) verhandelingen.
Alle geïnteresseerde personen en groepen zouden
daarvoor plannen kunnen maken en die dan, liefst
geïntegreerd, uitvoeren.
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Natuurlijk heeft, zoals Verhofstadt schrijft, "de bur-
ger zelden baat bij overheidsgeweld", maar de po-
litici zien er wel nog steeds een mogelijkheid in om
hun eigen baantje te verbeteren en te versterken.
Heel eerlijk, en juist, zegt Verhofstadt over de libe-
ralen zelf: "Hoe vaak zijn zij niet opgekomen voor
"minder staat en meer vrijheid", om in de praktijk
meer overheid en hogere belastingen tot stand te
brengen?

Verhofstadt stelt dat dit niet alleen in de economie
geldt, maar ook in "de wetenschap, kunst, per-
soonlijke sfeer en moraal", en dit komt bijzonder
positief over. Immers, de vrijheid is ONDEELBAAR.
Vrije mensen horen zowel in het economische als
in het persoonlijke vlak niet betutteld te worden. Zo-
als Hayek terecht stelde, brengt beperking van de
vrijheid op het ene gebied onverbiddelijk beperking
op het andere gebied met zich mee.

In het derde hoofdstuk worden een aantal voorstel-
len belicht die zeker positief in de richting van een
vrije maatschappij werken.
Als eerste wil- Verhofstadt af van de
"STEM PLICHT" België is nog één van de weinige
landen waar de burger moet stemmen. Dit komt in-
derdaad bij een niet-Belg als heel ouderwets
over. Het moet m.i. daarom heel gemakkelijk zijn
om dat af te schaffen.

Het TWEE KAMER STELSEL afschaffen zal wel wat
moeilijker zijn, maar de argumenten die worden
aangehaald komen overtuigend over.
Ook de voorstellen voor het REFERENDUM zijn po-
sitief. Een referendum heeft weliswaar niet tot ge-
volg dat dan de "meerderheid" niet meer over de
"minderheid" beslist, maar het haalt wel een groot

deel van de macht bij de politici weg. Reden
waarom veel politici er zo tegen zijn.

Een GRONDWETTELIJK HOF dat de individuele
burger tegen de staat beschermt, is natuurlijk al-
leen maar toe te juichen. "De Belgische onder-
daan leeft in een "tyrannie van de meerderheid".
..Het individu heeft daar geen verhaal tegen."
Niet-Belgen zullen dit niet vreemd vinden, want
ook in andere landen wordt deze zelfde situatie
door politici, indoctrinatie en onderwijs zoveel mo-
gelijk onbekend gelaten.

Ook interessant en positief zijn HET RECHT UIT DE
STAAT TE STAPPEN, en de VRIJHEID OM EEN
DEEL VAN ZIJN BELASTINGEN ZELF TE BESTEM-
MEN.

Zeer toejuichbare voorstellen, zelfs al durft/kan
Verhofstadt hier niet honderd procent consequent
zijn. Velen kunnen op dit laatstgenoemde voorstel
meteen bezwaar maken omdat zij streven naar een
volledige individuele vrijheid. Maar dat kan een
stukje pragmatiek zijn. Hier spreekt misschien de
politicus Verhofstadt die 20% zelf beslissen wel als
haalbaar ziet, maar totale afschaffing van belastin-
gen zeker niet ziet als een eerste stap. Hopelijk
volgt dan snel de tweede stap.

Het is een boekje dat zeer aan te bevelen is. Om te
lezen en om er over te discussiëren. En dan om na
te gaan: WAT KUNNEN WE ER MEE DOEN? WIE
KAN WAT WANNEER DOEN? Wie doet de volgen-
de stap?
Het boekje is te koop bij PW, Melsenstraat 34,
1000 Brussel, (tel. 512.7870) en het is zijn BF
100,— meer dan waard. **

TERRA LIBERA
Libertarisch nieuws en informatie
Hub Jongen

NIEUWE POLITIEKE PARTIJ

Het LIBERTARISCH CENTRUM is de laatste tijd
door twee verschillende groeperingen benaderd
om te onderzoeken in hoeverre er libertariërs zijn
die mee willen werken aan het oprichten van een
nieuwe politieke partij.

In beide gevallen zijn er gesprekken geweest. Bei-
de groepen hebben wel libertarische elementen,
maar tot op heden blijken ze beide ook terug te
schrikken om consequent de libertarische positie in
te nemen.
Als u belangstelling hebt, kan het secretariaat u
meer informatie verschaffen
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FREE MARKET FOUNDATION USSR
Wij vernamen van ISIL dat de plannen van Victor
Davidoff nog steeds "op schema" liggen. Het kan-
toor van deze Stichting in Moskou kan nog steeds
in juni/juli geopend worden. ISIL heeft reeds dozen
met boeken gestuurd om hen te helpen bij de start.
Het is belangrijk dat boeken over vrije markt, vrij-
heidsfilosofie en dergelijke beschikbaar komen
voor mensen in Oost-Europa. Als u daaraan wilt
meewerken, kunt u boeken en/of geld voor dat doel
naar het secretariaat sturen.
Door ISIL zijn ook reeds boeken gestuurd naar an-
dere landen, waaronder Polen, Hongarije en Roe-
menië.
Ook worden veel boeken voor Oost - Europa be-
schikbaar gesteld door het INSTITUTE FOR HU-
MANE STUDIES en door LAISSEZ-FAIRE
BOOKSHOP.
Uit al deze acties blijkt hoeveel belang eraan wordt
gehecht om vrijheidsideeën in die landen bekend te
maken.

LIBERTY FUND
Liberty Fund is een educatieve stichting die in 1960
is opgericht om de studie over het ideaal van een
maatschappij van vrije en verantwoordelijke indivi-
duen aan te moedigen.
Naast het publiceren van boeken organiseert LI-
BERTY FUND ook seminars over geschiedenis, fi-
losofie, economie, literatuur e.d.
James Buchanan, de winnaar van de Nobelprijs
voor Economie in 1986, beveelt het werk van LI-
BERTY FUND bijzonder aan bij iedereen die in
"ideeën" is geïnteresseerd.
Bij voorbeeld het bekende boek van Ludwig von Mi-
ses: SOCIALISM, is reeds te koop voor $ 10, —,
en THE COUNTERREVOLUTION OF SCIENCE van
Friedrich Hayek al voor $ 4, —.
Meer informatie bij het secretariaat. U kunt ook zelf
hun prachtig uitgevoerde catalogus aanvragen bij:
LIBERTY FUND
7440 North Shadeland Avenue
Indianapolis, IN 46250-2028
USA

AGENDA
24 u/dag THE BLACK BOARD

Libertarische data-base, Noorwegen,
Bell 300/200 en CCITT 1200/2400, tel.
09-47.255.55.61 (België 00 i.p.v. 09)

1 juni Libertarisch Studiecentrum, Antwerpen

6 juni Kring Rotterdam/Schiedam

8 juni Carpe Diem: Dagwandeling Loenen

18 juni Kring Roosendaal

21 juni Kring Den Haag/Leiden

22 juni One Day Conference
United Kingdom Objectivist Association,
Imperial Hotel, Londen.
Sprekers: John Ridpath, Harry Binswan-
ger, Michael S. Berliner.
Meer info bij secretariaat.

3-7 juli Carpe Diem: 5-daagse reis naar de Thié-
rache in Noord-Frankrijk

4 juli Kring Rotterdam/Schiedam

19-24 aug Libertarian World Convention, Helsingör,
Denemarken. (Informatie bij Euroconsui-
tants, Regus House, 3 Larsbjoernstrae-
de, DK-1454 Copenhagen K, Denmark)

29 aug - Conventie Libertarian Party, Chicago,
1 sept U.S.A.

Voor meer informatie over bovenstaande activitei-
ten of voor algemene informatie over het Liberta-
risch Centrum kunt u terecht bij het secretariaat.

ADVERTENTIE

BIJDRAGE NIEUWSBRIEF PRESSIE-LIBERAAL OP 44E JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VVD
REDELIJK SUCCESVOL

n r LP'M- Nelen' postbus 3- 4756 ZG Kistend of gireer f 2,- o.v.v. "mei
nr". O.a.: WD-hoofdbestuur tijdens 44e vergadering J.A.V.: "Funktioneren van WD-afdelingen geen taak van
hoofdbestuur en "Door een afdeling niet in behandeling genomen voorstellen zijn nog geen verworpen voor-
stellen' . Aktie om voorzitter Ginjaar conform art. 49.4 h.r. het stemrecht in te laten trekken van niet door de
l e -
denvergadering van de afdeling benoemde afgevaardigden mislukt (afgevaardigden van de afdeling Dinteloord
waren namelijk niet aanwezig . Verder: FvdA-voorzitter Sint pleit voor de leden als basis van de partijstruktuur

funktioneren van afdelingen naar de landelijke politiek niet meer goed werkbaar".
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CRITICAL REVIEW
CRITICAL REVIEW is een kwartaalblad op hoog en
academisch niveau. Het geeft diepgaande be-
schouwingen over zeer gevarieerde onderwerpen
en is daarbij beslist „niet dogmatisch". Zo zijn er
bijvoorbeeld:
Individualisme as a science. Marx as Libertarian.
The impossibility of Limited Government, en zelfs:
Against Libertarianism.
Per 4 nummers $24.-, adres:
P.O. Box 14528, Dept. SH,
Chicago, IL 60614, U.S.A.

DUITSE LIBERTARISCHE BROCHURE
Dr Stefan Blankertz heeft de eerste brochure van
ISIL in de Duitse taal gepubliceerd:
„SELBSTVERNICHTUNGODERSELBSTBEFREI-
DUNG, ein revolutionares Szenario für die Jahrtau-
sendwende". In de brochure, die we later eens uit-
gebreider hopen te behandelen, gaat Blankertz uit
van de bestaande toestand in onze wereld en komt
logisch tot de conclusie dat ISIL een belangrijke rol
in de verbetering kan spelen.
U kunt deze brochure bestellen bij het secretariaat.

LI.B.E.R.A.LI.A.
is een Frans Libertarisch blad dat wordt uitgegeven
door „Publications Alain Dumait".
Naast originele Franse teksten worden er ook ver-
talingen uit Engelstalige publikaties in opgenomen.
Beide soorten zijn gedegen artikelen die vaak het
lezen meer dan waard zijn. Voor degenen die de
Franse taal machtig zijn, is het aan te bevelen lite-
ratuur.
Het blad verschijnt maandelijks, het kost FF 180,-
per jaar. Het adres is: BP Paris Bourse 903
75073 PARIS, Cedex 02, Frankrijk.

LIBERTARIAN FUTURIST SOCIETY (L.F.S.)
L.F.S. wil het libertarisme in de science fiction
meer bekend maken. Daarvoor geven zij o.a. een
kwartaalbrief uit onder de naam PROMETEUS.
Zij sponsoren ook de jaarlijkse ' PROMETEUS
AWARD voor de beste libertarische roman van het
jaar. Dit gebeurt op de jaarlijkse World Science Fic-
tion Convention.
Reeds vanaf $ 10.- per jaar kan men basis lid wor-
den. Adres: L.F.S., 89 Gebhardt Road, PENFIELD,
NY 14526, U.SA

THE INDIVIDUALIST
THE INDIVIDUALIST, een libertarisch blad uitZuid-
Afrika, zal niet meer verschijnen. Het blad werd uit-
gegeven en geredigeerd door Frances Kendall, ook
bekend als schrijfster van een aantal boeken
(waaronder South Africa, THE SOLUTION, Super
Parents, Super Children). Zij is de winnaar van de
Benelux Libertarian Award 1989.

Na 16 jaar libertarische ideeën te hebben verbreid,
is dit enerzijds jammer. Anderzijds is het zo dat er
nu ook in Zuid Afrika meerdere bladen zijn die liber-
tarische stellingen naar buiten brengen. Al is de
noodzaak voor het doorgaan van THE INDIVIDUA-
LIST niet meer zo dringend, het blijft uiteraard jam-
mer als welk hulpmiddel dan ook door tijd en/of
geldgebrek moet ophouden te bestaan. Wij verna-
men nog dat misschien THE INDIVIDUALIST gaat
fuseren met de nieuwsbrief van de Zuid-Afrikaanse
FREE MARKET FOUNDATION.

DENEMARKEN WERELDCONVENTIE ISIL
van 19 tot 24 augustus.
Deze conventie, met het thema: DE WEL-
VAARTSSTAAT, lijkt zeer interessant te worden. De.
zorg voor de sociaal zwakkeren in de maatscahppij
wordt overal verschillend opgelost. We zien ook op
allerlei plaatsen de excessen en misbruiken. Het is
dan ook niet verwonderlijk dat men vanuit de Oost
Europese landen in het Westen komt kijken hoe dat
daar is opgelost.
Op de conventie zullen deze problemen fundamen-
teel besproken en bestudeerd kunnen worden.

KRING ROOSENDAAL
De maandelijkse bijeenkomsten worden door de
deelnemers als zeer leerzaam beschouwd.
De discussies over de libertarische filosofie lossen
veel misverstanden op en geven deelnemers een
nieuwe kijk op allerlei gangbare beweringen.
Zo hebben bij voorbeeld veel mensen het begrip
"geweld" nooit echt doordacht en staan waar-
schijnlijk daardoor verwonderd over de hoeveel-
heid geweld die er in onze "vrije" maatschappij
wordt toegepast. Ook al ervaren de meeste men-
sen dat niet als zodanig.
Wij hopen hier in een artikel nog nader op terug te
komen.

advertentie

LIBERTARISCH BOEKCENTRUM

Postbus 336 2100 AH Heemstede

Bezoeken? Informatie?

Bel 023 - 290941

„Specialist in vrijheid sinds 1975!"
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DE VR!JE MARKT
!N EEN ONVRUE ECONOMIE
!r. L.H.M. Jongen

Even wat staatsschutdcijfertjes van Nederland.

Eind 1990 stonden deze op 317 miljard oftewet
ƒ 21.200,- per hoofd van de bevolking,
ledere keer als er een pasgeboren onschuldig
wicht bij de gemeente wordt aangegeven, wordt
het arme worm meteen met ƒ 21.200,- schuld op-
gezadeld.

Een moderne erfzonde?
En het gaat steeds heviger en sneller omhoog. In
1965 was de nationale schuld 24.5 miljard. Stechts
8% van de huidige schutd of een verdertienvoudi-
gingü!
De RENTE per heden is dan ook even groot als de
hele schuld in 1965.

Omdat de taatste tijd de rente hoger is dan de jaren
ervoor, kunnen we dus nu al aan zien komen dat
rond 2000 (slechts 8% jaar weg) de jaarlijkse rente
minstens 55 a 60 miljard zat zijn. Daar komt dan
nog zo'n 50 miljard aflossing bij.

Hoezo problemen?
„'t Gaat toch (nog) goed".

Voeg daarbij de loonsverhogingen in Duitsland en
Nederland van soms 12%, die veel hoger zijn dan
de produktiviteitsstijging van de toontrekkenden.

Wanneer een bedrijf 10% meer voor een produkt/
ding/uur moet betalen en dat produkt/ding/uur le-
vert maar 3-4% extra op, dan schiet het bedrijf er
dus 6-7% bij in.

Aangezien de gemiddelde bedrijven minder dan 6-
7% winst maken (ik vereenvoudig hier heel sterk)
gaan ze óf verlies maken en dat is slecht voor de
economie, óf minder produkten/dingen/uren inko-
pen en dat is dus slecht voor de werkgelegenheid.
Bedrijven gaan nog sneller naar tage-lonen-landen
en kopen hoogstens wat arbeidsbesparende appa-
ratuur. En zo prijst de vakbond zich uit de markt.

Op beleggingsgebied ben ik zeer terughoudend.
Met hoge rente, vraag je je af of je wel moet beleg-
gen in aandelen t.ov. deposito's..
En deposito's leveren meer op dan obligaties. Daar
komt bij, dat bedrijven ook gebukt gaan onder hoge
rente- en nu ook hoge loonkosten. Dan zoek ik het
nu liever verder weg:

Australië begint nu (pas) uit het slop te raken en
rentedalingen zwengelen daar allerlei mogelijkhe-
den aan.

In het Verre Oosten zijn er nog flinke groeipercen-
tages en die groeipercentages overtreffen de
kostenstijgingen. Dus zijn er daar nog redelijke kan-
sen.

Wilt u én ver weg én makkellijk beleggen, over-
weeg dan het Intereffect Warrant fonds. Dat belegt
in warrants in het Verre Oosten, maar in Nederland
op de beurs genoteerd. We! zo makkelijk.

Let wel: er is met een warrant (= langlopende op-
tie) een veel grotere prijsfluctuatie als bij het aan-
deel.


