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REDACTIONEEL

Mike van Roosmalen

Geachte abonnee,

De afgelopen weken hebben enkele abonnees zich
tot het Libertarisch Centrum gewend met de vraag
in hoeverre hun namen en adressen openbaar zijn.
De stuurgroep van het Libertarisch Centrum wil óp
deze plaats duidelijk stellen dat informatie over
geabonneerden onder geen beding wordt of is vrij-
gegeven en doorgespeeld naar andere organisaties.
Ter illustratie van het voorgaande: de bij de Vrij-
brief toegevoegde bijlagen worden via het verzend-
adres en niet rechtstreeks aan U toegestuurd. In de
hoop U hiermee voldoende te hebben ingelicht,

Mike van Roosmalen.

LEVËNSPIJN EN DE IDEOLOGISCHE LEEGTE
Mike van Roosmalen.

De verkiezingen in Zweden hebben een aantal leer-
zame ontwikkelingen aan het licht gebracht. Blij-
kens de verschillende verkiezingsanalyses voelen de
Zweden zich verre van gelukkig in hun perfecte
verzorgingsstaat. Bijna doodgeknuffeld door de
staat (Big Mama) bijten dé Zweedse kiezers na
zestig jaar van zich af met de wens naar meer zeg-
genschap over hun eigen leven.
De sociaal-democraten hebben dan ook fors verlo-
ren. In commentaren op deze verkiezingsuitslag
wordt benadrukt dat de Zweedse kiezer zich uit een
diep gevoel van onvrede heeft afgewend van het
aloni geprezen Zweedse Model en zich nu in een
ideologische leegte bevindt. De opinie-makers
doen het voorkomen dat er naast de ideologie van
dé verzorgingsstaat geen serieuze en waardevolle
politieke ideeën zijn. Er is voor hen geen ideolo-
gisch alternatief voor de verzorgingsstaat.
Het alternatief voor het Zweedse electoraat werd
geboden door de als populistische protestpartij ge-
kenschetste Ny Democrati. Deze partij heeft in
haar verkiezingsprogramma allerlei ludieke voor-
stellen opgenomen zoals de verlaging van de
drankprijzen; haar voorman streeft naar meer hu-
mor in het Zweedse openbare leven. In hoeverre de
partij Ook inspeelt op latente gevoelens van vreem-
delingenhaat onder de Zweedse bevolking is mij
vooralsnog onduidelijk. De partij wordt in de Ne-
derlandse pers niet gepresenteerd als een partij die
een goed gefundeerd alternatief biedt Voor de
doorgeschoten verzorgingsstaat. Interessant is ech-
ter dé poging van Ny Democrati de Zweden te at-
tenderen op dé teloorgang van het levensplezier.

Het leven in het Zweedse paradijs doet blijkbaar
pijn. Ondanks de miljarden die de Zweedse (en
ook de Nederlandse) overheid uitgeeft om het wel-
zijn van haar onderdanen te garanderen. De
Zweedse onderdanen zijn het plezier in hun leven
kwijtgeraakt. Verwonderlijk? Nee, niet als U be-
denkt dat werken in dé verzorgingsstaat betekent
werken voor twee; gezien de grote hoeveelheid uit-
vallers een al te zware belasting. De beloning voor
dit harde werken wordt weggekaapt door de over-
heid en besteed aan allerlei zaken die in de ogen
van politici en lobbyisten goed zijn voor onze bra-
ve onderdaan. Blijft er nog een klein inkomen over
om vrijelijk te besteden. Toch kan de overheid het
niet nalaten middels de Postbus 51 -eenbrochürete
verkrijgenbijhetpostkantoor- terreur de onderdaan
te wijzen op de verstandige beslissingen die hij zou
moeten nemen (auto laten staan, niet roken, min-
der drinken etc.). Dit doet pijn.
Het doet immers pijn om continu als klein jonge-
tje of meisje behandeld te worden.
Ik wil besluiten met het uitbrengen van een toost
op de terugkeer van het Zweedse levensplezier.
Proost!!! , '. . ' O
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DE MILIEUBEWEGING (8)
DE MYTHE VAN DE ZURE REGEN

Karel Beekman

Woord vooraf

De lezers die deze serie over de milieubeweging
hebben gevolgd, herinneren zich wellicht dat ik in
het verleden heb aangekondigd dat ik nog uitge-
breid zou ingaan op de ideologie van de milieube-
weging. Helaas ben ik hier nog niet aan toegeko-
men. Om hier een aantal artikelen over te kunnen
schrijven, zou ik er f uil-time aan moeten kunnen
werken, en dat is voor mij in mijn huidige omstan-
digheden niet mogelijk. Ik onderneem op dit mo-
ment pogingen om een uitgever te vinden die bereid
zou zijn om mijn bespiegelingen over de milieube-
weging in boekvorm uit te geven. Als dat zou luk-
ken, zou de situatie er uiteraard anders uit komen
te zien. (Hulp bij het vinden van een uitgever zou
zeer welkom zijn!)

Hoewel ik me dus nog niet in ideologische milieu-
kwesties heb verdiept, ben ik wel doorgegaan met
het bijhouden en onderzoeken van de concrete, we-
tenschappelijke milieu-aangélegenheden, waarover
ik eerder heb geschreven, zoals de zure regen, de
broeikastheorie en dergelijke. Daarbij ben ik leuke
dingen tegengekomen. Bij wijze van „update" wil
ik u middels het onderstaande artikel graag deelge-
noot maken van mijn meest recente bevindingen
met betrekking tot het thema „verzuring".

Over de verzuring schreef ik eerder in de Vrijbrief
van december 1990. Daarbij besteedde ik met na-
me aandacht aan de vermeende verzuring van me-
ren in de Verenigde Staten. Over de vermeende zu-
re regen in ons land had ik niet veel te melden.
Daar is inmiddels verandering in gekomen, zoals
uit het bijgaande verhaal moge blijken. (De gege-
vens die ik in mijn eerdere artikel te berde bracht
zal ik hier niet verhalen.) .

Als we de Nederlandse overheid mogen geloven,
staat ons land op het punt om in de zure regen om
te komen. „LAAT DE TOEKOMST NIET VER-
VLIEGEN", roept het ministerie van VROM het'
Nederlandse volk op in een van zijn vele propagan-
dafolders. „SMOG EN ZURE REGENrWE ZIT-
TEN ER MIDDENIN", treurt ons ministerie.: „Ie- i
dereen weet zo langzamerhand wel dat ons milieu

het zwaar te verduren heeft. Steeds vaker merken,
we in onze direkte omgeving dat de kwaliteit van
lucht, water en bodem achteruit gaat. Bomen en
planten worden door ,zure regen' aangetast... En
de lucht die we elke dag inademen, raakt meer en
meer vervuild"
In een andere propagandafolder, „Zure Regen,
Oorzaken en Oplossingen", schildert VROM een
nog zwarter beeld: „Er zijn gelukkig nog maar
weinig mensen die denken dat het ,zo?n vaart met
zal lopen' met de zure regen," zo begint deze fol-
der. „De stroom berichten over zieke bossen, uit-
stervende vissoorten, verdwijnende heidevelden,
verstikkende smog en verontreinigd grondwater la-
ten geen enkele ruimte voor twijfel: de luchtvervui-
ling vormt op dit moment een van de grootste be-
dreigingen voor ons milieu. De schade aan natuur
en cultuurgoederen is nauwelijks te becijferen en m
sommige gevallen zelfs onherstelbaar".
Zwaar geschut van ons ministerie van Milieu. Ais
het waar is, staan we er met z'n allen slecht op. is
het ook waar-? Nee. De vreemde waarheid is, dat -
in weerwil van de beweringen van VROM - zure re-
gen helemaal niet bestaat.

Laat ik het iets exacter formuleren. Er bestaat wel
zoiets als de uitstoot van zure of verzurende stro-
fen. Zowel de mens als de natuur produceren deze
stoffen. Dat is echter niet de wijze waarop £et oe-
grip „zure regen" door iedereen wordt &™0**-
Het lijkt me niet ver gezocht om te stellen dat „zu
re regen" verwijst naar het idee dat er een uitstooi
plaatsvindt van verzurende stoffen op een zodanig
niveau dat er op grote schaal schade wordt beroK
kend aan de natuur. (Volgens VROM is de schade
zelfs „niet te becijferen"). Dit nu is met waar. AI
thans, er is geen enkel bewijs voor.

Hoe kom ik bij dit revolutionaire idee? Ik leid het
af uit een rapport van het Rijksinstituut vou
Volksgezondheid en Milieuhygiëne, dat begin w
1991 werd gepubliceerd, onder de titel Dutcn r
rity Programme on Acidification:, Eindrapport
Tweede Fase Additioneel Programma verzun»£
sonderzoek (1). Dit is niet zomaar een r,aPP°,ri'1985
als in de inleiding ervan.wordt gesteld: »bll}a? Ne.
wordt praktisch al het yerzuringsonderzoeK u.
derland gecoördineerd in het APV Additioneel
Programma Verzuringsonderzoek). (2)



Ik moet hier overigens meteen aan toevoegen dat
de samenstellers van het rapport het ongetwijfeld
niet met mijn conclusie eens zijn. In het rapport
valt namelijk te lezen dat zij verwachten dat, in-
dien de uitstoot van verzurende stoffen ongewij-
zigd blijft, er in de toekomst wel schade zal worden
toegebracht aan bos en heide als gevolg van zure
regen. Hier kom ik nog op terug. Duidelijk is wel
dat een toekomstverwachting niet hetzelfde is als
een feit. En het is niet als toekomstverwachting dat
zure regen wordt weergegeven in de media, door de
overheid en door de milieubeweging. Wat de huidi-
ge situatie betreft laat het rapport maar een conclu-
sie toe: er is tot dusver geen enkel bewijs dat zure
neerslag de vitaliteit van onze bossen heeft aange-
tast.

H

Late we het rapport van het RIVM eens nader be-
kijken. Het onderzoek is opgezet om antwoord te
geven op de vraag wat „het kwantitatieve aandeel
is van O3 (ozon'), SO2 (zwaveldioxyde), NOx
(stikstofoxyden) en NH3 (ammoniak)" in de direk-
te en indirekte effecten op de vegetatie, (p. 27)
Hierbij doet zich meteen al een opmerkelijk feit,
voor. Wat wil het geval? „Het onderzoek naar ef-
fecten op de vegetatie," zo lezen we in het rapport,
„heeft zich voornamelijk beperkt tot de Doug-
lasspar op goed doorlatende, arme zandgrond en
op heide", (p. 28) Althans, dit wordt meegedeeld
in de Nederlandse versie. In de oorspronkelijke,
Engelse versiei dié als eerste verscheen, wordt
gesproken over „Douglas fir on well-dfained,
nutrient-poor sandy sous and to heathland". De
kwalificatie „nutrient-poor" (voedselarm) is in de
Nederlandse versie weggevallen. Ongelukje? Maar
waat het om gaat is de keuze van de Douglasspar
als „modelboom". Deze keuze voor de Doug-
lasspar wordt gerechtvaardigd „vanwege zijn
weerstand tegen ziekten en plagen en omdat Doug-,
lasspar naalden heeft uit verschillende jaren, het-
geen belangrijk is bij het bepalen van blootstelling-
effect relaties", (p. 28) Dit lijkt meer dan billijk.

Later in' het rapport echter wordt een overzicht ge-
geven van dé percentages „weinig en niet-vitaal
bos in de jaren 1984 tot en met 1990" (p. 105). Wat
blijkt! De Douglasspar is van alle bomen in Neder-
land het minst vitaal. Het totale percentage weinig
en niet-vitaal bos in Nederland is ongeveer 18 pro-
cent, terwijl het percentage weinig en niet-vitale
Douglassparren meer dan 60 procent bedraagt! En
het is deze Douglasspar - en dan alleen nog de
Douglasspar op voedselarme, zandachtige gronden
- die als enige boomsoort is onderzocht door het
RIVM. ' . ,

In een interview dat ik had met Dr. G.J. Heij, een
van de eindredacteuren van het rapport^ en dé heer
J.W- Erisman, een van de medewerkers, heeft de
heer; Heij bevestigd dat mijn interpretatie in deze
juist is (3) De heer Heij, die zei „niét betrokken te
zijn geweest bij de beslissing om de Douglas-spar,
als modelboom te nemen", verklaarde dat de re-
sistentie van de Douglas-spar tegen ziekte en pla-
gen, waarvan in het rapport sprake is * „achteraf,
tegen bleek te vallen". Hij merkte verder op dat
„de bodemvochtsamensteUing bij de Douglas-spar
totaal afwijkend is" van het algemene patroon,
(zie pagina 125). Gezien het feit, dat de Douglas-
spar ook niet zo'n veel voorkomende boom is in
Nederland, stuiten we dus meteen al:op een fikse
beperking van de reikwijdte van het rapport. De
heer Heij rechtvaardigde de beslissing, om de
Douglas-spar als modelboom te nemen met het ar-
gument dat het de samenstellers van het raport er
niet in eerste instantie om te doen was de toestand
van> de Nederlandse bossen in kaart te brengen,
maar om erachter te komen hoe het verzuririgspro-
ces verloopt. Waarvan akte.
Wat betreft de reden waarom gekozen is voor on-
derzoek naar bomen op voedselarme; zandachtige
gronden, stelde Heij dat het onderzoek juist op de-
ze bomen was gericht, omdat bomen op rijke gron-
den geen last hebben van verzuring (tenzij er ver-
vuilingsbronnen in de directe omgeving'Zijn). Deze
keuze valt te verdedigen, maar de effecten van ver-
zuring worden er eveneens flink mee genuanceerd.

Goed, hoe zit het nu met dat kwantitatieve aandeel.
van O3, SI2, NOx en NH3 en de direkte en indirek-
te effecten op de Douglasspar? Allereerst zal ik de
directe effecten bespreken, zoals die in het rapport
staan vermeld, en vervolgens de indirekte effecten.

III

DIRECTE EFFECTEN VAN ZURE NEERSLAG

-O3(ozon)

,,De Douglasspar is op de korte termijn
(dagen/weken) relatief ongevoelig voor O3, verge-
leken met planten," meldt het rapport. „Uit on-
derzoek onder veldomstandigheden aan volwassen
Douglasbomen is gebleken dat een vermindering
van de dagelijkse fotosynthese-activiteit van mini-
maal 8-25% optrad bij dagwaarden van 85-170
g.m.-3 ozon. Voor de totale onderzoeksperiode
van drie weken (in mei 1989) werd een verminde-
ring gevonden van minimaal 2-5% ... In principe
heeft een dergelijke beïnvloeding van de
fotosynthese-activiteit geen gevolgen voor de jaar-
lijkse groei", (p. 107)

5.



De dagwaarden van 85-170 g.m.-3 waarover wordt
gesproken doen zich overigens alleen in bepaalde
perioden ,,met verhoogde niveaus" voor. (p.
62,67). De gemiddelde ozonconcentratie ligt in Ne-
derland volgens het rapport tussen de 40 en 50 g.m.-
3. (p. 67)

Wat de lange-terrnijneffecten van ozon betreft,
meldt het rapport dat „lage O3-concentraties kun-
nen resulteren in aanzienlijke effecten op oudere
naaldjaargangen", (p. 108) O3 kan dus een pro-
bleem zijn, maar dan alleen voor „oudere naald-
jaargangen", en in de praktijk lijkt de situatie in
Nederland niet zorgwekkend te zijn.

- SO2 (zwaveldioxyde)

„Bij de huidige Nederlandse concentratieniveaus
van SO2," zo wordt in het RIVM-rapport gecon-
cludeerd, „komen nauwelijke kortetermijneffec-
ten voor, behalve bij lokaal hoge concentraties in
combinatie met lage temperaturen tijdens stabiele
weersomstandigheden (voornamelijk in de winter)
in de nabijheid van emissiebronnen ... Zichtbare
beschadiging treedt bij Nederlandse SO2-concen-
traties niet op bij Douglasspar. SO2 kan op lange
termijn ... interne verzuring veroorzaken, die leidt
tot bladveroudering en bladval. Dit is afhankelijk
van de nutriëntenvoorziening ... Zichtbare vormen
van deze beschadiging treden bij Nederlandse SO2-
concentraties niet op bij Douglasspar". (p. 109) Al
met al weinig zure regen te bespeuren.

- NH = (ammoniak) •

Ammoniak is in tegenstelling tot wat veel mensen
schijnen te denken geen vergif. Integendeel, het is
een voedingsstof voor planten. In experimenten is
aangetoond dat een te hoge ammoniak-
conceritratie schadelijke effecten heeft op vegeta-
tie, maar in de praktijk (zelfs in Nederland, het
enige land waar ammoniak-emissies een probleem
vormen, als dat al zo is) zijn deze effecten alleen
geconstateerd in de direkte nabijheid van emissie-
bronnen (bijvoorbeeld vlakbij een kippenren of
een koeienstal). Enkele honderden meters van de
bron: verwijderd, konden al geen effecten meer
worden aangetoond. (Zie pagina 110). In het geval
van ammoniak is van zure regen dus eveneens geen
sprake.

- NO2 (stikstofdioxyde)

,;NO2 stimuleert de groei bij lage concentraties (N-
bemesting), maar veroorzaakt zichtbare beschadi-
ging bij concentraties boven ca. 1000 g.m-3.

(p. 111) De hoogste gemiddelde concentratie van
NO2 in Nederland bedraagt echter slechts 35 g.m-3
(p. 60). Weer geen zure regen te bekennen. Inte-
gendeel, het lijkt er eerder op dat de huidige N02-
concentraties in Nederland de groei stimuleren.
Daarover later meer.

IV

INDIRECTE EFFECTEN

De direkte gevolgen van de „verzuring" zijn dus
niet echt om over naar Greenpeace te schrijven.
Als het gaat om indirekte gevolgen, slaat het rap-
port een meer alarmerende toon aan. „Er wordt de
laatste jaren in bossen in toenemende mate een ver-
storing van de nutriëntenverhoudingen waargeno-
men zowel in de bladeren/naalden als in het bo-
demvocht. Ook is sprake van een sterke bodemver-
zuring» die met name wordt weerspiegeld door mo-
bilisatie en uitspoeling van grote hoeveelheden alu-
minium met nitraat en sulfaat.
Twee zaken worden hier aangestipt: er zou een ver-
storing aan het optreden zijn van de voedingsba-
lans („nutriëntenverhoudingen") van bossen en er
zou sprake zijn van bodemverzuring.

- Bodemverzuring

Hoewel de totale zuurbelasting in Nederland al ja-
renlang gestaag afneemt, zijn de effecten van zuur-
depositie volgens Heij cumulatief, en kan er dus
toch gesproken worden van „bodemverzuring".
Het verhaal dat hierop betrekking heeft is erg tech-
nisch van aard. Een paar hoofdpunten. Er wordt
uitgegaan van „grenswaarden" of „kritische
waarden" van bepaalde elementen en elementyer-
houdingen. Overschrijding daarvan zou negatieve
effecten hebben op de vegetatie. Voorbeelden van
de betreffende elementen en elementverhoudingen
zijn pH, Al/Ca, en NH4/K in bodemvocht en N m
naalden. >
- De pH (zuurgraad) van de bodem in Nederland is
erg laag (hetgeen duidt op een zure bodem), maar
dit is van nature het geval. (p. 113)
- Voor Al/Ca wordt een grenswaarde van onge-
veer l aangehouden. In de praktijk blijkt de
Al/Ca-verhouding „gemiddeld net boven de
waarde van 1,0" te liggen, (p. 125) Maar de gevol-
gen hiervan zijn erg betrekkelijk: „..• Al/O-
ratio 's groter dan l (kunnen gepaard gaan) met een
toename van korte, relatief dikke wortels en een
afname van fijne wortels", (p. 114).
-iVqor de NH4/K-ratio wordt een kritische waarae
van 5 mol.moM aangehouden, (p. 117) In de praK-
tijk blijft deze ratio „gemiddeld beneden de waar-
de van 5,0". (p. 125)



- Voor het N-gehalte (stikstofgehalte) in naalden
ligt de optimale waarde tussen de 1,8 en 2,5. In de
praktijk blijkt dat „het N-gehalte van de naalden
van grove den en Douglasspar in het Peelgebied in
de periode 1956-1988 is toegenomen tot 1,8-2,5%
(optimaal uit een oogpunt van voedingstoestand).
Uit een landelijk onderzoek bleek het N,-gehalte
van de naalden van Corsicaanse den; grove den en
Douglas (dec. '87 bemonsterd), gezien de N-
depositie, niet extreem hoog", (p. 126)

Kortom, de „bodemverzuring" is eveneens niet
meer dan een toekomstverwachting, geen actueel
probleem.

- Stikstofverzadiging

Zoals U waarschijnlijk wel weet is er met stikstof
ook niks mis. Stikstof is een voedingsstof voor bo-
men, maar er zit volgens Heij wel een optimum in
de opname ervan. Als een boom teveel stikstof op-
neemt, kan dat op zich geen kwaad, maar het zou
ten koste gaan van de opnamecapaciteit van andere
voedingsstoffen. Stikstofverzadiging zou dus nega-
tieve effecten kunnen hebben. Ook in dit geval
gaat het echter slechts om toekomstverwachtingen,
zo blijkt uit het rapport: „Op de beide ACIFORN-
monitoringlokaties zijn tot op heden geen extreme
nutriëntentekorten wargenomen en de groeisnelhe-
den zijn er hoog", (p. 129) Bij „een gelijkblijvende
belasting" zou volgens het rapport op bepaalde lo-
katies „waarschijnlijk" N-verzadiging „gaan op-
treden na enkele decennia, afhankelijk van het or-
ganisch stofgehalte in de bodem en de groeisnel-
heid van de bomen ..." (p. 127)

Later in het rapport lezen we bovendien dat voor
sommige streken in Nederland een hogere stikstof-
concentratie juist een positief effect zal hebben op
het bos. (p. 182, 184) Hogere stikstof concentraties
werken positief uit voor bossen aan de kust en in
het noorden van het land, en negatief voor bossen
in het zuidoosten van het land.
Sterker nog, de reductie van de neerslag van
stikstof, zoals die door de milieubeweging wordt
bepleit en door overheidsmaatregelen (benzine-
accijnzen!) wordt afgedwongen, heeft eerder nega-
tieve geyplgen voor de bossen dan positieve. Ik ci-
teer: , .
„Bij verdergaande reductie van de N-depositie zo-
als in scenario 2 en 3 (scenario's 2 en 3 hebben be-
trekking op de verwachte emissieniveaus bij ver-
dergaande emissie-redukties, dit zijn dus
„milieubeweging-scenario's"), wordt een grote af-
name van de naaldmassa en stammassa voorspeld
voor alle bodemtypes in gebied l (een bepaald ge-,
bied van Nederland). Scenario 3 zou zelfs tot een

volledig afsterven van het bos leiden op alle be-
schouwde bodemtypes ..." (!) (p. 198, mijn cursi-
vering).

GEÏNTEGREERDE EFFECTEN

Bij de uiteenzetting van de totale (indirekte en di-
rekte) effecten van de verzuring, worden er in het
rapport soortgelijke conclusies getrokken als hier-
boven gemeld. Er is sprake van allerlei schadelijke
gevolgen die zouden optreden als de neerslag van
zure stoffen gelijk zou blijven (zie p. 138), maar er
is geen sprake van dat er reeds schadelijke effecten
zijn aangetoond. Het rapport (stélt letterlijk dat er
„geen direkte relatie is te leggen tussen belasting
met verzurende stoffen en vitaliteitskénmerken
..." (p. 134, mijn cursivering).

Omdat er geen direkte relatie kon worden gevon-
den, heeft men gezocht, naar „eventuele effecten
van luchtverontreiniging op andere gezohdheid-
gerelateerde aspecten: (bij)groei, jaarringanalyse
en sapstroomsnelheid". (p. 134) Ook in dit geval
konden geen effecten worden aangetoond. Met be-
trekking tot de groei en sapstroomsnelheid, con-
cludeert het rapport: „Analyse van 2.700 boom-
kernen uit 11 bosopstanden leverde alleen bij
Douglasspar en fijnspar, op slechts, één lokatie,
aanwijzingen op voor effecten van luchtverontrei-
niging. ' , i .
Overmatige bemesting in de directe omgeving zou
ook eren rol kunne spelen bij de verschijnselen die
bij deze opstand werden waargenomen", (p. 135)
En op twee onderzoekslokaties „blijken de, be-
schikbaarheid van water en minerale nutriënten de
belangrijke factoren te zijn die de feitelijke groeis-
nelheid bepalen. Tot nog toe hebben zich op deze
lokaties nog geen extreme nutriëntentekorten voor-
gedaan en is de groeisnelheid hoog." (p. 137) ,

VI

VERZURING IN ANDERE LANDEN

„De resultaten van onderzoeksprogramma's in an-
dere landen", zo wordt in het RIVM-rapport ge-
meld, „wijzen min of meer in dezelfde richting (als
de" Nederlandse resultaten), zoals bleek bij de in
september 1990 in Frankrijk gehouden vijfde Mee-
ting of Acid Rain (Research) Coördinators
(MARC V). Op deze bijeenkomst waren vertegen-
woordigers uit 10 landen aanwezig (Bondsrepu-
bliek Duitsland, Zwitserland,, Frankrijk, Noorwe-
gen, Nederland, Zweden, Finland, Engeland, de
Verenigde Staten en Oostenrijk).

Vervolg op blz.13



VERSPILLING (2)

Konrad Swart

DE VRIJE MARKT.
In de vrije markt kan een individu op slechts drie
manieren aan koopkracht komen. Ofwel hij werkt,
en verkrijgt: door de verkoop van zijn arbeids-
kracht geld, Ofwel hij krijgt het geld van anderen,;
door erfenis of gift, ofwel hij leent het geld. Maar
uiteindelijk is alle koopkracht'veroorzaakt door'
arbeid. (Grondstoffen worden verkregen door het
z.g.n. ,,hbmesteading"-principe, wat betekent dat
arbeid met grond vermengd wordt. Dus ook koop^-
kracht, verkregen uit gevonden grondstoffen is in
laatste instantie koopkracht uit arbeid); Dit bete-;

kent, dat de koopkracht van het geld waar iemand
over beschikt een zekere hoeveelheid inspanning
vertegenwoordigt: Ofwel inspanning door hem, of-
wel irispanhihg door anderen. Als iemand dus iets
koopt j dan biedt hij indirëkt yoor dit produkt een
zekere hoeveelheid geleverde inspanning aan. Hij •
zegt daarmee indirëkt, dat het verkrijgen van dit
produkt hem de inspanning die door het geld verte-
genwoordigd wordt, waard is. Of, om het simpeler
te zeggen, als hij iets koopt, dan zegt hij dat het de
moeite (in het verwerven van de koopkracht van;

het geld) waard is. Als hij alle geld door eigen in-
spanning verkregen heeft, dan zegt hij daarmee dat
het zijn moeite waard geweest is. En als hij het geld
verkregen heeft van'anderen, dan is het kennelijk
de moeite van anderen waard geweest. Want ze
hebben er, door aan hem hun geld toe té vertrou-
wen impliciet te kennen gegeven dat ze vertrouwen
hebben in de manier waarop deze man hun geld be^
heert. En als iets niet gekocht wordt, dan is dat eenj

teken, dat de prijs die ervoor gevraagd wordt voor
niemand de moeite van de arbeid die gestopt is in
de vérwerving van de koopkracht van het geld
waard is. Geld bepaalt dus indirëkt, welke inspan-
ningen mensen sociaal gesproken voor welke pro-
dukten over hebben. Geld legt een koppeling tus-
sen inspanning en de vervulling en bevrediging van
behoeften en verlangens. Geld bepaalt, welke be-
hoeften en verlangens de moeite waard gevonden
worden, en hoeveel moeite dit mensen waard is.
Dus hoeveel inspanning het mensen waard is om
het te verkrijgen. Is een produkt de moeite die in de
verwerving'van de koopkracht van het geld gestopt
is'waard, dan wordt het gekocht. En anders' wordt
het niet gekocht. Kortom, op de vrije markt wordt
alleen dat gekocht, dat letterlijk de moeite waard
is. En het is ooklogisch, dat geld het eerst uitgege-
ven wordt aan datgene wat volgens de koper het
meest de moeite waard is.

Op de vrije markt zijn er daarom twee mogelijkhe-
den om verspilling tégen te gaan, zodra deze dreigt
op te treden. De eerste mogelijkheid is de hoeveel-
heid produktie van een produkt verkleinen, totdat
precies de hoeveelheid van dat produkt gekocht
wordt, die in een bepaalde tijdsperiode geprodu-
ceerd wordt. De tweede mogelijkheid is het verla-
gen van de prijs. Het zal duidelijk zijn, dat beide
opties inhouden dat er minder mensen bereid zijn
hun energie te stoppen in het produceren van dit
produkt. Want produktieverkleining houdt in dat
minder mensen in deze bedrijfstak kunnen werken.
En het verlagen van de prijs betekent» dat de in-
spanningen om het produkt te fabriceren minder
oplevert dan verwacht. En dat betekent, dat min-
der mensen bereid zullen zijn hun energie in het
produceren van dit produkt te stoppen. Dit zal dan
vaak ook tot een vermindering van de produktie
leiden. Maar hoe dan ook, alles wat geproduceerd
wordt, wordt op de vrije markt doorgaans ook ver-
kocht.
Het zal duidelijk zijn, dat op een vrije markt de
verspilling minimaal zal zijn. Want de twee hierbo-
ven genoemde krachten zullen een verspilling altijd
tegenwerken, en Op den lange duur altijd tot nul re-
duceren!
Dit betekent, dat we tot het volgende kunnen con-
cluderen: j
Op de totaal vrije markt wordt minimaal verspild!

Deze conclusie doet al vermoeden, dat de grote
verspilling die tegenwoordig optreedt weieens te
maken zou kunnen hebben met het juist hinderen
van de vrije markt, in plaats van een gevolg te zijn
van de vrije markt, zoals door velen geloofd
wordt.

Overheidsingrijpen

Stel nu, dat een regering het produceren van auto's
verbiedt. Bijvoorbeeld op grond van milieuargu-
menten. (Want op basis van milieuargumenten kun
je mensen tegenwoordig letterlijk alles wijsmaken).
En stel, dat zo'n regering alleen Ossewagens als
transportmiddel toestaat. Het zal duidelijk zijn,
dat onder dergelijke omstandigheden ossewagens
inderdaad gekocht zullen worden, want een psse-
wagen is beter dan niets. Maar hierboven heb ik la-
ten zien, dat of iets verspilling is of niet, louter en
alleen afhangt van het feit, of de schaarse middelen
als eerste ingezet worden voor datgene wat het



meest gewenst is. Dit betekent dat het produceren
van ossewagens tegenwoordig altijd als verspilling
gezien moet worden, zelfs als er onder bepaalde
uitgevaardigde wetten kunstmatig een situatie ge-
creëerd wordt waardoor er een vraag onststaat
naar goederen en diensten, die normaal niet zou-
den bestaan. Dus deze overheidsmaatregelen leiden
daarom zondermeer en rechtstreeks tot verspilling.

In de vrije markt is de verspilling minimaal, en ten-
deert naar nul. Een overheid kan alleen verande-
ring bewerkstelligen door het geweldsmonopolie
dat zij bezit te gebruiken. Dit betekent dat elk in-
grijpen van de overheid in het marktmechanisme
die mensen ertoe aanzet om hun geld (en de inspan-
ning die het vertegenwoordigt) anders te besteden
als in het geval van een vrije markt, tot verspilling
leidt. Een verspilling van de moeite die in de koop-
kracht zit die exact gelijk is aan het bedrag dat an-
ders besteed wordt.

Deze constructie leidt tot een zogenaamde kunst-
matige vraag. Dus in tegenstelling tot wat veel
mensen denken over beïnvloeding van reclame
etc., (die heel vaak een informatieve rol vervult) is
er eigenlijk maar een manier waarop een kunstma-
tige vraag ontstaat, n.l. door gewelddadig ingrij-
pen van de overheid in het marktmechanisme.

Als we terug gaan naar ons vraag-en-
aanbodschema, dan is het duidelijk dat een afged-
wongen minimumverkoopprijs Pm die boven de
marktprijs Pe ligt, tot verspilling leidt. Want er
zijn nu een hoeveelheid goederen m2-m l geprodu-
ceerd, die niet gekocht zullen worden. Maar we
kunnen nu inzien dat ook een maximum ver koop-
prijs PM die onder de marktprijs ligt Jeidt tot ver-
spilling. Want nu wordt een geldbedrag Pe-PM,
dat normaal in de koop van dit produkt zou zijn
gaan zitten ofwel niet besteed, (wat zeer, onwaar-
schijnlijk is,) ofwel elders besteed. En volgens bo-
venstaande identificatie van de essentie van verspil-
ling is dit ook een vorm van verspilling. Want nu
gaat de vraag naar andere produkten toenemen,
omdat er voor die andere produkten meer geld be-
schikbaar komt. Of het geld wordt niet besteed
(zoals gezegd, zeer onwaarschijnlijk), zodat een ze-
kere hoeveelheid schaarse middelen niet optimaal
gebruikt wordt. Want op de vrije markt zouden dit
misinvesteringen zijn, van het soort dat normaal
zou leiden tot faillissementen. Kortom, zowel het
afdwingen van een minimumprijs als het afdwin-
gen van een maximumprijs leidt tot verspilling.

Een derde vorm van verspillen is het betalen van
belastingen. Want belastingen zijn betalingen waar
geen concrete, vooraf ingeschatte inspanningen te-

genover staan. Belastingen zijn verplichte, afged-
wongen betalingen. En daarom wijken ze altijd af
van de besteding in de vrije markt: In de vrije
markt zouden belastingen daarom nooit betaald
worden. Want in de vrije markt is elke betaling in
principe een vorm van ruil of vrijwillige gift.
Dwang kent hierin geen plaats. Kortom, belastin-
gen vormen een vorm Van betaling die afwijkt van
de vrije markt, en moeten daarom volledig als ver-
spilling gezien worden! Nu wordt het begrijpelijk
waarom in landen waar de belastingdruk heel hoog
is, de milieuproblemen ook het grootst zijn. Want
daar is de verspilling het grootst. Uiteindelijk leidt
dit tot de vervuiling en de milieuproblematiek.

Laten we hier eens wat dieper op ingaan.'

Vrijwel alle vervuiling wordt uiteindelijk veroor-
zaakt door gewelddadig ingrijpen in het marktme-
chanisme. Met name door de overheid.

Hoe zit dat?
t

Om dit duidelijk te maken, moet ik bij het begin
beginnen. N.l. over de rol van de mens in de na-
tuur. Helaas is het nodig, hiervoor een aantal na-
tuurkundige begrippen te introduceren, omdat het
anders niet volledig duidelijk gemaakt kan wor-
den. Het betoog wat nu volgt lijkt daarom in eerste
instantie totaal niet met het onderwerp te maken te
hebben. Ik raad u echter aan, het toch te volgen.
Want dan zult u vanzelf aan het eind de relevantie
zien.

In de natuur bestaan een aantal wetten. Eén daar-
van is de wet van de toename van entropie. Deze
wet komt hierop neer, dat als je twee objecten van
verschillende temperatuur met elkaar in contact
brengt, ze tezamen een temperatuur aan gaan ne-
men die tussen deze twee verschillende temperatu-
ren inligt. Er is dus, met anderen woorden; warmte
gestroomd van het heetste object naar het koudste.

Entropie werd in het midden van de vorige eeuw
geïntroduceerd door Clausius, en wordt gedefi-
nieerd als de hoeveelheid warmte die een object be-
vat, gedeeld door zijn temperatuur. Dus Q/T. Als
er een hoeveelheid warmte Q van het warme naar
het koude object stroomt, dan verliest het warme
object deze hoeveelheid Warmte en het koele object
ontvangt deze. De totale hoeveelheid warmte blijft
daarom gelijk. Maar met entropie is iets anders
aan de hand. Want stel het heetste object heeft een
temperatuur T, en het koelere een temperatuur t.
Dan verliest het heetste object een hoeveelheid en-
tropie Q/T, maar het koelere object ontvangt een
hoeveelheid entropie Q/t. En daar T groter is dan



t, is Q/T kleiner dan Q/t, dus Q/t-Q/T is positief.
Met andere woorden, de hoeveelheid entropie die
bij het koude lichaam erbij komt is groter dan de

.hoeveelheid entropie die het hete lichaam verliest.
Dus de totale entropie neemt toe.

Nu lijkt entropie, als hier gedefinieerd, een volko-
men willekeurige grootheid, en de bovenstaande
afleiding louter en alleen een gegoochel met getal-
len. Want warmte is eigenlijk een vorm:van ener-
gie. Heeft de entropie ook nog een fysische beteke-
nis? Is entropie ook een vorm van iets fysisch? Ja-
wel! Entropie geeft de mate van structuurloosheid
aan. Dit kan simpel gezien worden door een hoe-
veelheid water waarin ijs drijft te verhitten. Water
met ijs heeft een temperatuur van O graden celsius.
Als wij deze verhitten, dan blijft de temperatuur O
graden celsius, maar de hoeveelheid ijs neemt ,af.

Kortom, de warmte doet het ijs smelten. Dus de
structuur van de ijskristallen gaat verloren. Dit
smelten wordt niet veroorzaakt door de tempere-
tuurstijging, want die stijgt niet. Dit smelten wordt
veroorzaakt door de warmte, maar;niet door de
temperatuurstijgirig dié het resultaat is van dit toe-

: voeren van warmte./Het smelten wordt dóór. het
toevoeren van de in de warmte besloten entropie
veroorzaakt. Want we hebben ook entropie, dus
Q/T toegevoerd. Kennelijk is deze grotere hoeveel-
heid entropie ervoor verantwoordelijk dat de struc-
tuur van het ijs verloren gaat. ,;

Dit is een (misschien té) simpel voorbeeld. De na-
tuurkunde leert ons echter, dat daar waar sprake is
van een toevoeren van entropie, structuur verloren
gaat. En d.aar waar sprake is van een weghalen van
entropie; structuur gevormd wordt. Nooit is er iets
anders geconstateerd dan de koppeling van deze
twee faktoren. Voer entropie toe, en de gestructu-
reerdheid wordt minder. Haal entropie weg, en de
gestructureerdheid wordt groter.

Warmte probeert zich zoveel mogelijk te versprei-
den. De entropie zou dus eigenlijk altijd toe moe-
ten nemen. Toch zien we om ons heen dat materie
zich juist tot steeds ingewikkelder structuren or-
dent. Dit is met elkaar in tegenspraak. Er is echter
een andere factor in de wereld, die, ondanks deze
wet van de toename van entropie materie dwingt
om steeds ingewikkelder structuren aan te nemen.
En dat is de expansie van ons universum. ,

Het is in deze eeuw n.l. bekend geworden, dat ons
heelal expandeert. Dit betekent, dat er voor de
hoeveelheid w(armte een steeds grotere hoeveelheid
ruimte aanwezig is om zich over te verspreiden. De
materie groeit echter niet. mee met de ruimte.

Warmte wil dan ook uit materie stralen. Maar dan
verdwijnt er entropie uit materie, die dan in de
vorm van straling in de ruimte gaat zitten. Hier-
door wordt materie gedwongen om zich te structu-
reren. Kortom, doordat het heelal steeds groter
wordt, kan entropie zich over een steeds grotere
ruimte verspreiden, en heeft de materie in het hee-
lal de neiging zich in steeds ingewikkelder structu-
ren om te vormen. En daar de expansie van het
universum met een groter tempo gebeurt dan de
toename van de entropie, en dit al vanaf het begin
zo was, zien we dat het proces van structuurvor-
ming precies de natuurlijke is. Hoe meer materie
de kans krijgt zich in ingewikkelder structuren om
te vormen, hoe meer harmonie er is met het
bestaan.

Het tegenovergestelde van entropie is informatie!
We kunnen dus ook zeggen, dat de materie steeds l
meer informatie gaat bevatten. Kortom, de wet i
van de toename van entropie gecombineerd met
het ukdijen van het heelal doet ons inzien, dat er
een wet van de toename van informatie bestaat.
Deze uit zich in de vorm, dat de materie; de neiging
heef t om steeds ingewikkelder structuren aan te ne-
men, r

Nu zou je uit het bovenstaande naïef kunnen ver-
onderstellen, dat hoe kouder een objekt is, hoe in-
gewikkelder zijn structuur. Maar zó simpel is het
niet. Want sommige structuren danken hun inge-
wikkeldheid nu juist aan de mogelijkheid die ze
verschaffen om energie juist beter te laten
doorstromen. Zo valt de straling die de zon verlaat
op onze planeet, die deze op zijn beurt weer
doorstraalt. Een deel van de energie van de zon
komt dus op de aarde terechU die deze energie weer
verder doorstraalt het universum in^ En deze «j
doorstraling leidt op zijn beurt weer tot structuur- l
vorming. De structuurvorming is, met andere i
woorden, niet het gevolg van het bereiken van de ),
lage temperatuur als zodanig, maar het gevolg van
het proces, waarbij de straling zich zoveel mogehjK
probeert uit te spreiden over de ruimte, en dus de
materie te verlaten.

Dat materie zich zodanig probeert te configureren,
dat het zoveel mogelijk van zijn entropie probeert
kwijt te raken is er verantwoordelijk voor, dat ma-
terie hier op aarde zich op een informatiedrager be-
gon te baseren, het DNA-molecule. Het DNA-
molecule is eigenlijk een hulpstructuur, om struc-
tuurvorming complexer dan die kan ontstaan uit
de natuurwetten alleen mogelijk te maken. Een
structuurvorming die van andere aard is dan struc-
tuurvorming uit natuurwetten alleen ontstond hier-
uit. Je zou het DNA-molecule daarom een
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structuurvorm-katalysator kunnen noemen. Déze
katalyserende werking kennen wij onder de naam
evolutie. Uit deze structuurvormkatalysator ont-
stond een nog complexere structuurvorm-
katalysator. En dat is het menselijke bewustzijn.
Het menselijke bewustzijn, die zijn hoogste ont-
wikkeling vond in het vermogen tot doelgericht
handelen.

Evolutie is mutatie en selektie, en is gebaseerd op
het aanpassen van jezelf aan de omgeving. De
mens j zo hebben we gezien, kan echter meer. Hij
kan zijn omgeving aanpassen aan zichzelf. Dat is
het wezenlijke verschil tussen het evolutiemecha-
nisme, en de methode die het resultaat is van het
menselijke bewustzijn. Dat is het wezenlijke ver-
schil tussen mens en dier. De mens is geen dier on-
der de dieren, maar is uit het dierenrijk gestapt.
Daarom is de mens, strikt genomen, niet meer on-
derworpen aan de evolutie. Zijn vermogen om te
scheppen door combinatie van kennis en doelge-
richt handelen, door dingen te maken, door zijn
arbeidskracht doet hem ontsnappen aan het. proces
van mutatie en selektie. Aan de evolutie. De mens
staat boven de evolutie.

Vanuit de natuur gezien is dit een enorme door-
braak. Want levensvormen, die onderworpen zijn
aan de evolutie kunnen alleen bepaalde stoffen ge-
bruiken en ze omzetten in ingewikkelder structu-
ren. Dieren kunnen alleen elkaar en planten ge-
bruiken. En planten kunnen alleen kooldioxide en
enkele elementen die in de grond zitten gebruiken.
Maar heel veel sto f f en zij n; 'ohbr uikbaar voor die-
ren en planten, en vallen buiten het strucuurvorrri-
proces dat door het evolutiemechanisme mogelijk
wórdt gemaakt. !

Bij de mens is dit anders. Hij kan onderzoeken hoe
zelfs de rotsen om hem heen, die buiten de struc-
tuurvorm van de evolutie vallen, in elkaar zitten,
en ze uit elkaar trekken. Dit noemt hij „het winnen
van grondstoffen". Vervolgens kan hij onderzoe-
ken welke eigenschappen deze afzonderlijke stof-
fen hebben, en ze op een andere manier weer in el-
kaar zetten. Zo kan hij computers maken van zand
(zand bevat veel silicium, dé voornaamste
grondstof van halfgeleiders), plastics maken van
plantenresten van lang verloren gegane planten
(olie). Hij kan bruggen, huizen en vliegtuigen ma-
ken van rotsen. (Ijzererts, klein, aluminiumérts).
Kortom, de mens kan de stoffen die hij in de om-
ringende natuur vindt uit elkaar trekken en omvor-
men tot nieuwe stoffen. In principe kan hij elk ele-
ment wat in de natuur voorkomt \yel ergens voor
gebruiken. Tenminste, als hem niets in de wég ge-
legd wordt. ' i 1 . - • ; : • ' ' • - • • ' • ' 'l ''" ' : : • • ' . • • • • v?:'!

Mensen krijgen dit alles voor elkaar door de verde-
ling van taken, en het hierdoor mogelijk gemaakte
verwerven van verschillende soorten expertise; De-
ze differentiatie en specialisatie is een voortzetting
op een hoger plan van de differentiatie in verschil-
lende diersoorten die we in het evolutieproces^ kun-
nen zien. Zo gezien is de mans dus geen diersoort,
maar een differentiatieklasse die vergelijkbaar is
met de differentiatieklasse van het complete die-
renrijk. Een differentiatieklasse die zelfs meer mo-
gelijk maakt dan de differentiatie die tot nu toe in
het dierenrijk gerealiseerd is. In het dierenrijk heb
je verschillende dieren die allen tot eenzelfde soort
behoren. Bij dé mens is het echter mogelijk, dat elk
mens uniek is. De individualiteit van elk mens is de
hoogste vorm van differentiatie die het bestaan
ooit heeft voortgebracht.

De individualiteit van de mem komt met name tot
uiting doof het feit; dat élk mens in'staat is-zijn ei-
gen waardeschaal te vormen. Dus zelf zijn priori-
teiten vast te stellen. Want op basis van zijn priori-
teiten vormt hij zijn oordelen. En uit zijn oordelen
ontstaat zijn gedrag. Als een mens daarom voor
een ander mens gaat bepalen wat .'.hét beste voor
hem is", dan is dit een aanval op de zelf vorming
van die ander,;en iets wat de individualiteit van die
ander gewéld aandoet' Het is een aanval op het
meest specifiek menselijke van die ander. Dit bete-
kent, dat de politieke methode, waarbij iemand
door verkiezing of anderszins het récht verwerft
om te bepalen wat eventueel mét geweld erdoor te
drukken, in strijd is niét dé menselijke natuur. Dus
politiek, en alles yyat hiervan hét i gevolg is, zoals
staten, regeringen enzovoorts zijnen strijd met de
menselijke natuur!

De individuele merts vormt nu met anderen organi-
saties, die erop gericht zijn grondstoffen om te zet-
ten in prödükten. En de meest belangrijke organi-
satievorm die de mens ontdekt heeft, en dié dit al-
les niet elkaariin verband brengt, en die de meest
natuurlijke situatie schept waarbij de structuurvor-
mende vermogens van de mens optimaal hun kans
krijgen is het marktprocës. Want alleen het markt-
pfocës gaat uit van de individualiteit van dé mens.
En van het feit, dat hij zijn eigen prioriteiten
vaststelt ert zijn waardeschaal zelf vormt.

De mensen die zich bezig houden met het fabrice-
ren van bepaalde prödükten uit grondstoffen kun-
hen Vaak niet alle stoffen dié na het uitéentrekkeh
van de grondstoffen overblijven gebruiken. Wat
overblijft is onbruikbaar, En als we dat:Wat over-
blijft terug dumpen in de natuur, en deze dumping
zorgt ervoor dat het gebied waarin gedumpt wordt
moeilijker, óf misschien zelfs helemaal niet meer



gebruikt kan worden voor: andere toepassingen,
dan spreken we van vervuiling. En waarom zijn de
overblijvende stoffen niet te gebruiken? Om deze
stoffen te gebruiken heeft elke onderneming kapi-
taal, met name in deivorm van geld nodig. En daar
de hoeveelheid kapitaal die een onderneming kan
verwerven beperkt is, en de hoeveelheid winst be-
perkt is, blijven er altijd ongebruikte grondstoffen
over. Pas als zo'n overgebleven grondstof een
bruikbare toepassing vindt, blijft het niet liggen als
eventuele bron van vervuiling, maar wordt ge-
bruikt.

Kortom, we kunnen een economische definitie van
veryuiling geven. De vervuiling is een verzamel-
naam voor grondstoffen, die ongebruikt achter-
blijven na een produktieproces en consumptie, die
niet meer economisch rendabel ingezet kunnen
worden, en die bovendien bij het terugdumpen in
de natuur ervoor kunnen zorgen, dat de dump-
plaats door de dumping moelijker of niet voor an-
dere toepassingen gebruikt kan worden. Of, om
het in oostenrij ksreconomische termen te zeggen,
waarvan het Verminderde Marginale Waarde Pro-
dukt (DMVP) lager is dan de rentestand. En dit
laatste betekent, dat het rendabeler is om je geld
als spaargeld op een bank te deponeren dan in, het
economische gebruik van deze stoffen te stoppen.

De oplettende lezer zal zien, dat in deze economi-
sche definitie niet alleen het produktieproces ge-
noemd wordt, maar ook consumptie. Waarom?
Dit heeft de volgende reden. Als bepaalde produk-
ten gebruikt worden, verslijten ze, gaan kapot en
zijn niet meer bruikbaar. En dat zou, naast de stof-
fen die overblijven na een produktieproces óók een
bron van vervuiling kunnen vormen. Bedenk ech-
ter, dat deze opgebruikte produkten uit materialen
opgebouwd zijn die gewonnen zijn na het uiteen-
trekken van grondstoffen, en men. daarom precies
weet hoe ze samengesteld zijn. Want de fabrikage-
methodes zijn precies bekend. Dit betekent dat de-
ze versleten produkten op een makkelijker manier
weer als grondstof voor een nieuw produktieproces
gebruikt zouden, kunnen worden dan stoffen die
rechtstreeks uit,de natuur gewonnen moeten wor-
den. Omdat alles erover bekend is. Er kunnen, met
andere woorden, kringlopen gevqrmd worden in
het gebruik en opnieuw verwerken van produkten.
Dat dit geen fabeltje is, blijkt uit iets, wat recent is
ontdekt. Plastic kon vroeger niet opnieuw gebruikt
worden, nadat het, in,een produkt .verwerkt werd.
Maar men heeft pas een uitvinding gedaan, waar-
door je oud plastic weer kunt omsmelten, en hier-
aan een stof toevoegen.waardoor het oude plastic
notabene nog béter van kwaliteit wordt als daar-
voor. Verder wil ik wijzen op ,het steeds maar op-

nieuw gebruiken van metalen zoals dit al meer dan
100 jaar aan de gang is. En zelfs onze uitwerpselen,
de produkten van onze voeding kunnen als
meststof dienen. Kortom, alles wat gebruikt wordt
kan in principe weer bruikbaar gemaakt worden na
de levensduur.

Niet alle stoffen die weer terug gedumpt worden in
de natuur hoeven voor problemen te zorgen, en
moeten daarom als vervuiling geclassificeerd wor-
den. Zelfs het tegenovergestelde kan het geval zijn.
Zo zitten in uitlaatgassen van auto's bijvoorbeeld
nitraten. Onderzoek naar de schadelijke werking
van deze nitraten op het plantenleven hier in Ne-
derland heeft uitgewezen, dat deze nitraten geen
schadelijke werking, maar juist een weldadige uit-
werking op het plantenleven heeft! Verder zitten er
in de uitlaatgassen van auto's nog kooldioxide en
water, net als in de lucht die wij uitademen, die bei-
den goed zijn voor planten. Want planten bouwen
zichzelf op uit de koolstof die in kooldioxide zit.
Een duidelijk bewijs voor de stelling, dat de tech-
nologie van de mens niet noodzakelijkerwijs strij-
dig met de natuur behoeft te zijn. In sommige ben-
zine zit lood. En deze zou eventueel schadelijk
kunnen zijn, alhoewel dat niet bewezen is.

Het zal duidelijk zijn, dat de bedrijven die de
grondstoffen uiteentrekken het meest weten van de
materialen die ze zelf fabriceren. Dit betekent,
daar ze allen op de grootst mogelijke winst gericht
zijn, ze elke grondstof die ze maken het liefst zou-
den willen gebruiken, zodra ze er de kans toe krij-
gen. Dus hoe groter hun gelegenheid om kapitaal
te gebruiken, hoe meer grondstoffen gebruikt kun-
nen worden, en hoe minder grondstoffen onge-
bruikt achterblijven. Maar daar deze overblijvende
grondstoffen precies de énige bron van vervuiling
zijn, betekent dit dat hoe meer kapitaal onderne-
mingen tot hun beschikking hebben, hoe meer
grondstoffen ze kunnen gebruiken op een rendabe-
le manier, en hoe minder kans op vervuiling er is.

Dus in tegenstelling tot wat algemeen geloofd
wordt is het niet zo, dat produktiebeperkende
maatregelen voordelig zijn voor het milieu, maar
in laatste instantie gaat het milieu hierdoor juist
achteruit., We kunnen daarom concluderen, dat
,hoe moeilijker het bedrijven gemaakt wordt om te
produceren, en hoe meer hun vrijheid belemmerd
wordt, hoe meer grondstoffen ongebruikt blijven
liggen, en hoe groter de kans op vervuiling!

En wat doen regeringen?
Precies! Ze heffen belastingen. En niet zo'n beetje
ook. 18,5% BTW,,meer dan 40Vo vennootschaps-
belasting, en noem ,maar op. Allemaal kapitaal,
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waar de ondernemingen niet over kunnen beschik-
ken om van nog meer stoffen gebruik te kunnen
maken. Op dit moment is het zo, zoals gezegd, dat
zo'n 70% van al het kapitaal al naar de overheid
gaat. Dit werkt enorm mee, niet alleen aan de ver-
spilling, maar is indirekt ook één van de hoofdoor-
zaken van de vervuiling.

En verder moeten ondernemers zich aan een der-
mate ingewikkelde jungle van reguleringen hou-
den, die bovendien onderling ook nog met elkaar
en zelfs met zichzelf in strijd zijn, en op wiens
schending strafvervolging staat, dat alleen al het
uitzoeken hiervan kapitalen kost. Om nog maar te
zwijgen van de negatieve uitwerking van de pro-
duktiebeperkende maatregelen als zodanig. Dus
wetten die de produktie hinderen zijn niet alleen
nadelig voor de consument, maar ook voor de pro-
ducent, en zelfs voor de regeringen zelf. Want juist;
door deze maatregelen zijn de winsten minder, en
kunnen de regeringen minder belastinggeld van-
gen. Vermoedelijk is dit laatste er de oorzaak van,
dat wel veel van dit soort van produktiebeperkende
maatregelen wordt uitgevaardigd, maar, lang niet
alle maatregelen er daadwerkelijk doorgedrukt
worden. Ze zorgen er daarom louter en alleen
voor, dat bepaalde ondernemers zich schuldig gaan
voelen, waardoor ze minder weerstand tegen rege-
ringsdecreten bieden uit angst voor, een nader on-
derzoek.

Dit alles kan maar één ding tot gevolg hebben. Er
blijven veel grondstoffen ongebruikt liggen, omdat
het geld om er gebruik van te maken er simpelweg
niet is. Kortom, er ontstaat een grote kans op ver- !

vuiling!

We kunnen daarom gerust stellen, dat het grootste
deel van de vervuiling veroorzaakt wordt door de ,
regering(en), het heffen van belastingen, en andere
produktiehindernissen. Want het marktproces als
zodanig heeft een tendens om alle verspilling en
vervuiling tegen te gaan. Grotere vrijheid en een
schoon milieu gaan. hand in hand. t

vervolg van blz. 7
De conclusies „ten aanzien van de bijdrage van_
luchtverontreiniging aan bosschade" die op deze
bijeenkomst werden getrokken, zijn de moeite
waard om in hun geheel te citeren:

„Het is duidelijk dat er veel meer overeenstem-
ming is dan pakweg 5 jaar geleden ten aanzien van
het waarnemen van de achteruitgang van bpssen in
de verschillende landen. Het waarnemen van zicht-
bare schade vanaf de grond heeft zich de laatste
paar jaar overal, op uniforme wijze, ontwikkeld.
Het idee van gestadig toenemende schade kon niet
wetenschappelijk worden bewezen. Veel, eerder ge-
dane uitspraken, zoals ,de helft van de bossen is
aangetast' of ,de bossen zullen binnen 5 jaar ster-
ven' bleken veelal ongegrond. Zichtbare sympto-
men (bladverlies, verkleuring) zijn niet specifiek
(zoals alom wordt erkend) en niet rioodzakelijker-
wij gerelateerd aan luchtverontreiniging.

- Het idee dat de achteruitgang vari de bossen te
wijten is aari één complex van factoren wordt door
alle landen aanvaard. Resterende meningsverschil-
len lijken er te zijri tussen landen die menen dat
.luchtverontreiniging slechts één van de oorzaken
is maar wel een min of meer noodzakelijk ingre-
diënt, en landen die menen dat .bepaalde kenmer-
ken van achteruitgang of aantasting die in sommi-
ge gebieden worden waargenomen, waarschijnlijk
niets te maken hebben met luchtverontreiniging' (!)

- Alles bij elkaar zijn de direkte effecten van gas-
vormige luchtverontreiniging op bladeren en naal-
den waarschijnlijk minder dan aanvankelijk werd
aangenomen. Bij bepaalde belangrijke soorten, zo-
als sparren, is het niet duidelijk welke rol ozon
speelt (,geen effect' of ,enig effect'). De indirekte
effecten op het bosecosysteem zijn daarentegen
waarschijnlijk veel belangrijker. Men is het hoege-
naamd eens over de rol die zure depositie speelt bij
kationenuitputting en experts uit vele landen zijn
nu van mening dat verstoringen in de nutriëntenba-
lans, voor zover deze al niet momenteel optreden,
een belangrijk probleem voor de middellange ter- \
mijn kunnen gaan vormen. Het belang, van de bo- '
dem in dit probleem wordt alom erkend", (p. 139- ;
140, mijn cursivering).

Dit laat aan duidelijkheid niets te wensen over: de
aantasting van bossen door zure regen, waar over-
heid, milieubeweging, media en bekende Neder-
landsers ons voortdurend mee aan het hoofd zeu-
ren, bestaat niet. Wel wordt er een aantasting van
de bossen verwacht, maar dat is niet hetzelfde, en
het is niet wat men ons heeft wijs gemaakt.

Wordt vervolgd in het volgende nummer "
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RECENSIE
DEATH CRÖ AKS EN A WORLD IN JU

Jan Smid Stef an van Glabbeek

DEATH CROAKS
Een nachtmerrie. Een bloeddorstig wezen landt op
mijn gezicht. Het beneemt mij terstond mijn adem.
Het verteert mijn neus en probeert naar binnen te
kruipen

Toen Jan Smid uit deze nachtmerrie ontwaakte,
had hij direct genoeg stof voor een libertarisch
science fiction/future fiction verhaal. In een door
gevaarlijke wezens belaagd Amerika grijpt de cha-
os om zich heen. De autoriteiten grijpen de noodsi-
tuatie aan als excuus om van Amerika een poli-
tiestaat te maken. Vrijheidsstrijders proberen aan
de grip van de overheid te ontkomen.
De hoofdpersoon, Luke Shaft, verdient zijn geld
als privédetective. Niet een privédetective die part-
ners van jalourse wederhelften bespioneert, maar
een privédetective die misdaden oplost, misdadi-
gers opspoort en ze genoegdoening laat betalen.
Een libertarisch beroep. Het liefdesleven van Luke
lijkt op dat van James Bond. Hij is bereid zijn le-
ven te wagen om zijn oorspronkelijke vriendin uit
handen van de collectivisten in New York te red-
den. Samen met een aantal libertarische vrienden
waagt hij de poging.

Death Croaks is niet alleen een science fiction op
hoog niveau, maar biedt tevens vele voorbeelden
van de libertarische praktijk.

advertentie

LIBERTARISCH BOEKCENTRUM

Postbus 336 2100 AH Heemstede

Bezoeken? Informatie?

Bel 023 - 290941

„Specialist in vrijheid sinds 1975!"

A WORLD INJU
In een reis door de wereld Inju, wordt Tru gecon-
fronteerd met vele samenlevingen. Deze samenle-
vingen, die antropologisch worden beschreven,
verschillen elk aanzienlijk in cultuur, welvaart,
technologie en politiek. Deze verschillen zijn zo
groot dat het moeilijk in te schatten valt in welke
tijd het verhaal speelt.
De compromisloze Tru ontmoet tijdens zijn reis
veel tegenstanders, maar ook medestanders van
zijn consequente vrijheidsprincipes. Zijn eerste
medestandster is Alea, die hij tegenkomt in de
buurt van Waterf all Nook, een prachtig plaatsje in
de vrije natuur.

Met een groeiend aantal medereizigers wordt Tru
onderweg geconfronteerd met vele vormen van on-
gastvrijheid. Maar Tru en zijn medestanders laten
zich hun vrijheid niet ontnemen. Dit leidt tot vele
zwaardvechttafferelen a la Floris. ; ;

Aan het eind van zijn reis worden de samenlevin-
gen steeds vriendelijker. Een van deze samenlevin-
gen is Wisdomain, waarin een collectivistisch ^be-
grip van vrijheid de samenleving bepaald. De
laatste samenleving is een libertarische/
objectivistische minarchie, die op zijn retour is.
Hier houdt Tru een speech voor het parlement,
waarin hij zijn denkbeelden kort en kernachtig uit-
een zet. Door de zakelijkheid van Tru's speech
komt deze op mij lezersvriendelijkér over dan
Galt's speech in Rand's revolutionaire roman At-
las Shrugged.

De taal die de bewoners van Inju spreken is Tutpn,
een variant op het Engels die efficiënter is dan de
schrijftaal van Heinlein, en die de tegenpool is van i
Orwell's Newspeak (de overheidstaal in ,1984')-
A World Inju biedt de lezer niet alleen libertarische
ideeën, maar tevens een individualistische ken-
nisleer, gestaltpsychologische therapie, zelfontwik-
keling, en veel vrije sex. Het verband tussen sex,
vrijheid en dwang is een centraal thema in h?t j
boek. Kortom: 'n boek voor de rationale vrijbui-
ter. Beide boeken zijn te bestellen bij Jan Smid of
bij het secretariaat. ;
Hoewel er nu gefotokopieerde boeken worden yei>
kocht, wordt tevens gezocht naar een uitgever. 0
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Jaap van der Starre

Onderstaand treft U de verslagen van zes lezingen.
In de volgende Vrijbrief volgen meer verslagen.

l. Alphonse Crespo.
Medische Ethiek en Zwarte Markten

In westerse democratieën kan.de medische zorg als
sociaal-fascistisch gekenschetst worden. Hoewel de
staat officieel geen eigenaar is van de medische fa-
ciliteiten regelt zij eigenlijk elk aspect van de,medi-
sche zorg, door vergunningen, door prijsregule-
ring, door voorafgaande goedkeuring van medi-
sche produkten, door corporatistische verdeling
van arbeid binnen de priy e-sector i Het gevaar hier-
van is dat de medische zorg zodanig wordt omge-
vormd dat zij beantwoordt aan de doelstellingen
van de staat. Gezonde belastingbetalers willen hun
geld niet in een bodemloze put zien verdwijnen.
Hierdoor wordt de zorg gekort met behulp van een
duur regulerend apparaat. Dit alles is in strijd met •
de eed van Hippocrates, waarmee de arts contrac-
tueel wordt verbonden met zijn toekomstig patiënt
o m : : . . . . . . . . ; , . . . ; . ' .
1. de patiënt naar beste weten te behandelen en
hem geen kwaad te doen, en
2. de vertrouwensrelatie te eerbiedigen tussen arts
en patiënt.
De staat nu verbreekt deze relatie en komt naar
binnen als derde partij. De arts wordt gedwongen
zijn Hippocratiscne eed te verloochenen omdat hij
zijn verplichtingen moet nakomen aan zijn nieuwe
werkgevers. Dit leidt er onder meer toe dat nood-
zakelijke behandelingen niet worden uitgevoerd.
Er is echter een uitweg; De arts kan op de zwarte
markt en in het geheim;zijn werk gaan doen.

2. Chris Hocepied
Het sociaal Europa van nu
De Europese Gemeenschap heeft zich voorheen
vooral bezig gehouden met economische zaken. De
taken worden nu uitgebreid met sociale zaken. De
sociale voorzieningen en de arbeidsmarkt in de
EG-landen zijn zeer verschillend. Voordat de gren-
zen geheel wegvallen moeten die sociale zaken ook
min of meer geharmoniseerd worden. Als dit
slaagt zou dit voordelen op kunnen leveren, zoals
de vrijheid om overal m de EG te kunnen werken,
afschaffing van staatsmonopolies in arbeidsbemid-
deling (Duitsland) en medische verzorging (NHS in

Engeland), maar ook nadelen zoals eventueel ho-
gere kosten voor sociale verzekeringen en de uit-
buiting van het woord „sociaal" door politici om
nog meer vrijheids-opofferingen af te dwingen.

3, Igor Qmerza
Slovenië
Hij legt de situatie uit van Slovenië dat in ,hèt
noordwesten van het vroegere Joegoslavië ligt.
Joegoslavië was net als de Sovj et-unie eeri staat van
verschillende landen, waarvan Slovenië 72 van
haar 1000 jaar deel uitmaakte. Dit samenraapsel
van 7 landen met 5 talen werd dwangmatig bijeen
gehouden door voornamelijk het communistische
Servië, terwijl met de belangen van het democrati-
sche Slovenië en Croatië onvoldoende rekening
werd gehouden. Met een meerderheid van 90%
verklaarde Slovenië zich onafhankelijk op 25 jun,i
1991. Slovenië wil oyerigens wel een gemeenschap-
pelijke markt in een unie van staten terwijl zij veel
meer over haar eigen belangen te zeggen heeft. Het
probleem van Servië is dat zij haar gebied wil ver-
groten voordat zij wil toetreden tpt zo'n unie van
staten. Dit heeft geleid tot de huidige spanningen.

4. Dr. Douglas B. Rasmussen.
Professor filosofie aan St. Johns universiteit te
New York.
Rechten, Moraliteit en Het Recht
Er wordt reeds lang met allerlei positieve rechten
geschermd, zoals recht op werk, op onderwijs, op
een woning, op medische verzorging, enzovoorts.
Sommige libertariërs zouden daarom de neiging
kunnen hebben om rechten te negeren en dit
vraagstuk te omzeilen door uit te gaan van het non-
aggressie principe. Dit zou echter een te eenvoudi-
ge stellingname kunnen zijn. Rasmussen consta-
teert een immorele begripsverwarring tussen rech-,
ten, moraliteit en het recht. Hij legt uit dat er geen
positieve rechten (kunnen) bestaan.

Vrijheid wordt door Baker in Albanië verdedigd
met de woorden: „I come to say to you, freedom
works!". Deze verwijzing naar, de praktijk is erg
mager en het lijkt dat de heersende filosofie niet in'
staat is om de vrijheid voldoende te kunnen verde-
digen. De vrijheid kan echter worden verdedigd va-
nuit een morele visie. Het verschil tusserj het de-
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facto aanvaarden van politieke macht en het beper-
ken van die macht doof een grondwet is een
vraagstuk van moraliteit. In de Amerikaanse ver-
klaring van onafhankelijkheid is die morele visie
goed verwoord. De rechten van het individu zijn
hierin essentieel.

— Rechten. —
Een recht is een moreel begrip, maar rechten zijn
verschillend van andere morele begrippen; zij heb-
ben een unieke functie. Rechten zijn er niet om
rechtstreeks het morele welzijn te verzekeren, maar
zij dienen om de autonomie van elk individueel
mens te waarborgen (in het recht), waardoor de so-
ciale voorwaarde wordt verkregen voor het ont-
staan van individueel moreel welzijn. Een recht
bepaalt niet welke keuzes iemand moet doen in zijn
dagelijks leven.

, r
— De moraal. —
Het menselijk geluk is het 'doel en is afhankelijk
van de eigen keuzes die men maakt; menselijk mo-
reel welzijn is objectief, zelfsturend en hoogst per-
soonlijk. Onpersoonlijke normen en morele dueg-
den zouden ons allen kunnen vertellen wat we zou-
den moeten doen, maar in werkelijkheid neemt het
menselijk welzijn een bepaalde vorm aan die alleen
persoonlijk is vast te stellen.

-- Het recht. -
Wegens het persoonlijk karakter van het menselijk
moreel welzijn moet iedereen vrij kunnen kiezen.
Het rebht dient deze autonomie of zelfsturendheid
te beschermen. Het recht heeft noch te maken met
het gedrag of het denken van iemand, noch leert
het hem wat hij zou moeten doen, maar het recht
heeft te maken met de bescherming van de autono-
mie van elk individu.

~ De verwarring tussen moraliteit en het recht. -
Er wordt beweerd dat er positieve rechten zouden
moeten bestaan, zoals recht op werk, op onder-
wijs, op één woning, op medische verzorging, en-
zovoorts. Abstract gezien zijn deze goederen en
diensten goed voor alle mensen. Zij zouden moeten
worden gecreëerd of bereikt, maar hoe? Alléén elk
inidividu kan voor hem persoonlijk bepalen hoe en
in welke verhouding dit alles moet worden bereikt.
Als mensen hier recht op zouden hebben dan zou-,
den de bestuurders van het recht moeten bepalen
wat goed en geschikt is voor elk individu, maar dit
is niet mogelijk. Door toch dit alles te bepalen
wordt de morele waarde van deze goederen en
diensten vernietigd omdat hiervoor niet het oordeel
van elk individu is gebruikt. Deze goederen en
diensten moeten worden gecreëerd of bereikt door
elk individu zelf om moreel Waardevol te zijn;

Als iemand recht heeft op deze goederen en
diensten dan moeten er anderen zijn die daarin
voorzien. Die anderen moeten dan daartoe worden
gedwongen. Hun recht op autonomie of zelfstu-
rendheid moet daarvoor worden geschonden als
deze positieve rechten zouden worden afgedwon-
gen. Daarmee wordt tevens het bestaansrecht van
het recht (het recht op autonomie) vernietigd en
daarmee ook de morele basis van het recht.

5. Tarriara Dixon
De situatie en oplossingen in Roemenië
Zij kwam naar Roemenië met een aantal vrouwen
die kinderen wilden adopteren uit kindertehuizen.
Deze kinderen verkeren in zeer arme omstandighe-
den en het bleek dat adoptie-kinderen werden mis-
bruikt als handelswaar. Het leek alsof dit bewust
was georganiseerd om hetidee van de vrije markt
in diskrediet te brengen. Het was een beter idee om
deze kinderen te helpen in Roemenië zelf in plaats
van ze te adopteren. Dat idee werd in de praktijk
gebracht voor een bepaald kindertehuis. Zij begon
hieraan te werken en er kwamen anderen mensen
bij met verschillenden nationaliteiten die allen veel
hulp gaven en het tehuis met de inrichting werd ge-
heel gemoderniseerd. De Roemenen zelf begrepen
niet geheel wat er gebeurde; door hun verantwoor-
delijkheid over te nemen werd hun waardigheid
weggenomen. Zij besloot het anders aan te pakken
bij een ander kindertehuis. De kinderen zouden
zelf in eigen behoeften moeten kunnen voorzien en
hun lot in eigen handen nemen. Zij gaan nu zelf
kippen houden en hebben een eigen bedrijf volgens
de principes van het vrij ondernemerschap.

6. DavidKelley ',
De invloed van Ayn Rand op de herleving van de
vrijheid
De 20 miljoen boeken van Ayn Rand hebben een
grote invloed op de herleving van het individua-
lisme en de vrijheid. Behalve aantonen dat een col-
lectivistische maatschappij niet functioneert en dat
economische vrijheid efficiënter is, is een morele
verdediging van de vrijheid noodzakelijk. Zij heeft
hieraan een grote bijdrage geleverd door de morele
verdediging van het egoïsme en het recht van een
individu zijn eigen belang na te streven.
Terwijl het egoïsme te maken heeft met de doelen
van menselijk handelen is het middel van menselijk
handelen de reden (reason). De reden is de basis
voor haar standpunt ten gunste van mensenrechten
en kapitalisme. O

16



TERRA LIBERA
Libertarisch nieuws en informatie

Hub Jongen

WERELD CONVENTIE ISIL
De tiende wereld- of Europese conventie van ISIL,
die in augustus in Denemarken werd gehouden,
was interessant, gezellig, belangrijk, kortom
geslaagd.

Zie voor een verslag elders in de VRIJBRIEF. Hier
slechts twee korte impressies.

In vergelijking met voorgaande conventies vielen
twee positieve punten op.
Op de eerste plaats dat er deelnemers waren uit de
Oost Europese landen die nauw betrokken zijn bij
het meer „vrij,, maken van die landen. Daardoor
konden de andere deelnemers persoonlijk onder-
vinden hoe belangrijke het is er aan mee te werken
dat er zoveel mogelijk goede voorlichting naar deze
landen toe gaat. De kennis Van een vrije maat-
schappij is er maar zeer summier. Men weet wel
dat het in het „vrije" Westen veel beter is. Maar
men denkt al vlug dat dat te verwezenlijken is door
een „welvaartsstaat". Aan de gevaren en nadelen
van die welvaatsstaten is op de conventie grote
aandacht besteed. Dit geeft wel aanleiding om er
bij andere gelegenheden nog op terug te komen.

Een tweede belangrijke ontwikkeling was de duide-
lijke positieve belangstelling van libertariërs voor
de objectivistische filosofie.
Dit is belangrijk omdat daardoor het principiële
fundament onder het libertarisme alleen maar ver-
sterkt kan worden.
De lezingen en open gesprekken met DAVID KEL-
LEY hebben voor velen zeer verhelderend gewerkt
en zullen zeker aanleiding zijn om er nog eens ver-
der in te duiken. Ik verwacht dat dit ook in de
VRIJBRIEF de nodige aandacht zal blijven krijgen

In één van de discussies kwam ter sprake hoeveel
zm het eigenlijk heeft dat we ons zo bezig houden
met het libetarisme. Verandert dit ook maar iets in
de wereld? Daarbij werd door een aantal personen
betoogd dat het een enorm grote invloed heeft.
Kyk maar eens wat er in de wereld aan het gebeu-
ren is. Toen we tien jaar geleden begonnen te pra-
ten over „privatiseren" waren we echt als roepen-
aen m de woestijn. Nu gebeurt het over de hele we-

op grote schaal. Kijk eens wat er in Rusland en
Europa gebeurt. Nog geen drie jaar geleden

zou het bijna ondenkbaar zijn dat we mensen uit '
die landen op de conventie aanwezig hadden.

; Natuurlijk is het moeilijk of onmogelijk om pre-
cies aan te tonen welk punt welke gevolgen heeft.
We kunhen alleen maar zeggen dat „ideeën heb
ben consequenties", en dat de libertarische ideeën
ook ergens in de wereld gevolgen hebben. • ,

AMNESTIE INTERNATIONAL
Op de kringbijeenkomst in Rotterdam hield' de
heer Bach een interessante inleiding over Amnesty
International. Deze grote internationale 'groep
streeft een aantal belangen na die geheel parallel
lopen aan de doelstellingen van het libertarisme.
Zij werken voor de rechten en belangen van perso- '
nen die door overheden onrechtvaardig gevangen
worden genomen of, erger nog', gemarteld.
Er zijn echter ook verschillen in hun en onze
doelstellingen. ' '
Uitgaande van de „Universele Rechten van de
Mens" werken zij voor de „politieke" rechten.'
Zoals bvb. recht van meningsuiting, godsdienst,
vereniging, enz. Dit is zeer toe te juichen.
Twijfelachtiger is dat A.I., zodra ze daar tijd en
geld voor kan vinden, ook wil gaan werken voor de
verwezenlijking van de zogenaamde „sociale rech-
ten uit de genoemde verklaring. Zoals b vb.'recht
op arbeid, onderwijs, vrije tijd, inkomen, huis-
vesting, enz. Deze rechten worden immers door het
libertarisme niet als recht gezien omdat ze noodza-
kelijk de rechten van andere mensen aantasten.
Toch is het nuttig om eventueel met A.I. samen te
werken op de punten waarover we het eens zijn.
Er zal binnenkort door enkele libertariërs een
voorlichting gegeven worden aan een werkgroep
van A.I. in Rotterdam. ,

CÖGNITIVE DISSIDENTS
„Cognitive Dissidents" is een nieuwsbrief,die uit-
gegveven wordt door de „Raving Lunatic Society"
en die geassocieerd is met het ..Libertarian Stu-
dents<Network". De nieuwsbrief wordt gratis ver-
strekt aan belangstellenden, (gefinancierd uit vrij-
willige bijdragen).
Iedereen kan artikelen leveren voor eventuele toe-
komstige publikatie. > , i
In de exemplaren die tot nu toe verschenen zijn,
staan een aantal zeer lezenswaardige artikelen. Het
blad is te bestellen bij:
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COGNITIVE DISSIDENTS,
Scott A. Kjar,
4223 Cottage Circle 4
LAS VEGAS, NV 89119, U.S.A.

LIBERTYTOWN FORUM
,,Libertytown Forum" is een nieuwsbrief die ge-
schreven wordt door de abonnees.
Door open discussies over de mogelijkheden van
een ïibertarische gemeenschap, kan die vrije sa-
menleving sneller gerealiseerd'worden.
De kosten bedragen $ 14.- voor zes nummers, plus
een gratis nummer voor elke gepubliceerde bijdra-
ge. ' : , : ; ; . . " r 1 ' . ' , ; : " , " • .;"'.; ; ': ' " . ' " ' . ' '
Te bestellen bij:
LIBERTYTOWN FORUM
153 Patenen Drive 64,
LEXINGTON, Kentucky 40502, U.S.A.

LIBERTARIAN PARTY '
Op de conventie van de Amerikaanse Libertarische
Politieke Partij in Chicago is op 31 augustus AN-
DRE MARROU gekozen tot Presidentskandidaat
voor de verkiezingen in 1992.
Marrou won vrij gemakkelijk van Dick Boddie met
60 procent van de stemmen in de eerste ronde.
Marrou is „State Legislator" geweest in Alaska en
hij was Vice-Presidentskandidaat bij de vorige ver-
kiezingen.
De keuze van de Vice-Presidentskandidaat verliep
veel moeilijker. Er waren drie rondes voor nodig
om tot de keuze van NANCY LORD te komen. Zij
is een advocate in Washington-D.C. Eerder heeft
ze als kandidaat meegedaan aan de verkiezing voor
burgemeester van New York.

GORBATCHOV LIBERTARIER?

Bij de opening van de confe-
rentie voor mensenrechten in
Moskou was President Gor-
batchov één van de eerste
sprekers.
Ik keek die avond naar de
nieuwsuitzending op de TV en
viel bijna van mijn stoel van
verbazing. Ik hoorde hem na-
melijk verklaren;

BIJ DE VORMING VAN DE
NIEUWE UNIE VAN SOV-
JET REPUBLIEKEN KEN-

MMuül Gorbachev NEN WIJ DE HOOGSTE
~ WAARDE TOE AAN HET

RECHTSBEGINSEL VAN PERSOONLIJKE EN
INDIVIDUELE RECHTEN ALS HET LEI-
DEND PRINCIPE VAN DIE NIEUWE UNIE.

Wat wil je nog meer?
Mijn volgende verbazing was de volgende dag. Ik
probeerde toen in een aantal kranten deze tekst te-
rug te vinden om nog beter de letterlijke tekst be-
schikbaar te hebben. Maar tot nu toe heb ik nog
geen krant 'kunnen vinden die dit heeft aange-
haald. Elk artikel concentreerde zich praktisch ge-
heel op de „vraag naar hulp" van Gorbatchov in
diezelfde toespraak.
Heeft de pers deze belangrijke uitspraak niet ge-
hoord, of de belangrijke mogelijkheden ervan niet
begrepen? Of zou de pers dit bewust niet vermel-
den? . i' •• • • ' • • .•
Ik ben zeer benieuwd of er in latere artikelen nog
op zal worden teruggekomen.

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)

25-27 okt.

2 nov.

6-10 nov.

7 nov.

15 nov.

19 nov.

22-25 '
nov.

Carpe Diem:
Wandelweekend Ardennen

Libertarian Alliance:
One Day Conference
'On Children's Rights', Londen.

Carpe Diem:
Cultuurwandelreis Moezel, Trier .
en de Hunsrück.

Kring Rotterdam/Schiedam

Kring Den Haag/Leiden

Kring Roosendaal

Carpe Diem:
3-daags wandelweekend Ardennen

10-14 aug
1992 ISIL Wereldconventie

In Bratislava, Tsjechoslowakije

Voor meer informatie over bovenstaande activiteiten
of voor algemene informatie over het Libertarisch:
Centrum kunt u terecht bij het secretariaat. •
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DE VRIJE MARKT IN EEN ONVRIJE ECONOMIE

Sinds het vorige artikel op deze plaats is er nogal
veel gebeurd in de wereld. Rusland ondersteboven.
Joegoslavië uit elkaar, ontwapening op allerlei
plaatsen en alweer de eerste verjaardag van de
Duitse hereniging.
Voor velen kwamen veel van deze zaken als een
verrassing.
Voor ondergetekende natuurlijk ook, wederom de
stelling onderstrepend dat niemand de toekomst
kent; en omdat je de toekomst niet kent, dien je je
beleggingen te spreiden. Daardoor wordt je bij-
voorbeeld nooit verrast door de inflatie, terwijl je
net je hele vermogen in obligaties had etc.
Een verrassing daarenboven wil ik u niet onthou-
den: namelijk de slechte prestatie die met al die on-
rust door het goud werd behaald.
"Als een Russische ontreddering nog niet voor
10% prijsstijging van goud zorgt, wat dan nog
wel?"
Nadere analyse leert dat die matige gang van zaken
vooral te maken had met de gedachte van velen,
dat als Rusland in allerlei interne problemen ver-
zeild raakt, zij waarschijnlijk meer goud(reserves)
op de markt gooit om de broodnodige produkten
in het buitenland te kopen. Inmiddels blijkt dat zij
dit niet gedaan heeft. Om de simpele reden (blijkt
nu) dat ze helemaal niet meer zo veel goud(reser-
ves) hebben als gedacht werd. Daar komt nog bij
dat er een enorme hyperinflatie aan het ontstaan is:
honderden procenten prijsstijging per maand! Dat
leidt minstens tot het aankopen van vaste waardes
als goud in Rusland zelf, maar mogelijk ook tot
ekonomische chaos, wat natuurlijk niet goed is
voor de continuïteit van een van 's werelds grootste
goudproducenten. Kortom vanuit Rusland kunnen
we nu eerder goudprijsondersteunende effekten
verwachten dan andersom.
Een andere gedachte die daar bij past wil ik ook
graag even kwijt. Nu valt de hele Russische Federa-
tie in allerlei stukjes uiteen. Daarbij een fikse infla-
tie en overheidsfinancieën, die geen probleem meer
zijn, maar een ramp.
Terwijl wij in Europa moeite doen om één Ecu te
krijgen staat men nu op het punt om allerlei andere
soebels, toebels etc. voor roebels in de plaats te
brengen. Waarom niet de zaak echt fundamenteel
aangepakt, nu men noodgedwongen naar een vrije
markt toe moet; namelijk door een munt te base-
ren op goud. De inwisselbaarheid met de verschei-
dene staatjes blijft, goederen in het buitenland ko-
pen wordt veel eenvoudiger, en aangezien ze zelf
veel goud produceren hebben ze zelf ook de meeste
baat bij deze aktie, want dat de goudprijs daarmee
30 - 40% stijgt geef ik ze op een briefje.

AANDELEN Wees voorzichtig en blijf er nog kri-
tischer op. In de VS zijn de aandelen gestegen op
basis van de hoop dat de recessie zou eindigen met
een stijgende ekonomie. Toen die stijging maar
niet wilde vlotten (Bush wil herkozen worden en
heeft daarvoor een goed draaiende ekonomie no-
dig) ging men drastisch de rente verlagen. Met als
gevolg dat de Amerikaanse aandelen al een tijdje
tegen hun hoogste punt aan zitten te duwen zonder
er echt doorheen te gaan. Wel komen er nog steeds
winsttegenvallers en slechte bedrijfsresultaten bin-
nen. Daar komt dan bij dat simpele waarderings-
methoden als koers-winst verhouding, dividend-
rendement etc., alle tot niveaus leiden die we alleen
maar vlak voor de crash in '87 gezien hebben
Ik ben geen doemdenker, maar aankopen in de VS
en Europa zou ik maar wat uitstellen.
Anders gezegd: Als u 50% kans heeft op een stij-
ging van maximaal 10% en 50% kans op een da-
ling van 20%, kunt u volgens mij beter het casino
in waar u 50% kans heeft op een verdubbeling!
Japan is dan nog steeds een alternatief voor aanko-
pen, want daar staat de index zo'n 35% onder zijn
hoogste punt. Q
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Het libertarisme is een politieke filosofie die geba-
seerd is op individuele vrijheid. Het individu heeft
het recht om met zijn leven, lichaam en eigendom
te doen en te laten wat hij wil. Individuele vrijheid
houdt daarom zowel persoonlijke als economische
vrijheid in.
Geen enkel individu of collectief mag geweld,
dwang of fraude initiëren tegen een ander of zijn
eigendom. Elke samenwerking tussen individuen
is dan gebaseerd op vrijwilligheid. Geen wet mag
vrijwillige samenwerking verbieden.
Het libertarisme volgt deze principes consequent.

De y rijbrief is geassocieerd met de International
Society for Individual Liberty.


