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REDACTIONEEL
LIBERTARISCHE TOEKOMST

Hub Jongen

Het veelgenoemde jaar 1992 staat voor de deur. Na
het verstrijken ervan zou de EEG een echte „Eco-
nomische Unie" moeten zijn.
Het ziet er naar uit dat er dan inderdaad een aantal
wensen in de richting van een grotere vrijheid .ge-
realiseerd zullen zijn. Deze slaan vooral op het
„grensverkeer", dat minder belemmeringen zal
ondervinden. ; . - r . :

Als we in de hele wereld de balans van meer of
minder vrijheid opmaken, komen we ook tot de
conclusie dat er wereldwijd een trend in.de goede:
richting aan de gang is. ; ; , ; ^
- De gebeurtenissen in Rusland en Oost Europa ge-
ven overduidelijk de mensen meer vrijheid, ,
- Over de hele wereld wordt privatisering op allerlei
gebieden steeds meer toegepast. i j
- De Belgische ex Vice-Premier (en toekomstig Pre-
mier?) Guy Verhofstadt schreef onlangs een boek-i
je „BURGERMANIFEST" (zie VRIJBRIEF juni
1991), waarin hij een groot aantal voorstellen doet;
om:de burger meer vrijheid te geven. Zelfs !„heti
recht om uit de staat te treden'' wordt aanbevolen.;
- De Nederlandse socialist en ex staatssecretaris;
Jan Schaefer is intensief bezig met het oprichten
van een nieuwe Beweging (geen politieke partij) die
onder andere als doel heeft om allerlei opgelegde
regels af te schaffen en de overheid te halveren.
- In de ELSEVIER van 19 oktober stond een om-
slagartikel met als titel: „Nederland kan.
simpeler... en veel eerlijker". Een artikel dat zeer
de moeite van het lezen waard is.
Voor aldat „EERLIJKER" is een belangrijk te-
ken. Het is een aanwijzing dat de schrijvers (Frank
van Empel en Arendo Joustra) minimaal aanvoe-
len dat onze huidige maatschappij immoreel is.
De schijvers merken op dat ook de socialistische
Minister van Financiën, Wim Kok, onlangs een
lans brak voor „grotere persoonlijke verantwoor-
delijkheid".

Enkele (gecomprimeerde) citaten uit dit artikel: . -
- Politici hebben van Nederland een sociaal en fi-
scaal doolhof gemaak. ;
- Van de papieren rechtvaardigheid iblij ft in de
praktijk weinig over
- Een miljoen Nederlanders ontvangt thans gemid-
deld tweeduizend gulden huursubsidie per jaar....;,
Daardoor bleef geld over om een auto aan te schaf-
fen.. : ..•'• '•' :•:•:.• : • . / . '~ ' >

- De overheid is verworden tot een gigantische her-
verdelingsmachine. Ze pakt van de een en geeft dit
via enorm hoge administratiekosten aan de ander.

Een voorbeeld waarop de Nederlandse staat er simr
peler uit kan zien, wordt beschreven.; Ten opzichte
van de ̂ huidige staat worden de kosten (en dus de
bemoeienissen) tot een derde teruggebracht. Van
316 miljard tot 111 miljard, en er: zal .geeft begro-
tingstekort meer zijn. : ; / ; ; ,

Vqor; veelJibertariërs en objectrasten zal dat alles
nog te veel zijn'. Zij willen immers de staat beper-
ken tot alleen maar Rechtspraak, Politie en Leger.
Maar het zou een heel goed resultaat zijn als we ge-
durende ons leven de in het artikel beschreven situ-
atie reeds konden bereiken.
Ook is het artikel nogal „pragmatisch". Voor li-;
bertariërs een reden om de ^principiële, morele"
benadering vooral nu uit te,dragen.
vervolg pp blz 17; .
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OVER ETHIEK, GEZONDHEIDSZORG
EN ZWARTE MARKTEN.
L. Alphonse Crespo MD, Sentier de la Tour 9, Vevey, CH1800, Zwitserland, vert.: Walther van Hülten

Dat productie-vermindering, slechte distributie
van goederen, enorme corruptie en bloeiende zwar-
te markten het gevolg zijn van pogingen van politi-
ci om in te grijpen in het functioneren van de
iriarktprbcessen blijkt zeer duidelijk uit de recente
economische geschiedenis. De medische dienstver-
lening is natuurlijk óók niet immuun voor dit pro-
ces, iri-vélë' delen van de wereld is de zwarte markt
voor gezondheidszorg een feit geworden.

Ondergrondse medische diensten zijn in allerlei
vormen verkrijgbaar. In de gestandariseerde zwar-
te markt voor geneeskunde sluiten de patiënten,
buiten dé gezondheidswetten Om, overeenkomsten
met de officieel opgeleide medici. Overal waar de
staat de „legale" gezondheidszorg een monopolie
bezorgt, met een zeer beperkte dienstverlening,
ontstaan dergelijke-diensten. Als patiënten over-
eenkomsten maken met geneeskundigen die buiten
het officiële circuit zijn opgeleid en die derhalve
wettelijk niet bevoegd zijn hun vak uit te oefenen,
dan kan dit de „ondergrondse alternatieve gezond-
heidszorg" genoemd worden. Ook kunnen patiën-
ten een overeenkomst sluiten met gezonde indivi-
duen voor met gezondheidszorg verwante diensten
zoals surrogaat zwangerschappen of orgaan trans-
plantaties. Wanneer de wetgever dit sport zaken
beperkt ontstaat er vanzelf een „ondergrondse biö-
transactie markt". Verder bestaat er, zoals ieder-
een kan weten, een „triljoen dollar ondergrondse
markt" voor farmaceutische producten zoals ver-
slavende producten, pep-middelen, en niet toe-
gestane geneeskundige middelen. In dit artikel
wens ik de aandacht te vestigen op het functione-
ren van de medische ethiek bij de handelingen op
de zwarte markt. In hoofdzaak zal ik het echter
over diegenen hebben, die gebonden zijn door de
Hippocratische eed (met andere woorden: particu-
liere artsen). ;

DE HIPPOCRATISCHE ERFENIS

De Hippocratische eed is een moreel contract tus-
sen de afstuderende dokter en zijn leraren. Daar-
mee wordt hij echter vanzelf gebonden tegenover
al zijn toekomstige patiënten. Dit contract is ty-
pisch voor de medische praktijk en het is de ethi-
sche basis waarop het handelen van alle artsen ge-
baseerd is. De eed bestaat uit twee basisprincipes:

Het eerste: Alle patiënten naar beste vermogen en
beoordeling te behandelen en hen vooral niet te
schaden of fout te behandelen. Het tweede princi-
pe benadrukt de vertrouwelijke basis van het con-
tract tussen de patiënt en zijn arts: „Ik zal zwijgen
over alles wat ik zie of hoor betreffende het leven
van de mensen die met hun ziekte aan mij zijn toe-
vertrouwd".

Het Hippocratische contract kan slechts waarde
hebben wanneer er een directe contractuele relatie
bestaat tussen de patiënt en de dokter.
Overheidsgezondheidszorg, evenals de industriële
gezondheidszorg (PPO'S, HMO'S (*) etc.) intro-
duceren derden waardoor de verplichtingen en de
loyaliteit van de arts verschoven en verdeeld wor-
den. Zakelijke contracten vereisen dat de contrac-
ten ook worden nageleefd. Artsen die betaling van
derden accepteren krijgen daardoor verplichtingen
omdat zij de voorwaarde van die werkgevers moe-
ten naleven. Met andere woorden: Zij moeten der-
halve bereid zijn om de Hippocratische geneeskun-
de te laten vallen indien dat door die werkgevers
wordt geëist. De patiënten die accepteren dat voor
hun gezondcheidszorg betaald wordt door de be-
lastingbetalers, of door hun werkgevers, moeten
zich wel bewust zijn dat het gevolg daarvan kan
zijn dat dat ten koste kan gaan van de ethische ver-
plichtingen van de arts ten opzichte van hen zelt.
Staatsbemoeienis leidt onveranderlijk tot erosie
van de Hippocratische ethiek. Wanneer kan wor-
den bewezen dat het overheidsingrijpen is geba-
seerd op een ethiek die superieur is aan de Hippo-
cratische waarden, dan zouden de artsen, wanneer
zij dat zouden wensen, de tekortkomingen van ae
staatsgezondheidszorg op economische gronden
kunnen aanklagen, maar zij zouden dan Seenm°"
rele gronden hebben om bezwaren te maken tegen
staatscontrole.

De Hippocratische ethische code is gebaseerd op de
natuurwetten. Het zet het kader waarin de ZIBKC,
de gewonde en de verzwakte leden van een oeu
kend ras, verzorgd moeten worden. Het HipP°cr*
tische Convenant vergroot het fondament™0

lang van de zwakste van twee contracterende paruj
en en zorgt er op die manier voor dat er een evc
wichtig contract tot stand kan komen. HlPPoclln
sche medische zOrg is onverbrekelijk .verbonden



met het axioma van het ,,recht op eigen leven". Ie-'
der menselijk individu behoort alleen hemzelf toe
en niemand anders. De dokter is geen eigenaar van
zijn patiënt's lichaam, en dit geldt ook voor de ge-
zondheidsbureaucraat of de politicus. Omgekeerd
kan de patiënt zijn dokter niet bezitten; hij kan
hem slechts contracteren voor zijn diensten. De ge-
zondheidsbureaucraat kan alleen wanneer zowel de
patiënt als de dokter er vrijwillig mee accoord gaan
regelend optreden. Slavernij is niet vér weg wan-
neer contracten via dwang worden opgelegd.
De Hippocratische erfenis zal met geen wettelijk
reglement strijdig zijn wanneer dat reglement uit-
gaat van het respect voor het axioma van „het
recht op eigen leven" en daarmee een reglement is
dat ervan uitgaat dat niemand iemand mag scha-
den. Het Hippocratische principe van ;,Primum
nihil nocere" (in de eerste plaats niets schaden) is
hier een duidelijke bevestiging van.

DE MORALITEIT VAN HET INGRIJPEN

Is staatscontrole over gezondheidszorg moreel ge-
rechtvaardigd, afgezien van de schade die het be-
rokkent aan onze Hippocratische erfenis? Het
vaststellen van de morele code van een complex-
orgaan zoals de overheid is niet zo eenvoudig als
dat van een beroep zoals dat van artsen. Medische
ingrepen vinden hun legitimiteit in een vrijwillig
contract en op een specifiek ethische convenant.
De grootste gemene deler van alle legitieme medi-
sche ingrepen is dat ze proberen een ziek of ge-
wond individu beter te maken. Nu zullen we nauw-
keurig de handelingen van de staat bezien en trach-
ten een principe te vinden dat een even duidelijke
betekenis heeft als het „Primum nihil nocere" bij
de medici. We zijn allen vertrouwd met de wijze
waarop de Staat in het dagelijks leven ingrijpt. Op
de dag dat we geboren worden worden onze namen
gevangen in de staatsregisters. Wanneer onze ou-
ders ons niet hadden laten inschrijven in die re-
gisters, dan zouden zij beboet zijn, of als krankzin-
nig worden beschouwd! Zij zouden hiervoor zelfs
uit de ouderlijke markt ontzet kunnen worden.
Vervolgens komt de Verplichte scholing met het
verraderlijk argument van het uitbannen van anal-
fabetisme. Intellectuele Mormoonse vaders zijn,
zoals bekend, doodgeschoten door half intellectue-
le staatsagenten omdat zij hun kinderen buiten de
staat(openbare) scholen wilden opvoeden. Wat te
denken van de militaire dienstplicht? Zelden vrij-
willig! En de belastingen?

Waarin onderscheidt staatsbemoeizucht in onze le-
vens zich van die van andere weldadige instituten
zoals de kerken, het Leger des Heils, of onze favo-
riete tante? Het onderscheid is duidelijk: gewelda-

dige dwang! Belastingen en militaire dienstplicht
kunnen niet worden geweigerd zonder gevaar voor
de zeer ernstige gevolgen. Onze eigendommen wor-
den dwangmatig ontvreemd door de belastingdeur-
waarder of we worden gevangen gezet. De weige-
ring om de overheid te helpen bij zijn gewapende
moordpartijen (z.g. oorlogen) kan ons duur te
staan komen. In elk van de bovenstaande gevallen
worden de eigendomsrechten over ons eigen leven
en de door ons geproduceerde middelen ernstig ge-
schonden.
Slecht als de staat is wanneer zij de rechten van
jonge mannen vertrapt omdat ze weigeren om voor
kanonnenvlees getraind te worden, of wanneer het
de mensen dwingt om de staatsbureaucratie te voe-
den en vet te mesten met een deel van hun ver-
diensten, toch zouden we nog aan kunnen hemen
dat het moreel juist zou kunhen zijn wanneer het
interventies'Op geneeskundig gebied zou betreffen.
Mogelijk zou de staat het beste middel zijn voor de
realisatie vari het gemeenschappelijke doel van ons
ras (de homo sapiens): de verzorging van iedereen
die in echte nood verkeert. Vanaf Bismarek's
machts-spelletjes tot aan Marx' blauwdruk voor de
slavernij toont de staatsinterventie in gezondheids-
zaken op zijn best een dubbelzinnige relatie aan
met ethiek en slechts ogenschijnlijk een relatie met
„zórg". Eenieder die in de gelegenheid was een
van de staatsziekenhuizen in Oost-Ëurópa te be-
zoeken, zal weten waar ik het over heb:.

In alle eerlijkheid mbet ik stellen dat het niet mpge-
lijk is om een moreel oordeel over staatsinterventie
in medische zaken te geven, zonder het besluitvor-
mingsproces dat daartoe leidt te bestuderen. Dege-
nen die de beslissingen nemen moeten geïdentifi-
ceerd worden. De politici en de ambtenaren stellen
gemeenlijk dat de uiteindelijke beslissing door „de
burgers" wordt genomen. Zelfs in de meest demo-
cratische en moderne staten kan men ontelbare-ge-
vallen constateren van politieke machthebbers die
ten behoeve van hun eigen ideologische én pplitie-
ke doeleinden democratisch genomen beslissingen
manipuleren en er dan - een voor hun doeleindcèn -
gunstige interpretatie op loslaten. In het zeldzame
geval waarbij een politicus beslissingen die dóór de
meerderheid inderdaad worden gewenst, oplegt,
blijft er' nog altijd de tegenstemmende minderheid
die ongewenste wetten krijgt opgelegd. Alleen
wanneer beslissingen worden genomen met de ab-
solute instemming van iederéén is een democra-
tisch proces niet immoreel;

Patiënten en artsen vormen een minderheidsgroep.
Wanneer zij de staat toestaan om de gezondheids-
zorg te financieren zal hun lot worden bezegeld
doof een proces waarop zij geen enkele greep heb-



ben. De beslissingen van de overheden worden
door „politieke afwegingen", die niet ongevoelig
zijn voor de druk van bepaalde kleine belangen-
groepen die machtig genoeg zijn om te kunnen lo-
byen, beheerst. Artsenverenigingen worden ge-
makkelijk door die lobbyisten overstemd. De zie-
ken, de lammen en de gewonden moeten andere ge-
vechten leveren dan die in de politieke arena. Wan-
neer we door de retoriek over de welzijnsstaat
heenkijken, dan zie je hede ten dage overal dat de
gezondheidspolitiek van de overheid vooral het be-
lang van de sterkste leden van de maatschappij
dient.

Wanneer we de Hippocratische ethiek aan de ene
kant en de staats-ethiek van interventie aan de an-
dere kant plaatsen, dan is er geen twijfel mogelijk
dat de balans doorslaat naar de kant van de medi-
sche ethiek. Er is geen enkele morele rechtvaardi-
ging voor de staatscontrole van de gezondheids-
zorg. :

ONDERGRONDSE ETHIEK

Staatscontrole brengt de ethiek in gevaar.
Kunnen de Hippocratische principes ondergronds
overleven?
Respecteert de zwarte markt het „recht op eigen le-
ven" axioma?
Is het „primum nihil nocere" veilig in de informele

• .^sector"? :

Zal de vertrouwelijkheid van het medische contract
i veilig bestaan buiten de: wet?

Het laatste punt is het eenvoudigste te beantwoor-
den. Voor illegale acties is zwijgen een eerste ver-
eiste wanneer men wil overleven. Patiënten-dos-
sierszijn zelfs veiliger in een zwarte markt dan het
geval zou zijn in' een open markt die vrij is van
staatsinmenging.

Het „primum nihil nocere" principe is in een zwar-
te markt geen groter probleem dan in een open
markt. De patiënt die zich tot de zwarte markt
heeft gewend, maakt een vrijwillige keus en heeft
de zorgkwaliteit uitgekozen die hij zal krijgen. Art-
sen, concurrerend pp de zwarte markt, hebben de
absolute w:ens om de best mogelijke behandeling te
geven: een: ontevreden klant kan hem in de gevan-
genis laten belanden! In de zwarte markt is het on-
mogelijk om verantwoordelijkheden af te schuiven
zoals het bij de gezondheidszorg onder staatscon-
trole zo „goed"'is geregeld. Eigenlijk is het voor
een arts gemakkelijker om de patiënt naar beste
kunnen,te behandelen op de zwarte markt dan in
het door de staat gecontroleerde systeem dat hem
dwingt zijn tijd en zorg te rantsoeneren.

Het recht op eigen leven gedijd ook beter op de
zwarte markt. In de door de staat gecontroleerde
gezondheidszorg zullen de ontwerpers van die
systemen zich vroeger of later gaan gedragen als de
eigenaars van zowel de artsen als de patiënten. Op
de zwarte markt betaalt de patiënt zelf voor zijn
medische behandelingen. Zijn contract met de arts
maakt hem aan niemand ondergeschikt. Hij blijft
zijn „zelf-eigenaar".
De controversiële issue betreffende de handel en
verkoop van transplantatieorganen verduidelijkt
de relatie tussen „het recht op eigen leven" en de
markt het best. Het tekort aan donoren heeft een
actieve parallel-markt doen ontstaan in bv. nier-
transplantaties in die landen waar het verkopen
van organen verboden is. Artsen hebben onder de
wettelijke en door beroepsorganisaties opgelegde
sancties geleden door aan die illegale orgaan-
transplantaties mee te werken. Zij die door wetge-
ving de medische hulp beperken, ontberen de mo-
rele basis om de levensreddende „illegale" nier-
handelaren te verdoemen. Voorzover de orgaan-
transfers op eerlijke wijze geschieden, met een do-
nor die met deze handel instemt, is het niemands
zaak of de donor zijn organen afstaat om altruisti-
sche of om geldelijke redenen. Door organervvan
zijn eigen lijk te geven of te verkopen oefent hij net
eigendomsrecht over eigen lijf en leven uit. De eni-
ge boef in de commerciële bio-transacties is de wel-
zijnsplanner. Zijn ingrijpen immers in de krachten
van de vrije markt heeft tot gevolg dat de aanbie-
ders liever gebruik maken van de ondergrondse ka-
nalen in plaats van de organen, al of met gratis, m
het normale circuit aan te bieden.

CONCLUSIE

Een complexe collectieve organisatie die gegrond-
vest is op (gewelddadig opgelegde) dwang is niet m
staat om er een consistente morele code op na te
houden. Wanneer zo'n organisatie de monopolisti-
sche macht in de gezondheidszorg tot zich trekt,
wordt het voor de arts eenvoudiger om volgens zijn
principes te blijven werken in een ondergrondse
omgeving. Een ethisch handelende arts op de zwar-
te markt kan daar niet worden gedwongen om zijn
principes te verloochenen.
De wet tarten is soms het enige wat de arts over-
blijft wanneer hij wordt geconfronteerd met een
wetgeving die in tegenstelling is met zijn ethiek. AIS
hij dat doet is hij aan niets anders schuldig dan aan
onwil om met een moreel lege organisatie samen te
werken. Op deze manier weigert hij zijn geweten
geweld a<m te doen; hij reageert dan als een waar-
dige ; discipel vari Hippocrates en hij demonstreer
zijn wil om als één vrij man in een vrije werelo i .
willen leven. vervolg op-pagina u



DE MILIEUBEWEGING (8)
De mythe van de zure regen (vervolg)

Karel Beekman Vervolg van vorige nummer. De milieubeweging (8)

De hierboven geciteerde conclusies komen bij mij
redelijk wereldschokkend óver, gezien alle propa-
ganda waarin het tegendeel wordt beweerd, en je
zou denken dat ze toch minstens goed waren voor
een redelijke voorpagina-kop of in ieder geval een
kopje verderop in de krant. Iets in de geest van
„Geen verband tussen verzuring en vitaliteit van
bossen". Ik heb niets gezien. .

Overigens wil het feit dat er geen relatie is aange-
toond tussen luchtverontreiniging én de- vitaliteit
van onze bossen, uiteraard niet zeggen -dat onze
bossen in blakende gezondheid verkeren. Er zijn
inderdaad aanwijzingen dat dit niet zo is. Maar
wat de oorzaken daarvan zijn, is een ander ver-
haal: daar ben ik in de Vrijbrief van december 1990
al op ingegaan.

VII

De zure natuur

Een belangrijk aspect dat in de media vrijwel nooit
wordt belicht is de vraag in hoeverre de uitstoot
van zure stoffen toe moet worden geschreven aan
menselijke bronnen en in hoeverre aan natuurlijke
bronnen j Ook hier heb ik in mijn eerdere artikelen
al aandacht aan besteed, maar er valt in dit. ver-
band nog wel het een en;ander aan toe te voegen.

In de informatie die door de overheid, de milieube-
weging en dé media wordt verspreid, wordt zure re-
gen consequent gepresenteerd als iets dat door de
mens teweeg wordt gebracht. In de própagandafol-
der „Zure Regen, Oorzaken en Oplossingen", van
het ministerie van VROM, wordt een pyerzicht ge-
geven van de herkomst van zure stoffen. Over na-
tuurlijke bronnen wordt daarbij helemaal niet ge-
rept.
In het RIVM-rapport wordt er wel (vrij terloops)
aandacht aan besteed. De totale depositie af-
komstig van natuurlijke bronnen zou volgens dit
rapport verwaarloosbaar zijn. De natuurlijke bij-
drage wordt geschat op 1/16 van de totale deposi-
tie (300 zuureenheden bij een totale depositie van
4800 zuureenheden). Het is echter niet echt duide-
lijk waarop het RIVM deze schatting baseert. Er
zijn bok góéde redenen om aan te nemen dat hij
niet klopt.

Om te beginnen is het vermeldenswaard dat regen
van nature altijd in meerdere of mindere mate zuur
is. Omdat water een zeer goed oplosmiddel is, lost
regen, zelfs in de schoonste lucht, altijd enige (na-
tuurlijk aanwezige) kooldioxide op j waarbij kool-
zuur wordt gevormd. Regen is dus altijd ^zuur".
Wanneer spreken we van een zuurgraad die scha-
delijk kan zijn voor het milieu? Daarvoor1 moeten
we kijken wat zuürheid precies is. Watermolekulen
kunnen, hoewel ze zeer stabiel zijn, in reactie Op
intermolkelaire krachten zowel klonteren als ont-
binden. Door ontbinding krijgen enkele waterstof-
ionen een positieve lading (aciditeit of zuurheid) en
een gelijk aantal OH-ionen (hydroxyl-ionen) een
negatieve lading (alkaliteit of basiditeit). In puur,
gedestilleerd water, zijn slechts enkele molekulen
onderhevig aan ontbinding: ongeveer twéé tiende-
miljoensten van een procent. Om dit makkelijker
te kunnen uitdrukken is de pH-methode ontwik-
keld. De pH van puur water is 7. Een pH-waarde
beneden de 7 duidt op aciditeit, een pH-waarde bo-
ven de, 7'óp alkaliteit. De pH-schaal is logarit-
misch, dat wil zeggen dat bijvoorbeeld pH 5 tien
maal zo hoog is al pH 6. Omdat regenwater, zoals
gezegd, altijd enig koolzuur bevat, is de pH van
schoon regenwater ongeveer pH 5 tot pH 5,5.
Daarmee is schoon regenwater minder zuur dan
bijvoorbeeld bananen (die een pH van 4,6 hebben)
of cola (pH 2;2). Over het algemeen wordt aange-^
nomen dat een pH van water lager dan 5 schadelijk
is vóór het'milieu (4).
Als de industriële activiteiten van de mens primair
verantwoordelijk zouden zijn voor verzuring} zou
je mogen aannemen dat er a) in pre-industriële tij-
den geen sprake zou zijn van Verzuring * en b) dat er
anno 1991 een verband zou zijn tussen de zuur-
graad van regenwater in gebieden waar veel in-
dustriële activiteit is en in gebieden waar dat niet
het geval is. Beide veronderstellingen blijken niet te
kloppen, zo blijkt uit het boek Trashing the Planet
van Dr. Dixy Lee Ray, ex-voorzitter van de Ameri-
kaanse Atomic Energy Commission, ex-onder-
minister in het U.S. Bureau of Oceans, en lid van
de faculteit zoölogie van de universiteit van Was-
hington.
Analyse van ij smonsters op Antarctica en in dé Hi-
malayas heeft, volgens Ray, aangetoond dat de
neerslag aldaar op gezette tijden óver duizende ja-
ren een pH-waarde van 4,4 tot 4,8 had.



Eveneens op basis van onderzoek naar ijsmonsters
is aangetoond dat de neerslag op Groenland op ge-
zette tijden in de laatste 7000 jaar een pH van 4,4
had. Deze perioden van hoge aciditeit blijken over-
een te komen met perioden van grote vulkaanuit-
barstingen. Van 1920 tot 1960 - toen er wel veel in-
dustrie was maar geen grote vulkaanuitbarstingen -
vertoonden de ijsmonsters echter een lage aciditeit.
(5)
Om meer systematische gegevens te verkrijgen
werd in 1979 het Global Precipitation Chemistry
Project opgezet, zo lezen we bij Ray. Er werden re-
genmosters genomen op vijf lokaties: in noord-
Australië, in zuid-Venezuela, in midden-Alaska, in
Bermuda en op het eiland Amsterdam in het zuid-
en van de Indische Oceaan. De neerslag bleek over-
al zuur te zijn, met pH-waarden variërend van 4,8
tot 5,0. Daarentegen blijkt het regenwater op som-
mige plaatsen waar veel mensen wonen en veel h>
dustriële activiteit is juist een hoge pH-waarde te
hebben. Op twaalf plaatsen in Mexico werden pH-
waarden gemeten van 6,2 tot 6,8. Negen plaatsen
in het binnenland van India gaven pH-waarden te
zien van 5,8 tot 8,9 met een gemiddelde van 7,5.
Waarschijnlijk wordt de aciditeit hier geneutrali-
seerd door stofdeeltjes afkomstig van droge vel-
den, zandpaden, en dergelijke. In China wordt 70
procent van de energie verwekt door het verbran-
den van; kolen en is het zwaveldioxydegehalte, met
name in stedelijke gebieden, extreem hoog. Toch
ligt de pH-waarde van het regenwater in Peking
tussen de 6 en 7. (6)
Ray vermeldt verder dat de bodemomstandigheden
zure neerslag kunnen neutraliseren. Zp is de bo-
dem van de noordwestkust van de Verenigde Sta-
ten van nature vrij zuur - een normaal verschijnsel
in gebieden die in het verleden overdekt waren
door gletsjers. (Hier vind je veel bosbessen, veen-
land en, jawel, Douglassparren, die zuurrijke
grond nodig hebben). De grond in het droge
westen en zuidwesten van de Verenigde Staten is
bijzonder basisch (pH-waarde meestal boven de 9).
De bodem in het noordoosten van de V.S. behoort
echter weer tot de zuurste ter wereld (in sommige
gebieden met eett pH-waarde van 3,4). Dit gebied
was in het verleden overdekt door gletsjers en er is
sprake van een dunne arme bovenlaag met daaron-
der zuurrijk, granietachtig materiaal. . ' . •

xi . . . . ' . ; ; , ' ' ' ; ' i
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We weten inmiddels dat het „zuur" in de zure re-
gen wordt veroorzaakt door zwavel- en stikstofver-
bindingen, ammoniak en ozon. Zoals gezegd zou
volgens het, RIVISJ het; aandeel van natuurlijke
bronnen in de totale zure neerslag verwaarloosbaar
zijn. . : ; , . . . . . ,,"" ' ' ' . ' • , ' , • . ' ' ; ';

Het RIVM lijkt hierbij echter enige bronnetjes
over het hoofd te zien. (8) Om te beginnen vul-
kaanuitbastingen.

Op 18 mei 1980, 's morgens om één minuut over
half negen (lezen we bij Ray), vond er in Alaska
een explosie plaats met de kracht van 500 atoom-
bommen. Het betrof geen geheime opslagplaats
van het Pentagon, maar de utbarsting van de vul-
kaan Mount St. Helens (St. Helena). Gassen en
stofdeeltjes werden de lucht ingeblazen tot een
hoogte van meer dan 20 kilometer, boven de ozon-
laag. De uitbarsting duurde twaalf uur, waarbij
meer dan 4 miljard ton aarde werd verplaatst. Zin
de zeven daaropvolgende maanden stootte Mount
St. Helens 910.000 ton CO2 uit, 220.000 ton zwa-
veldioxyde, en "onbekende hoeveelheden aërosolen.
Daarnaast kwamen vele andere gassen vrij,
waaronder koplmonoxyde en methaan. Indruk-
wekkend? Geenszins. De uitbarsting van Mount
St. Helens was maar een kleintje. Vergeleken bij de
uitbarstingen van Mount St. Augustine en Mount
Redoubt in Alaska in 1976 en 1989 en El Chicon in
Mexico in 1982 stelde Mount St. Helens niet bijster
veel voor. Bij de uitbarsting van El Chicon werd
meer dan 100 miljoen ton (sic) zwavelgassen de
stratosfeer ingeblazen. Vulkanen zijn verantwoor-
delijk voor de uitstoot van gigantische hoeveelhe-
den zwavelverbindingen. Op basis van metingen
van zwaveldioxyde-uitstoot van vulkanen m
mïdden-Amerika hebben sommige wetenschappers
(Stoiber en Jepson) berekend dat vulkanen onge-
veer 100 miljoen ton zwavelverbindingen per jaar
de atmosfeer in stoten. (9) Ter vergelijking: vol-
gens cijfers van het ministerie van VROM was de
totale emissie van SO2 (door menselijke bronnen)
in Nederland in 1980 465.000 ton, dus meer dan
200 keer zo weinig als de (wereldwijde) bijdrage
van vulkanen. In 1994 zou de emissie in Nederland
teruggebracht moeten zijn tot 176.000 ton en ffl
2000 tot 75.000 a 90.000 ton. Je kunt je afvragen
of dit soort reducties nog zinvol zijn. (10)

Een ander natuurlijke bron van verzuring is blik-
sem. Bij bliksem komen enorme hoeveelheden
stikstof oxyden en ozon vrij. Volgens een schatting
uit 1977 is bliksem verantwoordelijk voor yijttig
procent van de „wereldproduktie" aan sü®f°~
foxyden. (11) Volgens Ray produceren twee WIK-
semschichten over een vierkante kilometer grona
genoeg salpeterzuur (HNO3) voor 2 centimeter re-
gen met een pH van 3,5. Het is mogelijk dat OOK-
sem alleen al voldoende salpeterzuur produceert
om de globale neerslag op een gemiddelde van pn
5,0 te houden. (12)
Stikstof oxyden wórden verder onder meer gepro-
duceerd door 'ioniserende kosmische straling



bacteriën, door bosbranden, en door micro-
organismen in zeewater. (13') Zwavelverbindingen
komen verder nog vrij bij het vergaan van orga-
nisch materiaal in moeraslanden en ondiep oceaan-
water. (14)

Volgens Erisman van het RIVM kan zeezout indi-
rekt bijdragen aan verzuring, wanneer de natri-
umchloride reageert met HCI (zoutzuur), dat, zo
beweerde hij, alleen vrijkomt door menselijke acti-
viteiten, in het bijzonder bij de verbranding van af-
val. Maar volgens Ray zou bij de uitbarsting van
de vulkaan Mount St. Augustine (Alaska) in 1976
289 miljard kilo zoutzuur direkt in de stratosfeer
zijn gestoten. Dit is 570 keer de totale wereldpro-
duktie aan chloor en fluorkoolstofverbindingen in
1975, Mount Erebus, een andere vulkaan, stoot al
honderd jaar lang dagelijks meer dan ,1.000 ton
chloor in de atmosfeer. (15)

Aangezien van alle stofdeeltjes die in de atmosfeer
terechtkomen, verreweg het grootste deel af-
komstig is van zeezout, hebben we hier wellicht een
hele grote veroorzaker van .verzuring' te pakken
(en dan bedoel ik met verzuring eenvoudigweg de
aanwezigheid van zure stoffen in de atmosfeer).

Wat is nu het totale aandeel van de natuur in de
produktie van verzurende stoffen? De schattingen
hierover lopen nogal uiteen. Volgens een rapport
van de Wereldgezondheidsraad uit 1977 zijn de
hoeveelheden NO en NO2 afkomstig van bacte-
riën, vulkanen en bliksem vele malen groter dan de
hoeveelheden gegenereerd door menselijke activi-
teiten. (16) In een rapport van de Amerikaanse Na-
tional Academy of Sciences wordt de bijdrage van
de mens aan, de hoeveelheid SO2 in de lucht ge-
schat op ongeveer 35 tot 40 procent. (17)

Deze gegevens maken duidelijk dat het milieu-
schuldcomplex dat ons door overheid en milieube-
weging wordt aangepraat volkomen misplaatst is.
De „stroom" berichten over zieke bossen, uitster-
vende vissporten, verdwijnende heidevelden, ver-
stikkende smog en verontreinigd grondwater"
waar het ministerie van VROM over het heeft, is
niet afkomstig uit wetenschappelijke bronnen. Er
is geen, reden om aan te nemen dat de luchtvervui-
ling een „bedreiging" vormt voor ons milieu, laat
staan „een van de grootste bedreigingen", zoals
VROM beweert. En „de schade aan de natuur en
cultuurgoederen" is best te „becijferen": hij
bestaat niet.

Noten:',' :, , - t . . . . . • .••'• - • . ; • . • ; ; . • : . . , . ; •
1. G.J. Heij, T. Schneider (eds), Dutch Priority
Programme on Acidification: Eindrapport Tweede
Fase Additioneel Programma Verzuringsonder-
zoek, rapport no. 200-09, RIVM, Bilthoven, 1991.
Het rapport is zowel in het Engels als in het Neder-
lands verschenen en is op 9 april aangeboden aan
de minister van VROM, de heer J.G.M. AÏders.
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VERSLAG ISIL-CONVENTIE (2)

door Jaap van der Starre

In dit deel een beknopte weergave van de lezing
door David Marsland getiteld: „de Welfare State"
of echte welvaart?
Het lijkt alsof de verzorgingsstaat in stand wordt
gehouden door een soort betovering. Zelfs haar
critici zijn in de ban van haar betoverende versla-
ving. Zij ontwijkt tegenstand door meer te belo-
ven, zelfs als alles mislukt. Zij fluistert redding
zelfs als zé stinkt naar afbraak. In Londen ar-
resteerde de politie jonge bedelaars die met bedrog
veel geld aftroggelden maar in werkelijkheid wel
voldoende middelen van bestaan hadden. Ieder-
een, zowel links als rechts, veroordeelde niet deze
bedelaars maar de politie. Men veroordeelt niet de
waarde van de verzorgingsstaat die bedelarij recht-
vaardigen, maar men eist nieuwe tehuizen, hogere
uitkeringen, kunstmatige werkvoorziening, meer
jeugdraden en men eiste staatsscholen die ervoor
moeten zorgen dat de bevolking een positieve hou-
ding krijgt tegenover jonge bedelaars. Hoe meer
problemen de verzorgingsstaat oplevert hoe meer
de meesten in de ban van haar betovering komen.
Natuurlijk geloven wij niet in magie. We gaan dus
door met onze rationele kritiek op de verzor-
gingsstaat en met overtuigende verhalen over bete-
re praktische alternatieven. Helaas is dit in Enge-
land zelfs na 10 jaar Thatcher-regering een moeilij-
ke weg, evenals in andere landen.
Niettemin moet een grondige kritiek die in staat is
om de magische kracht van de verzorgingsstaat te
overwinnen naar mijn mening de volgende acht ac-
tuele punten omvatten:
- De onsamenhangendheid van het begrip verzor-
gingsstaat en haar tegenstrijdige politiek. -
Voor sommigen is de verzorgingsstaat een alterna-
tief of voor een revolutie of voor het democratisch
kapitalisme. Voor anderen is de verzorgingsstaat
een historisch stadium in de overgang naar het so-
cialisme, dat volgens socialisten nodig is om dat zij
veel mensen niet kunnen overhalen tot een directe
overgang naar hét socialisme. Deze twee zienswij-
zen zijn fundamenteel met elkaar in tegenspraak,
terwijl er nog een derde zienswijze is waarbij de
verzoringsstaat iets voorstelt wat boven kapita-
lisme en socialisme staat en waarmee men moeilij-
ke keuzes kan vermijden en waarmee men beiden
kan laten samensmelten tot iets wat ligt buiten het
ouderwetse gevecht tussen kapitalisme en zuiver
socialisme. Tussen deze drie begrippen van de ver-
zorgingsstaat zijn er tegenstrijdigheden die aan
haar voorstanders een stel retorische argumenten

geven die moeilijk te weerleggen zijn, tenzij eerst
hun zwakke basis wordt bloot gelegd. Om het een-
voudig te houden zijn deze tegenstrijdigheden in
het algemeen er één tussen hen die de verzor-
gingsstaat zien als een praktische manier om hulp
te geven aan hulpbehoeftigen en hen die haar zien
als een vooruitzicht op een nieuwe maatschappij.

De politiek van de verzorgingsstaat wordt door
voorstanders eerst beargumenteerd vanuit het ene
uitgangspunt en vervolgens vanuit het andere als
dat hun toevallig goed uitkomt. 1

— Voor wie is de verzorgingsstaat eigenlijk nodig? - j
Men zou kunnen denken dat als de welvaart toe- *
neemt het aantal mensen dat de verzorgingsstaat
nodig heeft afneemt. Het omgekeerde blijkt waar
te zijn. De vraag rijst dan: Wat is armoede eigen-
lijk? Die vraag wordt niét beantwoord, hoewel ar-
moede wordt gebruikt als argument vóór de ver-
zorgingsstaat. In plaats hiervan hanteert men een
relatief begrip van armoede, maar dit is onzinnig
als men twéé miljonairs vergelijkt waarbij de ene
relatief veel armer is dan de ander, hoewel beiden
absoluut niet arm zijn. Als men de definities van
armoede gebruikt die ontworpen zijn voor de
v o o r t - • • • : ' • • • ' • • ' ' • - ' : ' : ' ' : . ' • ' ' ' ; _ . : , ; '
durende noodzaak van een verzorgingsstaat zijn er
meer arme mensen in Engeland dan bijv. in Egyp-
te; De armsten in het Engeland van nu zijn rijk in
vergelijking met de overgrote meerderheid van 30
jaar geleden! Degenen die minder dan gemiddelde
welvaart hebben zijn een kleine minderheid; ook \
werklozen zijn een kleine minderheid terwijl zij >
over het algemeen snel weer werk krijgen, hoewel j
dit sneller zou kunnen. Hun uitkeringen zouden l
dus nét zo goed gedekt kunnen worden door parti-
culiere verzekeringen. Een andere groep die door
particuliere verzekeringen gedekt zou kunnen wor-
den zijn de gepensioneerden. Degenen die hierna
overblijven voor ondersteuning vormen een zeer
kleine groep, die niet is ontstaan door econornische
problemen dié makkelijk particulier zïjn op te los*,
sen. Hun problemen geven zeker geen enkele recht-
vaardiging voor de overal aanwezige verzor-
gingsstaat. Als we willen weten voor wie de Verzor-
gingsstaat eigenlij k nodig is moeten we nauwkeurig
het kleine aantal gevallen bepalen die echt hulp no-
dig hebben. Hierdoor zou de verzorgingsstaat met
staatsonderwrjs, gezondheidszorg, aow,
etc. kunnen worden teruggebracht tot zo'n
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Nu hebben twee miljoen families de verzor-
gingsstaat nodig in Engeland. Dit aantal zou ku-
nenn worden teruggebracht door een verstandige
sociale politiek en de rest kan effectiever geholpen
worden door een radicale hervorming van het on-
dersteuningsaanbod. Door de economische crisis is
Nieuw Zeeland b.v. gedwongen om de verzor-
gingsstaat sterk terug te dringen. Waarom zouden
we eerst wachten op een economische crisis? Dege-
nen die echt hulp nodig hebben zouden beter afzijn
zonder de verzorgingsstaat.

— Wat voor economische schade veroorzaakt de
verzorgingsstaat?-
Waar verzorgingsstaten zijn gevestigd is er aan-
zienlijke schade aan de economie te constateren.
Bijv. Uruguay is bekend als Zuid-Amerika's eerste
verzorgingsstaat. Er is nu een economische crisis
en de regering vecht wanhopig om de opgeblazen
staatsséctor te privatiseren tegen de weerstand van
de bevolking in, die gewend is geraakt aan een re-
gering die 60% van de bevolking van een salaris
voorziet. De kosten hiervan zijn uit de hand gelo-
pen; mét 7 miljard dollar buitenlandse schuld heeft
Uruguay een van de hoogste schulden per hoofd
van de wereld. In de oudste verzorgingsstaat ter
wereld, Nieuw Zeeland, is de regering bezig de so-
ciale sector tot op het bot toe weg te snijden in ant-
woord op een erge economische crisis. Zelfs socia-
listische regeringen volgen eenzelfde weg als zij
worden geconfronteerd met dergelijke problemen,
zoals Australië dat vorig jaar werkloosheidsuitkei

ringen volledig afschafte en rigoureus sneed in de
gezondheidszorg en andere sociale voorzieningen.
De vroegere onbeperkte werkloosheidsuitkeringen
zijn nu vervangen door een „workfare" van be-
perkte duur en bedoeld om een nieuwe baan te vin-
den. Men heeft zich gerealiserd dat de oude situatie
contraproductief was en uitkeringen eigenlijk ver-
spild werden. Ook in Zweden worden de sociale
voorzieningen radicaal geherstructureerd. Ook
hier móet de ondersteuning van de wieg tot het graf
worden teruggebracht nu de nadelige uitwerking
van overdadige publieke uitgaven op de economi-
sche groei en de welvaart duidelijk wordt. Belastin-
gen van 57% en publieke uitgaven van 65% van
het nationaal produkt van Zweden moeten worden
teruggeschroefd om een oplossing te bieden voor
de problemen die samenhangen met een van de
laagste groeicijfers en een van de hoogste inflatie-
cijfers van Europa. Zweden is dus geen bewijs; zo-
als wordt beweerd, dat het mogelijk is om één ver-
zorgingsstaat te combineren met een efficiënte eco-
nomie, maar zij lijkt het bewijs te leveren van dé
onvermijdelijke economische afbraak door bui-
tensporige publieke uitgaven en doof hoogdraven-
de sociale voorzieningen.

- Hoe hervormt men staatsmonopolies voor de le-
vering van sociale diensten? Deze monopolies heb-
ben als kenmerken: Centralisatie, bureaucratie,
grootschaligheid i en het ontbreken van marktdisci-
pline zonder keuzemogelijkheden van de consu-
menten. —
In Engeland lopen er nu programma's voor be-
scheiden hervormingen op het gebied van ónder-1

wijs en gezondheidszorg, Geen van deze program-
ma's is gericht óp privatisering. Beide zijn bedoeld
om ons te bevrijden van de wurggreep van de bu-
reaucratie en om consumenten vrije keuzes te bie-
den door concurrentie te introduceren. Het is een
verbetering om scholen te bevrijden van de locale
bureaucratie en hen meer autonomie te verlenen.
Evenzo ontstaat er door het onttrekken van zieken-
huizen aan de regionale bureaucratie en het verle-
nen van een (semi)-autonomie meer concurrentie
waardoor er grotere aandacht zou kunnen ont-
staan voor de behoeften van de consumenten. Met
deze hervormingen wil men concurrentie introdu-
ceren door een interne markt te maken zonder een
echte markt te laten ontstaan op het niveau van de
uiteindelijke consument. Deze manier van hervor-
men geeft aanleiding tot vragen.

— De morele schade als gevolg van de verzor-
gingsstaat ~ ,
De belangrijkste kritiek op de verzorgingsstaat
heeft te maken met haar schadelijke invloed op de
persoonlijke motivaties van individuele mensen.
Zij ontneemt hen op grote schaal het vermogen om
vrij en onafhankelijk te handelen, om zelfstandig
te zijn, om ondernemende initiatieven te nemen en
om zichzelf moreel te sturen. De verzorgingsstaat
produceert en kopieert onderhorigheid. Deze ver-
derfelijke morele gevolgen lijken vooral voor te
komen waar zelfstandigheid is vervangen door vee-
lomvattende sociale voorzieningen. De gevolgen
zijn het beste te zien waar het collectievisme het
verst is doorgedreven. Voor de vernieuwing van so-
cialistisch Europa zal het nodig zijn dat personen
en instituties worden geherprogrammeerd om hard
te werken, ondernemende initiatieven te nemen,
zelfstandig te zijn en om verantwoordelijkheid te
nemen voor locale gemeenschap. Al dit lij kt te zijn;
vernietigd door, wat ik zou willen noemen, de naü-
onalisatie van de zorg en de onteigening van per-
soonlijke verantwoordelijkheid. De effecten hier-
van zijn gelukkig nóg niet zo angstwekkend in de
verzorgingsstaten met een gemengde economie
maar hebben zeker! ernstige gevolgen op elk niveau
van de samenleving, óp elk gebied van het sociale
leven. Recht op sociale voorzieningen vernietigt
onvermijdelijk datgene wat vrije en beschaafde
maatschappijen altijd hebben gedefinieerd als een
fundamentele menselijke eigenschap, nl. het ver-
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mogen om rationele morele keuzes te maken als
basis voor onafhankelijk handelen. Het is aange^
toónd (Charles Murray, Welfare Dependency) dat
cóllectivistische sociale stelsels hulpeloze afhanke-
lijkheid voortbrengen in haar laffe klantenkring,
terwijl dit schadelijke gevolgen heeft voor bijna de
hele bevolking. Zelfs onder betere stelsel is het be-
langrijkste „opbouwende" effect de creatie van
een vervreemde gedemotiveerde onderklasse, bui-
tengesloten door een sociaal ontworpen onvermo-
gen om echt deel te nemen aan de hoof dstroom van
de maatschappij. Met Ralph Segelman heb ik deze
effecten onderzocht: in:een vergelijkende studie
waarvan verslag.wordt gedaan in ons boek ,,Crad-
le to Grave". Het bewijs lijkt duidelijk ;te zijn;
Cóllectivistische sociale stelsels, hoe goed bedoeld
ook, beschadigen de economie, verminken de dy-
namiek van de ondernemers-kultuur, redden niet
degenen die het meest hulp nodig hebben en, het
ergste van alles, doet hen schade die juist het meest
geholpen zouden moeten worden; van hen die tij-
delijk geen geluk hebben wordt een onderklasse ge-
maakt van sociale bijstand-trekkers. Zo lang als
gelijkheid:en recht de sleutelwoorden zijn van de
sociale politiek zal het morele verval van de bevol-
king doorgaan en zich verspreiden. De sleutel-
woorden die we in plaats hiervan nodig hebben zijn
initiatief en zelfstandigheid. Deze zijn de enige ze-
kere grondvesten voor een sociale politiek die ge-
schikt is voor een vrije samenleving. ;

-- Hoe kan de verzorgingsstaat worden opgeheven?
Ik zou willen wijzen op de reactie op het feit dat
wij in Engeland niet voldoende zullen kunnen zor-
gen voor de ouden van dagen tenzij er nieuwe fi-
nancieringsbronnen worden gevonden. Een aantal
linkse sociale wétenschappers heeft voorgesteld dat
deze voorziening door de staat zou moeten worden
aangevuld met die van particuliere verzekeringen.

De reactie van de verdedigers van de verzor-
gingsstaat was luid, geheel reflexmatig en volledig

. negatief maar de argumenten die naar voren zijn
gebracht zijn onvermijdelijk. Dit betekent volgens
mij dat de welvarende meerderheid krachtig maar
ook voorzichtig moet ingrijpen.
Voor het op de vrije markt brengen en privatiseren
van ten minste onderwijs, gezondheidszorg, oude-
dagsvoorziening, huisvesting, werkloosheidsbe-
scherming en vele, locale.overheidsdiensten, is no-
dig dat instituten worden vernieuwd, dat de be-
lastingen radicaal worden veranderd en dat er moe-
dige politici zijn die dit proces .blijvend steunen.
Dit is zowel noodzakelijk als uitvoerbaar en het ge-
beurt niet tenzij ,wij niet alleen kritiek geven maar
ook praktische uitvoerbare alternatieve program-
ma's naar voren, brengen. - ,

~ Hoe moet de staat de kleine groep die sociale
hulp nodig heeft helpen om weer voor zichzelf te
zorgen? —
Er blijft altijd een kleine groep over die speciale
hulp nodig heeft. De verzorgingsstaat faalt om
juist die kleine groep te helpen, terwijl je zou den-
ken dat zij hiervoor was ontworpen en voor wie zij
een morele plicht heeft om te helpen. Hoe zou deze
groep wél moeten worden geholpen? Ten eerste
moeten uitkeringen worden vervangen door lenin-
gen. Alle hulp moet afhangen van hiertegenover
staande verplichtingen. Het fundamentele doel
moet zijn het herstel van zelfstandigheid. Hulp
moet zoveel mogelijk gegeven worden door parti-
culiere organisaties, door liefdadigheidsinstellin-
gen en vrijwillige lichamen in plaats van door eni-
gerlei staatsorganisatie. De opleiding van maat-
schappelijk werkers moet net zo radicaal worden
gewijzigd als die van leraren in Oost-Duitsland en
Tsjecho-Slowakije. Er is dezelfde mate van mis-
vorming in de opleiding van maatschappelijk wer-
kers in de westelijke verzorgingsstaten als in de
opleiding van leraren onder het communisme en
Marxisme-Leninisme en er is een even grote wijzi-
ging nodig in dé opleiding. Er moet minder een be-
nadrukking van rechten plaats vinden maar meer
het leren van praktische vaardigheden en waarden
eigen aan een vrije maatschappij. Concluderend
kunnen we zeker niet vertrouwen op de staat, wel-
ke staat dan ook, voor ons welzijn. Echt welzijn
wqrdt geproduceerd door de inzet, initiatief en de
morele keuze van individuele mensen, zonder een
staat die op onze nek zit. Alleen zo kunnen we het
doen. O

Vervolg van pagina 6

Dr. Crespo sprak over dit onderwerp op het IA-
TROS Congres in Londen in mei 1990. Alle spee-
ches van dat congres zullen gepubliceerd wroden m
het boek „Proceedings of the 8th IATROS Con-
gress, London, May 1990", prepared by Dr. Mar-
tin Scurr, 14 Ladbroke Gardens, Notting Hill,
London, England, Wil 2PT.
Bestellingen aan: Dr. Scurr of aan IATROS Secre-
tary R.S. Jaggard MD, 10e Charles Oelwein, lowa
50662 USA. <
In Europa te bestellen bij Dutch Libertarian Book
Centre P.B. 680, 3100 AR Schiedam (tel.:
010-426.27.24).
(*) HMO = Health Maintenance Organization.
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RECENSIE
THE EVIDENCE OF THE SENSES
David Kelley Hub Jongen

David Kelley was een spreker op de Wereldconven-
tie van Libertarian International (ISIL) in Dene-
marken in augustus 1991.

Daarbij bleek zijn gedegen kennis van de pbjectivi-
sitische filosofie en het gemak waarmee hij moeilij-
ke onderdelen duidelijk kan maken.

Kelley is jarenlang één van de topmensen geweest
in de „inner circle" van de objectivisten die zich
rond Leonard Peikoff hadden geschaard. Deze
groep probeert het objectivisme te beleven en te
verbreiden volgens de letterlijke teksten van Ayn
Rand, en de geringste uitbreiding of ontwikkeling
wordt als verraad gezien. ;

David Kelley heeft in 1989 deze groep verlaten om-
dat hij vond dat de filosofie van Ayn Rand bijzon-
der degelijk is, maar wel op een aantal punten nog
verder ontwikkeld kan worden. Over deze gang
van zaken hoop ik een volgende kee,r wat meer te
schrijven. Hieronder hebben we het over een boek
dat hij geschreven heeft, en gepubliceerd in 1986,
toen hij dus nog volledig in de genoemde groep van
Peikoff zat. V ; " ' V

Kelley is duidelijk een „Realist", en is het geheel
niet eens met de „Idealists" en de „Representatio-
nalists". Realisten stellen dat we voorwerpen di-
rect waarnemen, dat de zintuigen een open.venster
zijn op de wereld. Zij staan het dichtst bij!het ge-
wone „gezond verstand''. De Representationa-
listen ontkennen dat en stellen dat onze, zintuigen
werken als een televisiecamera die ons de buitenwe-
reld laat zien met alle vervormingen inherent aan
dat medium. De Idealisten gaan nog verder en zien
af van de hele buitenwereld; voor hen is er alleen
maar het televisiescherm. [ \

In het boek wordt de juistheid van hét realisme
aangetoond. Een belangrijk .uitgangspunt is daar-
bij de stelling van de realisten dat voorwerpen
bestaan onafhankelijk van de persoon. Idealisten
daarentegen verklaren dat het object van waarne-
ming ook afhankelijk is van de persoon. Deze te-
genstelling is ook een tegenstelling tussen Ayn
Rand en Kant.
Rand en Kelley bewijzen duidelijk de Voorrang van
het bestaande boven het bewustzijn^ („Primacy of
existence" en niet „Primacy of consciousness".)

Persoonlijk, als realist, heb ik grote moeite met de
theorie van de , ,primacy of consciousness'', en kan
ik me moeilijk voorstellen hoe iemand niet kan/wil
zien dat het bestaande is wat het is, onafhankelijk
van wat iemand ervan vindt, wenst of vreest. Geïn-
teresseerden vinden verklaringen en uitwerkingen
in het boek.

Het is geen gemakkelijk boek. Ik raad aan om eerst
één of meer boeken van Ayn Rarid te lezen. Zij
geeft in naar werken, ook aan personen; die niet da-
gelijks met filosofische discussies of studies bezig
zijn, een duidelijk inzicht in de moeilijke onderha-
vige begrippen.

Kelley behandelt, het gehele waarnemingsproces.
Dit begint met onze zintuigen die via zenuwbanen
informatie doorsturen naar de hersenen. Daar
wordt deze informatie op bepaalde jmanieren Ver-
werkt, vergeleken met reeds aanwezige informatie
en opgeslagen. Een heel interessant én boeiend
proces./ ' ' . ' ; • ' ;V \ . ',' :\'.\'' : ' \ ' ' ' ' '

Daarom is het boek bijzonder aan te bevelen voor
ieder die zich meer in deze materie wil verdiepen.

Het boek (spftcover, 262 bladzijden) is te verkrij-
gen bij FREEDOM's FORUM BOOKS, 1800 Mar-
ket Street, San Francisco, CA 94102, U.S.A.

advertentie

LI BERT ARISCH BOEKCENTRUM

Postbus 336 2100 AH Heemstede

Bezoeken? Informatie?

Bel 023 - 290941
i

l '! 1

„Specialist in vrijheid sinds 1975!"
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VRIJHEID EN GELUK

Karel Beekman

Het lijkt zo simpel. „Het libertarisme is een poli-
tieke filosofie die gebaseerd is op individuele vrij-
heid. Het individu heeft het recht om met zijn le-
ven, lichaam én eigendom te doen en te laten wat
hij wil. Geen enkel individu of collectief mag ge-
weld, dwang of fraude initiëren tegen een ander of
zijn eigendom".
Afgaande op deze tekst (die op de achterkant Van
de Vrijbrief prijkt), zou het doel van het liberta-
risme een samenleving zijn waarin alle geweld of
dwang is uitgebannen. Is dat werkelijk het doel van
het libertarisme?

Libertariërs denken niet in collectivistische termen.
Een samenleving is volgens het libertarisme niet
meer en niet minder dan een verzameling individu-
en. Zo bezien heeft een libertarische samenleving
geen overkoepelend doel; alleen individuen hebben
doelen. Wat is het doel van de meeste individuen,
inclusief de meeste libertariërs? Vrijheid? Het ont-
breken van dwang? Dat lijkt me vrij moeilijk.
Wanneer mensen denken aan het doel van hun lé-
ven, denken zij eerder in termen van geluk, met an-
deren worden, aan een bepaald gevoel of een
geestetoestand. Vrijheid (politieke vrijheid, waar
we het hier over hebben) is geen gevoel of
geestestoestand. Voor individuen is (politieke) vrij-
heid geen doel op zich: het is een middel tot een ho-
ger doel, een doel dat zich het makkelijkst laat om-
schrijven als geluk.

Omdat, zoals gezegd, een samenleving volgens het
libertarisme niet meer is dan een optelsom van de
individuen die er deel van uitmaken, zou het lo-
gisch zijn als het doel van het libertarisme niet een
samenleving is waarin individuen gevrijwaard zijn

• van geweld of dwang, maar een samenleving
waarin alle individuen die er deel van uitmaken zo
goed mogelijk in staat zijn om te streven naar ge-
luk. (Hierbij ga ik er even vanuit dat mensen een
vrije wil hebben en dat het dus niet mogelijk is om
een samenleving te creëren die alle mensen gelukr
kig maakt).
Toegegeven, het libertarisme kenmerkt zich door-
dat het er vanuit gaat dat het ontbreken van geweld
,of dwang nu juist een essentiële voorwaarde is voor
igeluk. Daarom zien libertariërs er geen bezwaar in
'om te stellen dat dat het doel is van een libertari-
sche samenleving. Toch maakt het wel degelijk een
groot verschil of je vrijheid (het ontbreken van ge-
weld of dwang) als een middel ziet of als een doel.

Een voorbeeld. Stefan van Glabbeek heeft in eer-
dere Vrijbrieven twee manierren uiteengezet
waarop een sociaal zekerheidsstelsel op vrijwillige
basis (zonder dwang of geweld) zou kunnen wor-
den verwezenlijkt. Maar stel nu dat onverhoopt
zou blijken dat in een libertarische samenleving
geen sociaal zekerheidsstelsel van de grond komt,
en dat groepen mensen in miserabele leefomstan-
digheden terecht komen? Stel dat in de praktijk
een zekere dwang (een beperkte inkomstenbe-
lasting bijvoorbeeld) nodig zou zijn om een sociaal
zekerheidsstelsel te kunnen handhaven? Gecon-
fronteerd met dit gegeven (of met deze stelling),
zullen libertariërs een keuze moeten maken: óf kie-
zen voor een maatschappij zonder enige vorm van
dwang en zonder sociaal zekerheidsstelsel, óf Voor
een maatschappij met enige vorm van dwang en
met een sociaal zekerheidsstelsel. Volgens mijn be^
nadering van het libertarisme kan in deze situatie
de libertariër zich niet beroepen op het simpele ge-
geven dat dwang per definitie verkeerd is (omdat
het strijdig is met vrijheid) en dat daarom de voor-
keur moet worden gegeven aan de eerste keuze. De
libertariër moet op zijn minst rekening houden met
de mogelijkheid dat de libertarische oplossing in
een bepaalde situatie niet de voorkeur verdient,
omdat de niet-libertarische oplossing beter over-
eenkomt met het streven naar individueel geluk.

Wellicht blijkt het in de praktijk zo te zijn dat li-
bertarische oplossingen altijd de voorkeur verdie-
nen boven niet-libéftarische oplossingen, maar dit
moet dan wel van geval tot geval worden aange-
toond. (1)
En daarin zit het verschil tussen een libertarisme
met als doel vrijheid (de uitbanning van dwang of
geweld) en een libertarisme met als doel individueel
geluk. Bij de tweede benadering is de waarde van
vrijheid geen dogmatisch uitgangspunt. De waarde
van vrijheid (van het ontbreken van dwang of ge-
weld in een bepaalde situatie) moet worden aange-
toond. En zo hoort het ook, want vrijheid is geen
„intrinsieke waarde": het is alleen een waarde
voorzover het bijdraagt aan individueel geluk-
Ik denk dat een libertarisme daf uitgaat Van indivi-
dueel geluk als doel (en vrijheid als een belangrijk
middel daartoe een creatiever, empirischer, reëler
libertarisme zal zijn dan een libertarisme dat bij
voorbaat, zonder verdere argumentatie, alles wat
naar dwang ruikt van tafel Veegt. , • "'•'.,

Vervolg op pagina V
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WAAROM KAN EEN STAAT
NIET FAILLIET GAAN?
Leon Neien

Tot nu toe is er één, bij wet toegestane manier om
een democratische rechtsstaat te vervangen door
een libertarische, namelijk via de stembus. Graag
wil ik ingaan op een onmogelijk geacht scenario;
Het failliet gaan van de staat.

Geldontwaarding als oplossing voor de betalings-
verplichtingen van een in feite failliete staat vervalt
echter als haar geldschieters zo slim zijn om hun le-
ningen aan de staat vast te stellen in Ecu's of bij-
voorbeeld D-marken. Het harder laten draaien van
de bankbiljettenpers heeft immers geen invloed op
de waarde van een valuta van een ander land. Aan
staatsleningen in de eigen binnenlandse valuta
komt overigens een einde bij een verder oplopende
en uitzichtloze staatsschuld. Bij een verslechteren-
de financiële situatie van de staat wordt de kans op
aflossing middels geldontwaarding immers steeds
groter en geen enkele geldschieter neemt nog het ri-
sico zijn thans koopkrachtig kapitaal uit te lenen
aan de staat of zelfs zijn guldens niet snel in te wis-
selen in een meer betrouwbare buitenlandse valuta.
Om toch aan kapitaal te komen zal de staat dan
over moeten gaan op staatsleningen in waardevaste
buitenlandse valuta. Bovendien heeft zelfs een
vroegtrijdige overgang tot staatsleningen die vast-
gesteld zijn in buitenlandse valuta het voordeel dat
ook de overheid geen voordeel meer hééft van in-
flatie die zij zelf veroorzaakt door dekking van het
financieringstekort door monetaire inflatie en door
haar bemoeienis op de arbeidsmarkt.

Zijn de staatsleningen nu eenmaal vastgesteld in
buitenlandse valuta dan is er voor de staat geen uit-
weg als zij haar schuldeisers niet meer kan betalen.
De schuldeisers kunnen dan naar de rechtbank
stappen en het faillissement van de staat aanvra-
gen. Net als bij elk faillissement worden de bezit-
tingen van de staat verkocht aan de hoogste bieder.
Als mogelijke gegadigden zijn er bijvoorbeeld
oliesheiks, het Japanse Mitsubishi en de voor ont-
wikkelingshulp verrijkte diktators van Derde We-
reldlanden. Het meest waarschijnlijke is dat aüe
bezittingen verkocht worden aan een zeer groot
aantal buitenlandse bedrijven en particulieren (de
binnenlandse zijn door een zware belastingdruk,
ontmoediging van prestatie middels nivellering en
door geldontwaarding te zeer yeranhd). Hoe gro-
ter het aantal, hoe moeilijker de samenwerking tus-

sen de nieuwe eigenaren. Zonder een goede samen-
werking tussen de nieuwe eigenaren is het onmoge-
lijk wetten te maken en te handhaven waardoor, na
duizenden jaren diktatuur, het kapitalisme wordt
hersteld.
Volgens mij bestaan er geen wettelijke uitwegen
voor het faillissementsscenario. De staat kan bij-
voorbeeld geen wet uitvaardigen die bepaald dat zij
niet failliet kan gaan. Afgezien van het feit dat er
dan geen sprake meer is van een rechtstaat (in een
rechtstaat is een staat immers niet meer dan een ge-
woon rechtspersoon) blijft zo'n wet immers alleen
beperkt tot haar eigen staatsburgers en laat de bui-
tenlandse schuldeisers volledig buiten schot. Ook
een verbod op het bezit van buitenlandse valuta zo-
als in de vroegere diktaturen in Zuid-Amerika en
Oost-Europa biedt geen soelaas voor de staat om
geldontwaarding als een vorm van collektieve
diefstal te blijven benutten. Op een gegeven mo-
ment moet de staat wegens de verarming van haar
eigen economie en bevolking immers overgaan op
leningen in het buitenland in uiteraard buitenland-
se valuta.
Doet een democratische rechtstaat haar naam
,,rechtsstaat recht aan dan kan zij net als een be-
drijf failliet verklaard worden. De gevolgen van de
als maar oplopende staatsschuld zijn dan gigan-
tisch. Bij aflossingsproblemen zal de failliete boe-
del immers verkocht worden. Ik hoop op zo'n
groot aantal nieuwe eigenaren dat samenwerking
tot een nieuwe staat onmogelijk wordt waardoor,
na duizenden jaren diktatuur, het kapitalisme
wordt hersteld. O

Vervolg van pagina 14

(D . ','•. : ; • • . , . . :
Het is uiteraard mogelijk om a la Ayn :Rand te re-
deneren, dat de mens een individu is dat geken-
merkt wordt door vrije wil, en dat dwang daarom
objectief gezien tegenstrijdig is met de natuurlijke
manier waarop de mens functioneert. Het is echter
maar de vraag of dit zo is; het zou best zo kunnen
zijn dat een zekere mate van dwang helemaal niet
strijdig is met de menselijke natuur. Ayn Rand
heeft dit mijns inziens nooit afdoende aangetoond.
Dit is een punt dat dringend, nadere aandacht be-
hoeft, o
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TERRA LIBERA
Libertarisch nieuws en informatie
Hub Jongen

ATLASSHRUGGED
Het bekendste werk van AYN RAND is nu (onver-
kort) beschikbaar op audio cassettes. In totaal zijn
dat 38 tapes van 90 minuten elk. Ze kunnen in drie
porties worden aangeschaft van respectievelijk 11,
12 en 15 tapes. ($ 47.95 - $ 59.95) De prijs voor alle
38 tapes is $ 149.85.
Te bestellen bij: ;
SEGOND RENAISSANCE BOOKS,
110 Copperwoodway, P.O. Box 4625, OCEANSI-
DE, CA 92052, U.S.A. :

THE INTELLECTUAL ACTIVIST
TIA, mogelijk de laatste nieuwsbrief uit het öbjec-
tivistische Peikoffkamp, zal een belangrijke wijzi-
ging ondergaan, i
TIA zal niet meer als nieuwsbrief, maar als twee-
maandelijks blad gaan verschijnen. ' • • • • " • • •
De inhoud zal minder politiek en meer filosofisch
getint worden. Linda Reardan wordt hoofdredac-
teur en het eerste „nieuwe" nummer wordt ver-
wacht in november 1991.
We zullen ü op de hoogte houden van deze ontwik-
keling. ;

IDÊAL
„Ideal" is de titel van een toneelstuk dat door
AYN.RAND is geschreven. Het heeft gespeeld in
Los Angeles in 1989, en zal gedurende het seizoen
91 '792 in New York op Broadway gebracht wor-
den. Ook zijn er plannen om het stuk te verfilmen.

POLITIEKE PARTIJ(EN)
De (politieke) libertariërs in de Verenigde Staten
verwachten heel veel van de komende verkiezin-
gen. Andra Marrou is de Presidents-kandidaat van
de LP en zoals reeds eerder vermeld, verwacht deze
een groot aantal stemmen.
Ron Paul, die de vorige keer (1988) de LP kandi-
daat voor het U.S. Presidentschap was, gaat het nu
in de Republikeinse voorvèfkiezingen in New
Hampshire als republikein opnemen tegen George
Bush. ' • • - • ; . . ' • ' . . • ' ' . ' : • ' '••' ' ' • • ' •
Het is nog niet duidelijk of hij dit doet in samen-
werking met de RLC, de Republican Libertarian
Caucus.

NORMA JEAN ALMADOVAR
Norma Jean Almadovar is de Amerikaanse prosti-
tuee die vanwege haar beroep achttien maanden in
de gevangenis heeft gezeten.
In de V.S. is men wat prostitutie betreft nog in een
stadium dat we ons in Europa niet meer kunnen
voorstellen. De politie stuurt een vermomde (under
cover) agent met verborgen microfoon op iemand
af, en probeert sexuele handelingen te kopen. Op
het moment dat de ander daar op ingaat, wordt hij
of zij gearresteerd.

Op dezelfde manier tippelen under cover meisjes in
afwachting of ze door een man worden benaderd.
En de man die dan komt, is de klos.

Bijna ongelofelijk. Norma Jean heeft op zondag
19 oktober een lezing gehouden in Roosendaal, ge-
volgd door een intensieve open discussie met een
twintigtal aanwezigen. Deze happening was op het
laatste moment georganiseerd waardoor het niet
mogelijk was om meer personen ervan op dehoog-
te te stellen.: :

Norma Jean verdedigt vooral heel duidelijk het
persoonlijke recht van ieder individu om zijn leven
te leiden zoals hij/zij dat zelf wil (zolang je een an-
der niet benadeelt). Zij vecht op veel fronten om
dat recht voor haarzelf en haar vakgenoten te ver-
werven.' • . • • • ; ' • • • • , . . • . . . • !

Over enkele maanden zal een boek van haar ver-
schijnen onder de titel FROM COP TO CALL
GIRL. Een groot deel van de aanwezigen bestelde
reeds een exemplaar. Ook dit was een aanwijzing
dat velen het een leerzame avond vonden. Het feit
dat het libertarisme voor de vrijheid van de prosti-
tuees is, wil natuurlijk helemaal niet zeggen dat het
libertarisme daarom prostitutie ook „aanbeveelt".

OBJECTIVISME
,Het reeds lang aangekondigde boek van Leonard
Peikoff:
„OBJECTIVISM: THE PHlLOSOPHY OF AYN
RAND" gaat nu echt verschijnen. Voor het einde
Van 1991 zal het verkrijgbaar zijn. We zien er met
enige spanning naar uit. Ook al zal men het met
objectiviteit moeten lezen.
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vervolg van pagina 3
In het blad FORBES schreef de hoofdredacteur
Malcolm S. Forbes jr. een visie op de negentiger ja-
ren. Daarin stelt hij dat de „Nieuwe Wereldorde"
waarnaar veel politici streven, niet gerealiseerd zal
worden in de vorm van een nieuwe politieke coali-
tie, maar als een vrije wereldeconomie. Dit zal ge-
paard gaan met een morele opleving, die mensen
van alle landen zal bevrijden en hen de mogelijk-
heid geven om zelf, en niet de staat, over hun toe-
komst te kunnen beslissen. Hij geeft daarvoor een
groot aantal aanwijzingen:
- In Amerika is minder „isolationisme" merkbaar
- De technologische ontwikkelingen, vooral op
computer- en communicatiegebied, maken de men-
sen onafhankelijker van de staat. Individuen kun-
hen veel sneller van de ontwikkelingen gebruik ma-
ken en over gegevens beschikken dan de logge
overheidsinstanties.
- We zien dan ook dat totalitaire overheden steeds
meer moeite hebben om hun „onderdanen" onder
contrple te houden.
- Totalitaire staten vallen uit elkaar. De Sovjet
Unie en Joegpslavië zijn goede recente voorbeel-
den.
- De politieke integratie van de EEG zal dan ook
tot falen gedoem zijn. Zelfs nu Europa daar niet
meer direct door Margaret Thatcher voor wordt
behoed. •, •
Het komt vaak voor dat bij het uitdragen van de li-
bertarische filosofie: „VRIJHEID VOOR ALLE
MENSEN", opgemerkt wordt, dat dat wel een
mooi ideaal is, maar dat het toch niet haalbaar is.
Wel, het bovenstaande bewijst, voor degenen die
het willen zien, overduidelijk dat er vorderingen
gemaakt zijn en dat we op de goede, libertarische,
weg zijn.

Uiteraard neemt dit alles niet weg dat er ook nega-
tieve ontwikkelingen aan de gang zijn. Overheden
doen er alles aan om hun macht te behouden en te
vergroten. De gevaren komen van de nieuwe „oor-
logen":
- De oorlog tegen DRUGS. Onder het mom van
drugsbestrijding eigent de overheid zich steeds
meer macht toe.
- De oorlog tegen MILIEUVERONTREINIGING.
Allerlei niet-wetenschappelijk bewezen gevaren
zijn aanleiding tot steeds meer regels en maatrege-
len die de ontwikkeling voor een voor ieder betere
maatschappij in de weg staan.
-.De oorlog tegen de ASIELZOEKERS. De migra-
tie kan in de negentiger jaren zulke vormen aanne-
men dat „de grote volksverhuizing" waarover we
op school leerden, daarbij Vergeleken kinderspel
was. Een voor de hand liggend gebied voor meer
regels en maatregelen. [

- De oorlog tegen ARMOEDE. Omdat niemand \
vóór armoede is, is dit ook een dankbaar terrein
om oplossingen te zoeken op de verkeerde, ged-
wongen, wijze. In plaats van de vrijwillige en. óver- i
tuigende manier. ,

Wel gevaren dus, maar toch liggen we óp de goede'..
koers. Nog meer dan in het verleden zal het essen-
tieel zijn dat het VRIJEHIDSIDEAAL béter wordt \
begrepen en uitgedragen. In de VRIJBRIEF zal ge-
tracht worden daar aan bij te dragen.

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)

|

5 dec. Kring Rotterdam/Schiedam '

17 dec. Kring Roosendaal

20 dec. Kring Den Haag/Leiden

27 dec.
- 2 jan. Carpe Diem:

Wandelweek Vogezen en Elzas

2 jan. Kring Rotterdam/Schiedam

21 jan. Kring Roosendaal

29 febr. Lowlands Seminar, Cok Budget Hotel,
Koninginneweg, 'Amsterdam
(zie aankondiging)

9-14 aug ISIL Wereldconventie ;
In Poprad, 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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AANKONDIGING LOWLANDS SEMINAR

Jan Smid

Op zaterdag 29 februari 1992 wordt in het Cok Budget Hotel te Amsterdam het Lowlands Seminar
gehouden met als thema: .

,POLITICS TODAY AND TOMÖRROW

FROM A LIBERTARIAN PERSPECTIVE'

De politieke situatie in de wereld is de laatste tijd radicaal gewijzigd.
De relatie tussen de grootmachten V.S. en de Sovjet-Unie is ingrijpend veranderd en dit kan gaan
leiden tot verregaande ontwapening.
Ook de interne ontwikkelingen in de Sovjet Unie en voormalig Oost Europa laten een stap zien in
de richting van meer vrijheid.
In Nederland en België wordt steeds meer, ook door bekende politici, geroepen om privatisering en
terugdringing van de overheid.

Op het Lowlands Seminar zullen enkele politici en libertariërs hun visie en verwachtingen
presenteren omtrent de nieuwe politieke situatie en de mogelijkheden voor meer vrijheid in de
samenleving. l ! :

Het seminar begint om 10.00 u. en wordt afgesloten met een diner dat tussen 19.00 en 22.00 uur zal
plaatsvinden. Aan het diner zal ook worden deelgenomen door de Europese vertegenwoordigers
van de International Society for Individual Liberty/Libertariari International.
Tijdens het diner zullen ondermeer de diverse .country reports'worden gepresenteerd.

Wie deel wil nemen kan zich telefonisch opgeven bij Walther van Hulten (tel. 010-426.27.24);
de prijs (excl. diner) is fl. 15,-. De prijs van het diner is fl. 40,-. .1

; ' • ! . • • : • ' • ' . . ; ' : ;

Zodra het programma en de sprekers: definitief zijn vastgesteld, zal meer informatie in de Vrijbrief
worden gegeven. :

Voorlopig hebben Chris Tame en Stefan Blankertz al toegezegd te zullen spreken met als mogelijke
onderwerpen: .

D ,The Problem of a Written Constitution'
door Chris Tame.

D ,Social Security: The State produces Social Insecurity; Freedom produces real Social Security!'
door Stefan Blankertz.

D ,Reason is Resistance; Libertarian Aspects in the Philosophy of Thomas Aquino'
door Stefan Blankertz.
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DE VRIJE MARKT IN EEN ONVRIJE ECONOMIE

Ir. L.H.M. Jongen

DE VRIJE MARKT IN EEN VRIJE VAL?

Wanneer u dit leest is er al weer veel meer duidelijk
over het reilen en zeilen van de effectenbeurs.
Wanneer ik dit schrijf is de Dow Jones net 120
punten naar beneden. Angstvisioenen voor een
herhaling van 1987 doen zich voor. Trouwe lezers
van dit artikel weten dat ik al regelmatig gewaar-
schuwd heb tegen te hoge koersen in de VS.
Een reactie naar beneden stond er gewoon aan te
komen. Wat mij betreft (voor wanneer het koop-
waardig begint te worden) tot 2450. Eerder zult u
ons niet veel zien kopen in de VS. Natuurlijk, er
zijn altijd ondergewaardeerde fondsen te vinden,
maar als het algemene sentiment niet mee zit, hoef
je ook die niet te kopen.

We weten inmiddels, dat wanneer het in de VS
druppelt, het in Europa regent. Maar omdat de
koersen in Europa lang niet zoveel gestegen waren
als in de VS, zal hier de koersdaling meer gematigd
zijn.

Wel verbaast mij de even harde klap in Japan als in
de VS. Want Japan was dicht bij zijn dieptepunt
blijven staan. Dus zou je verwachten, dat iets wat
al diep gezonken is, niet veel verder meer kan.
Ik geloof ook dat zich in Japan kansen voordoen,
simpel vanwege het economisch groeipercentage
dat gewoon hoger blijft als elders.
Dus blijf ik bij Intereffects warrants koopadvies,
maar wacht even tot de stormen geluwd zijn.

T

BELASTING-
DIENST

Stel dat ik nu weiger te betalen,
voor hoe lang draai ik dan de bak in?"

Zoals normaal is (en wat is dan normaal in beleg-
gingsland?) steeg goud bij de aandelenonrust.
Toch ook hier weer verbazing (van mij dus) dat de
prijsstijging van goud, de dollardaling niet bij-
hield.
Anders gezegd: in guldens / Bfr ging goud wat om-
laag.
Zou er echter weer een ouderwetse crash in de aan-
delen komen, dan zou ik toch niet graag zonder
goud (of -mijnaandelen) willen zitten.

Heeft u nog wat geld waar u risiko mee wilt lopen
en zelfs in een dalende markt nog een redelijk ren-
dement op kunt maken, overweeg dan eens obliga-
ties in Zwfr. van Mountleigh te kopen.
Er is in deze maatschappij van alles aan de hand
(geweest?) en dat leidde tot lage koersen van aan-
deel en obligatie. Er zijn obligaties, die u voor on-
geveer 70% koopt, en die in mei/juni 1992 op 100
worden afgelost. Aardige vermogenswinst dus!
Er zitten beslist haken en ogen aan dit verhaal, an-
ders zou de koers geen 70 zijn, maar het is de moei-
te waard er wat dieper in te duiken. Indien u een
kaartje, met het verzoek om meer informatie naar
ondergetekende stuurt, krijgt u een korte beschrij-
ving toegezonden.

"Ik vind hey ook niet leuk om je te onthoofden,
maar het is allemaal onderdeel

van een politiek proces."
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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 prihcipes consequent.

De Vrijbrief is geassocieerd met de International
Society for Individual Liberty.


