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REDACTIONEEL
Doelen,effecten en middelen Mike van Roosmalen

In Nederland is in de afgelopen tijd de discussie rond de sociale
dienstplichtlosgebarsten. Het begon met een set-up van de chris-
ten-democraat Brinkman en werd vervolgens afgesmasht door
allerlei deskundigen en andere mensen wier mening wordt ge-
vraagd. De Volkskrant van? oktoberjl.biedtdelezerop pagina
13 een heel scala aan meningen. Zo komen de sociologe, dé
vakbondvertegenwoordigster, de voorzitter Emancipatieraad,
een directeur van een sociale dienst, twee oud-ministers en nog
enkele representanten van ónze corporatistische maatschappij
aan bod.

De vraag "waar haalt de heer Brinkman het recht vandaan onze
jeugd te verplichten zich een jaar in te zetten voor de Neder-
landse natie" komt niét aan de Orde. Daarentegen wordt uitvoe-
rig stil gestaan bij het praktisch hut, worden vraagtekens ge-
plaatst bij de vermeende doelstelling van de heer Brinkman en
wordt tevens de aandacht opgevraagd voor allerlei kwalijke
effecten die zouden kunnen optreden na invoering van de so-
ciale dienstplicht.

Brinkman acht de dienstplicht goed voor de ontwikkeling van
de burger- en gemeenschapszin onder de jongeren. Bovendien
werkt een sociale dienstplicht voor zowel jongens als meisjes
emanciperend. Wat emanciperend? Sociologe stelt verontwaar-
digd dat vrouwen altijd al een sociale dienstplicht gekend heb-
ben: nl. kinderen krijgen. Andere deskundigen wijzen erop dat
de sociale dienstplicht de problemen in de gezondheidszorg niet
oplost en mogelijk zelfs groter maakt. Gezondheidszorg? We
hebben het toch over sociale dienstplicht?

Nog een ander stoort zich aan het moralistische en ideologische
ondertoontje van Brinkman en ontpopt zich als de ultieme prag-
maticus: sociale dienstplicht kanals het maar praktisch nut heeft!

Slechts een enkeling, de humanist, vermeldt in vage bewoor-
dingen datje mensen eigenlijk niet zou moeten kunnen dwin-
gen. Het is niet goed en vooral opportunistisch.

Een radicale tegenvraagstelling ontbreekt volledig, ook in de
grote hoeveelheid komische en irriterende lezersbrieven die in
de Volkskrant te lezen waren. Weinigen benadrukken.dat het
middel, het dwingen van jongeren eenjaar van hun leven op te
offeren voor de gemeenschap, onethisch is een geen enkel doel
of effect kan legitimeren. Het alom geaccepteerde idee is dus
blijkbaar dat in Nederland de gemeenschap een claim kan leg-
gen op het leven van een individu als het parlement dat goed
vindt. Zelfbeschikkingsrecht stelt als principe niet veel voor en
het middel van dwang (onder dreiging van geweld en
vrijheidsontneming) maakt ook weinig negatieve reacties los.

Mocht ik over tien jaar als alom gerespecteerd politicus de
zorgplicht voor ouders Vanaf 65 jaar voorstaan, of mij, gezien

de hoge maatschappelijke kosten van lichamelijk en geestelijk
gehandicapte baby's, sterk maken vooreen sterilisatieplicht voor
vrouwen na de dertig, zal ik dus slechts geconfronteerd worden
met technische discussies o verdoelen, effecten, vermeende doe-
len en bij-effecten, met lichte en beheerste verontwaardiging
dUS.' :•''•' ' ' ' ' ' ' ' • . • •

MEDEDELING
Met ingang van dit nummer is de Vrijbrief een twee-maande-
lijks periodiek geworden. I.p.v. van 8 keer zal de Vrijbrief 6
keer per jaar verschijnen; het volgende nummer (171) zal dus
het november/december-nummer worden.

Minder nummers bij gelijkblijvend abonnementsgeld?
De redactie garandeert U evenveel bladzijden per jaar aange-
zien de 6 Vrijbriefnummers per uitgave dikker zullen zijn dan
voorheen., i ' . ,

De hoop'U hierbij voldoende te hebben ingelicht en ben altijd
bereid een en ander nader toe te lichten. j : !

Mike van Roosmalen.
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MEDISCHE ZORG, MARX EN MARKT
Alphonse Crespo vertaling door: Mike van Roosmalen

Alphonse Crespo is orthopedisch chirurg en woon-
achtig te Vevey, Zwitserland. Tevens is hij actief
als Zwitserse representative van de International
Society voor Individual Liberty. Het nier-navol-
gende artikel is voortgekomen uit delezing die hij
in augustus jl. hield tijdens de conferentie van
IATROS (de internationale organisatie van onaf-
hankelijke artsen) te Helsinki. Zijn recent vér-
schenen boek 'Esculape Foudroye' heeft veel
aandacht gekregen in de franstalige pers van zo-
wel Europa als Canada. In De Vrijbrief nr. 164
verscheen eerder een bijdrage van de hand van
Crespo onder de titel 'Over ethiek gezondheids-
zorg en zwarte markten'.

Voorbeschouwing
Na het falen van het marxistische maatschappij-
model richten de regeringen zich nu op een meer
markt-georiënteerde politiek. Alhoewel de medi-
sche zorg nog steeds zwaar gesocialiseerd is in de
meeste landen, zal de economische realiteit zeer
waarschijnlijk de politici dwingen de overheids-
bemoeienis in te perken.

Privé-gezondheidszorg zal naar verwachting in de
toekomst de boventoon gaan voeren. De conflic-
ten tussen de socialistische principes en de medi-
sche ethiek hebben geleid tot een soort vee-
artsachtige benadering van het zieke individu.

Dit paper onderzoekt de interacties tussen de
Hippocratische ethiek en een onbelemmerde
medische markt, zowel vanuit een kort historisch
als toekomst-perspectief. Ook wordt aandacht
besteed aan de huidige morele bezwaren tegen de
geprivatiseerde gezondheidszorg.

Inleiding
De marxistische poging de marktkrachten te over-
winnen is hopeloos mislukt. De prijs van deze
mislukking is hoog. Op enkele uitzonderingen
(Brunei,Monaco, Lichtenstein) na dreigt faillis-
sement voor de meeste landen op deze aarbol. In
vele landen woeden tevens oorlogen en zijn ge-
wapende conflicten aan de orde van de dag. Mar-
xisme en fascisme, beide uitdrukkingen van het-
zelfde anti-individualistische geloof, leiden on-
vermijdelijk tot duivelse conflicten net zoals de
vrije handel en kapitalistische welvaart leiden tot
vrede.

Bij de aftocht van het marxisme zijn vele ruines
achtergelaten. De politieke klasse heeft erkend dat
collectief eigendom van alle produktie-middelen
het faillissement van vele naties heeft veroorzaakt.
De parlementen van veel landen staan nu positief
tegenpver privatisering van de genationaliseerde
en gecollectiviseerde sectoren van de economie.
Beheersing en controle door collectief eigendom
was het marxistische credo. Het marxisme is ech-
ter nu ten dode opgeschreven. ,

Fascisme stond en staat staatscontrole over alle
ondernemende krachten voor zonder feitelijk
staatseigendom. Mussolini verschafte hierover een
blauwdruk in zijn boek 'De Doctrine van het
Fascisme'. Zijnprojectis onbewust Overgenomen
door de meeste moderne democratieën.

De terugkeer naar een werkelijke markteconomie,
naar vrede en welvaart, zal alleen mogelijk zijn
als ook het democratische fascisme het marxisme
vergezelt naar de vuilnisbelt van de geschiedenis.

De marxistische spoken waren nog steeds rond in
de gezondheidssector. De trend naar een algehele



socialisatie van de medische zorg, zo kenmerkend
voor de twintigste eeuw, zal uiteindelijk tot een
halt komen. Voor landen als Zwitserland en de
V.S. ligt het ergste nog voor de boeg. Andere
landen zoals de voormalige Sovjet-republieken
hebben waarschijnlijk het einde van de socialis-
tische weg bereikt. Men kan echter niet voorspel-
len dat de privatisering van de gezond-
heidsdiensten in de vroegere communistische sta-
ten even snel zal gaan verlopen als bij de andere
sectoren van de economie. Op dit gebied kan het
Oosten namelijk niet om een recept vragen aan
het Westen,

De westerse gezondheidszorg wordt immers ge-
teisterd door de anti-markt principes die zijn geërfd
van zowel de fascistische als de marxistische
doctrine. Doktoren en patiënten in de Oost-euro-
pese post-communistische maatschappijen dienen
zich te richten op de ervaringen die zijn opgedaan
met de werking van de markt in de voormalige
plaatselijke 'ondergrondse' of 'zwarte' economie,
willen ze profiteren van de voordelen die een
daadwerkelijk marktgeoriënteerde medische in-
dustrie zalopleveren. De zwakte van net staatsap-
paraatinde niéuwe onafhankelijke naties biedt de
medische ondernemers aldaar een unieke moge-
lijkheid een de facto ongereguleerde markt voor
de gezondheidszorg op te bouwen. Ze zullen deze
kans nu moeten grijpen. Timing is hierbij van
essentieel belang. Als ze te lang wachten en de
politiek de kans grijpt om zich te hergroeperen,
worden ze teruggeworpen naar de gesocialiseerde
medische zorg, ook al is dat de demo-fascistische
versie die geïmporteerd zal worden uit het Wes-
ten.

Pionierende artsen die de collectieve sector wil-
len verlaten en hun activiteiten gaan ontwikkelen
in de privé-sector zullen aan krachtwinnen als ze
bevredigende antwoorden vinden op de ethische
vraagstukken die worden opgeroepen door de
markt. Niemand die ter goeder trouw is kan het
feit betwisten dat een geprivatiseerde gezondheids-
zorg voor zowel'de individuele patiënt als de

maatschappij als geheel een behoorlijk
kostenvoordeel op zal leveren. De vraag is of een
dergelijke kostenefficiëntie de ethische verplich-
tingen van de artsen zal aantasten:

: • . ' . ' ; . ' . . • ' ' •••' l • ' ' ' . • • . • . '• '•

We hebben allemaal kunnen zien en meemaken
hoe in de gesocialiseerde gezondheidszorg de
loyaliteit van de artsen langzaam verschoof van
de patiënt in de richting van de gemeenschap en
haar officiële representanten. Gesocialiseerde
gezondheidszorg steltimmersde artsin dienst van
de staat. De doelstellingen van de staat hoeven
niet noodzakelijkerwijs overeen te komen met de
belangen van de individuele patiënten of met de
ethische geboden van de arts zelf. We hebben
allemaal kunnen zien hoe het verlies aan
vertrouwelijkheid en de rantsoenering die inhe-
rent is aan dé gesocialiseerde medische zorg tot
dilemma's hebben geleid die geen arts kan oplos-
sen. We zijn ook getuige geweest van het proces
waarbij het collectieve gezondheidssysteem
parasitair gedrag heeft voortgebracht, tot grote
verspillingen heeft geleid en uiteindelijk de ge-
neeskunst voorgoed zal vernietigen.: Wanneer de
geneeskunst wordt overgelaten aaneen staatsmo-
nopolie zal deze uiteindelijk slechts voorzien in
een gigantische bureaucratie, in gebonden artsen
enin specialisten op het gebied van fysiologische
manipulatie ten dienste van de sport elites.

De perversies van de marxistische gezondheids-
zorg vormen echter geen bewijs voor de stelling
dat een markt die bevrijd is van staatscontrole de
medische zorg een betere ethische 'omgeving' zal
aanbieden. De interacties tussen de markt en de
medische ethiek zullen worden onderzocht van-
uit twee verschillende invalshoeken. Het eerste
deel van dit paper beoordeelt de situatie van de
geneeskunst ten tijde van Hippocrates en richt zich
daarbij op de medische markt die toen existeerde.
Het tweede deel zal ingaan op enkele van de hui-
dige bezwaren die worden opgevoerd door diege-
nen die bang zijn voor een marktbenadering van
de moderne medische zorg.



Medische zorg en Markt in de Oudheid Asclepiaden kenden een religieuze status. Hun
Individuen die hun leven wijden aan het genezen goddelijke afkomst gaf hun een voorkeursbehan-
van anderen hebben in de loop van de geschiede- deling bij de toelating tot het orakel van Delfi. Ze
nis een variërende graad van onafhankelijkheid profiteerden echter niet van enigerlei vorm van
gekend. De vrijheid of de slavernij van de arts hing bescherming binnen de genezingsmarkt die totaal
in het algemeen af van de bestaande samen- open was. Hun dominante positie op deze markt
levingsorganisatie alsook van de religieuze status was louter en alleen het resultaat van hun reputa-
van zijn beroep. tie en het enige monopolie wat ze eventueel kon^

den claimen was dat van het niveau van hun ken-
In het oude Babylonië waren alle lagen van de nis. Ondanks dit waren ze vaak bereid hun medi-
maatschappij uiteindelijk onderworpen aan een SChe know-how te delen. De Asclepiaden onder-
enkele heerser. Sommige; genezers genoten ech- wezen tegen betaling en onder bepaalde voorwaar-
ter religieuze privileges en ontsnapten deels aan den aan buitenstaanders,
de autoriteit! van de heerser. Anderen zoals de
straatchirurgën waren verantwoording verschul- De mobiliteit onder de Griekse artsen was groot,
digd aan de staat; hun praktijken werden streng Griekse genezers gingen van stad tot stad zonder
gecontroleerd en gereguleerd. De Hammürabi- enige restrictie en konden een praktijk beginnen
wetsteksten b.v. reguleerden zelfs de prijzen van zonder officiële toestemming. De kwaliteit van
diverse: medische ingrepen en bevatten tevens hun diensten werd beoordeeld door de markt,
regels voor ide straffen ingeval de medische be- Goede genezers verwierven geleidelijk aan een
handeling niet succesvol was gebleken. Deze straf- goede naam terwijl ontevreden klanten middels
fen waren gebaseerd op het öog-oniroog-principe mond op mond anti-reclame deincompetente arts
met enkele uitzonderingen hierop (zo werd een uit de markt dreven,
dokters'oog als minder waard beschouwd dan de :
tandvaneenedelmanterwijldetandvaneendokter De concurrentie was onbelemmerd. Het kwam
weer meer waard was dan hetleven van een slaaf). vaak voor dat meerdere artsen tegelijkertijd wer-

i den geroepen bij het bed van een zieke. Sommige
Inhetautoritaristis.cheBabylonischeRijkwerden artsen woonden een dergelijke slaapkamercon-
demedischediensteridusofwelzwaargereguleerd, ferentie bij zonder zelfs opgeroepen te zijn en
in het geval van de straatchirurgen, ofwel goed gaveninhettoevaHigevoorbijgaanhunopinieover
beschermd indien verleend door de artsen-pries-? het geval. De familie van de patiënt maakte, na de
ters, Dit kan het succes verklaren van de consul open discussie beluisterd te hebben, een keuze,
taties onder de leken onderling. Zoals Herodotes Het was niet ongewoon dat de ene arts zich open-
het beschreef gingen zieke Babyloniërs naar de lijk distantieerde van de geneeswijze die een col-
markt in de hoop daar een voorbijganger aan te lega opperde. Natuurlijk diende hij zijn oppositie
treffen die dezelfde ziekte had gehad en hem enig met goede argumenten te onderbouwen. Het re-
therapeutisch advies kon geven. suitaat van de genezing zou hem gelijk of onge-
rpQ .... ' lijk geven en ging dus gepaard met een winst aan
Ten tijde van Hyppocrates lieten de Grieken de goede naam of een verlies aan geloofwaardigheid,
geneeskunst volledig: ongereguleerd. De patiën- Geen wetregelde de activiteiten van deze genezers,
ten konden gebruikmaken van een variëteit aan De sociale straf echter in geval van fouten was zo
genezer*. Sommigenonder hen werkten zelfstan. zwaar dat voorzichtigheid immer geboden was.
dig, Anderen zoals Hyppocrates traceerden hun ; ;
afkomst tot aan de god Asclepos en droegen hun De oude Griekse geneeskunst kan men yan een
kennis van vader op zoon over. Deze zogenoemde zeer redelijk niveau noemen, zelfs in vergelijking



met de huidige normen. De Griekse medische zorg
was in essentie een marktactiviteit en werd voor-
namelijkgereguleerd door het marktmechanisme.

Dit was de omgeving waarin het Hyppocratische
idee opkwam. De betekenis van een ethische
overeenkomst zoals de Hyppocratische eed was
en is tweeledig. De eed stelt allereerst de taak van
de genezer vast en limiteert hierbij zijn activitei-
ten. In markttermen kan men zeggen dat de eed de
aard en het bereik van de medische service defi-
nieert.

De eed stelt ook publiekelijk vast welke gedrags-
code alle leden van de professie zullen pogen te
volgen en projecteert op déze wijze als het ware
op de markt het filosofische imago van het am-
bacht; de essentiële boodschap die de eed over-
brengt is dat het belang van de patiënt alle andere
belangen overheerst. Dit imago en het succes van
de medische stand op de markt zijn de weerkaat-
singen van de ethische verplichtingen van haar
leden. Zolang deze verplichtingen patiëntgericht
zijn is de plaats van de geneeskunst op de markt
gegarandeerd.

Het vervloekende deel van de eed voorspelt de
ondergang van het medische ambachtin het geval
de eed wordt verbroken.

De medische zorg als kunst of als wetenschap zal
werken zolang de patiënt voor de arts op de eerste
plaats komt. De Asclepiaden waren zich hiervan
terdege bewust. Hun bijna erfelijke ervaringen in
de geneeskunst hadden hun geleerd dat de over-
winning op de ziekte niet alleen vereist dat de
kennis, ervaring en vaardigheid van de arts volle-
dig op dit doel zijn gericht maar ook dat de mede-
werking van de patiënt een noodzakelijke voor-
waarde is die slechts verkregen wordt als de pa-
tiënt de arts volledig vertrouwt. Hun levensonder-
houd en bestaan hingen af van hun reputatie, hun
reputatie van het succes van hun behandelingen.

, l

Hun patiënt-gerichte filosofie was de sleutel tot
het succes in de medische markt van die tijd. De

Asclepiaden zetten hun reputatie op het spel door
hun kennis naar buiten toe over te dragen. Hun
medische scholen op Kos en Knides lieten alleen
buitenstaanders toe als deze zich onderwierpen aan
de eed en de daarmee gepaard gaande
patiëntgerichte uitoefening van het vak. De
Hyppocratische eed moet niet worden verheven
tot een soort spiritueel dogma. Het zou ook een
soort code kunnen zijn die verkondigd werd door
een dynastie van genezers die de basisvoorwaarden
voor medisch succes hadden ontdekt en deze
ontdekking wereldkundig wilden maken.

Een andere ethische dimensie van de eed, waarin
sommigen de Pythagorische invloed menen te
ontwaren, ligt in de nadruk op vrijwilligheid. De
patiënt wordt niet gezien als een prooi maar als
een commerciële partner in een soort joint- venture
teneinde zijn gezondheid te herstellen. De samen-
werking wordt niet afgedwongen. En er is geen
politie-agent nodig om de eed op te leggen. Er zijn
slecht twee denkbare straffen op contractbreuk.
De eerste is duidelijk: oneer en verlies aan res-
pect. De tweede is minder evident doch weegt veel
zwaarder: verlies van het algehele vertrouwendoor
de patiënten. Deze handicap komen maar weinig
artsen te boven (door de socialistische mythen te
omarmen en zich zo van de Hyppocratische erfe-
nis af te keren, heeft de moderne geneeskunst
zichzelf verwijdert van de essentiële voorwaarde
tot therapeutisch succes: nl. de medewerking van
de patiënt gebaseerd op vertrouwen). Het is ech-
terookwaar dat door de onderwerping aan de staat
de doelstelling van de medische zorg zodanig is
geperverteerd dat deze niet langer is gericht op de
belangen en genezing van de individuele patiënt.

Het belang van een goede reputatie ten opzichte
van de concurrentie, de sociale controle door
collega-artsen en gewoonweg gezond verstand
hebben verzekerd dat de Hyppocratische ideeën
prevaleerden gedurende vele eeuwen. Met de
komst van het vergunningenstelsel en met de
onderwerping van de moderne medische profes-
sie aan de staat (in ruil voor een beschermde markt)



is deHyppocratische eedgeleidelijkaan vervaagd.
Er is namelijk geen langdurig compromis moge-
lijk tussen de vrijwillige aard van de
Hyppocratische medische zorg en de geïnstitutio-
naliseerde dwang waarop de moderne politieke
maatschappij steunt.

De sociale verzorgingsstaat versus de medi-
sche markt
Historisch gezien heeft de geneeskunst haar wor-
tels in de markt. Met de komst van het twintigste-
eeuwse staatsidee heeft de geneeskunst zich ge-
scheiden van die markt. Wanneer je de wortels
van een plant vernielt, zal de plant met tak en al
uiteindelijk sterven.

De staatsgeneeskunst zal uiteindelijk ten onder-
gaan op een zelfde wijze als alle ander
collectivistische ondernemingen^ De toekomst van
de geneeskunst ligt in de markteconomie.

De huidjge artsen voelen zich niet zo op hun ge-
makbij de gedachte hun patiënten te zien alskl an-
ten en ziekte als een markt voor genezing. In dit
opzicht zijn zij de slachtoffers van vijftig jaar
propaganda en officiële waarheden die door de
ideologen en opinie-makers werden gehanteerd.
De markt is gelijk gesteld aan een jungle en geld
met iets vies. De medische zorg in een
markteconomie wordt voorgesteld als het gooien
van hulpeloze patiënten voor mensenetende bees-
ten. Het is nu juist de vernietiging van de markt
door de collectiyisten die de wetteloze jungles
heeft geschapen van Georgië en Joegoslavië.
Geweld is immers het cement van een
collectivistische economie (een dergelijke econo-
mie zal niet verdwijnen als de slavendrijvers
wegvallen. Het zal exploderen !).

De belemmeringen die 'de medische professie
buiten de markt heeft gehouden zijn deels psy-
chologische. Collectivistische politici van links
tot rechts hebben het merendeel van de professie
gelQkt niet ogenschijnlijk veilige door de staat
opgelegde monopolies en daarbij emotionele ar-
gumenten gehanteerd om de meer avontuurlij ken

tegen te houden hun diensten aan te bieden op een
vrije onbelemmerde markt.

Een terugkeer naar het marktmechanisme, zo
wordt gesteld, zou leiden tot de situatie waarbij
artsen alleen rijke patiënten behandelen met als
resultaat dat de armen verstoken blijven van
medische hulp. De van staatswege opgelegde
systemen hebben aangetoond dat ze niet in staat
zijn langdurig op een eerlijke en rechtvaardige
manier de medische zorg te distribueren. De door
de staat verleende zorg brengt rantsoenering en
wachtlijsten met zich mee. De armen en behoef-
tigen bevinden zich gewoonlijk onderaan deze
lijsten. Politici, hoge ambtenaren en leden van de
medische professie zelf zijn goed uitgerust om de
rijen wachtenden te overspringen en de
rantsoeneringen te ontlopen. Het staatssysteem
verzekert tevens de nomenclatura toegang tot de
medische diensten van de hoogste kwaliteit; niet
in ruil voor veel geld maar in ruil voor te verstrek-
ken privileges.

Wanneer een rijkindividu in een vrije markt veel
betaald voor toegang tot de nieuwste medische
technologieën die nog niet openstaan voor ieder-
een, financiert hij indirect de ontwikkeling en
verdere verspreiding van deze technologieën.
Wanneer voldoende rijke mensen een hoge prijs
betaald hebben, de ontwikkelingskosten voor het
grootste deel terugverdiend zijn, zullen de
marktprijzen normaal gesproken omlaag gaan,
zoals gebeurd is met ieder industrieel goed van
koelkasten tot televisietoestellen, zodat uiteinde-
lijk de nieuwste technieken toegankelijk worden
voor iedereen. In een open markt zal de rijke de
vooruitgang financieren zodat hetlater betaalbaar
wordt voor de minder rijken. In een gepolitiseerde
markt betaalt de nomenclatura niet voor hetgeen
ze krijgt en krijgen de gewone mensen niet waar-
voor ze betalen. Het aanwenden van invloed ten-
einde toegang te krijgen tot door de staat gecontro-
leerde medische high-tech levert slecht voordeel
op voor deinvïoedrijken; het leidt ook langdurig



tot hoge prij zen en tot een beperkte toegang tot de
nieuwste ontwikkelingen.

Tegenstanders van een geprivatiseerde gezond-
heidszorg stellen dat in een vrije markt de natuur-
lijke hebzucht van de artsen hen ertoe zal brengen
alleen de rijken in behandeling te nemen. Natuur-
lijk zullen er artsen zijn die zich exclusief willen
richten Op rijke patiënten net zoals er artsen zijn
en waren die zich louter en alleen bezig houden
met de nomenclaturain de staatsgemonopoliseerde
medische zorg. Er zullen ook artsen zijn die zich
met zendingsdrang behept slechts zullen richten
op de armsten. In het onwaarschijnlijke geval dat
alle artsen slechts rijke patiënten willen verzor-
gen zal de markt van rijke patiënten snel verza-
digd raken. Er zijn simpelweg niet genoeg rijke
patiënten om alle afgestudeerde artsen van werk
te voorzien. Met hun levensonderhoud in gevaar
zullen de meeste artsen stoppen te concurreren voor
rijke patiënten en zich snel richten op de veel
grotere markt van minder rijke zieken;

Socialisme leidt tot schaarste en gebrek; dit geldt
ook voor de medische zorg. Erger nog, de
staatsbemoeienis in de gezondheidszorg heeft er
actief toe bijgedragen dat de privé-liefdadigheid
al decennia lang is ontmoedigd. Ziekenhuizen op
liefdadige basis zijn reeds lang verdwenen. Het
woord liefdadigheid heeft nog steeds een nega-
tieve klanken dit geeft aan dat het socialisme haar
grip op de semantiek nog lang niet heeft verloren.
Projecten zoals het Amerikaanse Medicaid wer-
ken uiterst negatiefin op de instandhouding van
charitatieve medische instellingen. Het resultaat
is dat de armlastigen en behoeftigen niet langer
meer weten bij welke deur ze moeten aankloppen
en zonder pardon worden afgewezen als ze zich
bij de verkeerde deur melden.

Politici stellen dat de gewone burgers zich de hoge
prijs van de moderne geneeskunst niet kunnen
veroorloven en dat daardoor subsidies door de staat
onvermijdelijk zijn geworden. De inflatoire prij-
zen voor de medische diensten zijn in feite een,

direct gevolg van de staatsfinanciering van de door
de staat opgelegde monopolische situaties binnen
de gezondheidszorg/Alleen de terugtrekking van
de financiering door de staat en een terugkeer naar
een markt met concurrentie kunnen de prijzen
omlaag brengen en medische zorg voor degewone
mensen weer betaalbaar maken.

Wat gebeurt in het geval van grote rampen ?

Een ongereguleerde verzekeringsmarkt kan betaal-
bare bescherming bieden tegen catastrofale situa-:
ties. Familie- en burenhulp zijn andere uitdruk-
kingen van private solidariteit. Zij hebben hun
effectiviteit en efficiency reeds in vele gevallen
aangetoond. De lokale roep om hulp door een
familie die getroffen is door een ramp wordt ge-
woonlijk beantwoord door medeleven en
goedgeefsheid van mede-burgers. Dit is niet air
tijd het geval Wanneer in dezelfde Omstandighe-
den een beroep wordt gedaan op door de belasting
gefinancierde sociale voorzieningen; i

De bijna-failliete staat moet soms, teneinde de
financiering van de inflatoire gezondheidszorg
(betaalbaar voor de meeste mensen onder normale
omstandigheden) te kunnen continueren, bijstand
en ondersteuning weigeren in extreme gevallen
waarin individueninhetalgemeenzonder externe
hulp niet kunnen overleven. Berucht is het voor-
beeld waarbij de gezondheidsautöriteiten van de
staat Oregon in de V.S. in 1990 een
beenmergtransplantatiebij eenjeugdigeleukemie-
patiënt niet toestonden op grond van
kostenoverwegingen; hieruit blijkt dat de
staatsondersteuning zeer gelimiteerd is.

In de wrede logica van de zorgrantsoenering
worden de weinigen die het meest in nood zijn
opgeofferd aan de belangen van de meesten die
het minst in nood zijn.

i ' ,

Er is noch een moreel noch een economisch argu-
ment voor staatscontrole op de gezondheidszorg,
net zoalser geen rechtvaardiging denkbaaris voor
de hindernissen die de staat opwerpt tegen het



marktmechanisme in de geneeskunst. De markt is
een zelf-regulerend systeem waarin verzekerd is
dat rechtvaardigheid, kwaliteit en ethisch gedrag
zullen prevaleren. Gesocialiseerde geneeskunst is
net zoals het socialisme een ongelukje van de
geschiedenis. Een ongelukje dat wel veel heeft
gekost in termen van vrijheid en menselijke voor-
uitgang. De plaats van de geneeskunst is in de
markt. Des te eerder we dat erkennen, des te beter!
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INTERVIEW
HOE VRIJ BENT U OM VOOR UW EIGEN GEZONDHEID TE ZORGEN i,

Interview met Ruud Nieuwenhuis MN. door Hub Jongen

Ruud Nieuwenhuis (50) is de schrijver van het
elders in dit nummer gerecenseerde boek "VRIJE
RADICALEN".

Zoals u in de recensie kunt lezen, gaat het boek
niet óver een politieke stroming, maar over "de
groptste ontdekking uit de biochemie van de laat-
ste decennia". Toch is Ruud Nieuwenhuis ookeen
radicaal voorvechter voor de vrijheid, vanuit zijn
werkin de ÖRTHpMOLECULAIRE GENEES-
KUNDE. Hij is een specialist in alternatieve ge-
neeskunde. Hij is daar zelfwerkzaam in en zeer
actief in de onderlinge samenwerking met
collega's.
Hij is getrouwd en heeft twee dochters. (20 en 17
jaar)

VB: Verteltu eersteens wat Orthomoleculaire Ge-
neeskunde omvat.

lukkig. Daarmee samen ging dat mijn gezondheid
toen ook niet érg goed was. Ik ging me toen oriën-
teren op andere mogelijkheden en ik kwam daar-
bij in contact met Professor Defares, de schrijver
van het boek:" 120 jaar jong". Deze heeft de Or-
thomoleculaire geneeskunde in Nederland geïn-
troduceerd. De bakermat ervan lag in Californië.
Ik paste de therapie toe, had er baat bij en voelde
me steeds meer aangetrokken tot deze methodes.
Je wordt er door in staat gesteld om jezelf te hel-
pen, en je bent veel onafhankelijker van artsen.

VB: Hoe ging het toen verder ?

N: Toen ben ik gaan studeren op al de facetten die
methetleven van de"cel" te maken hebben. Recent
heeft dat er toe geleid dat ik daardoor de intërna-
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tionaal erkende graad van "Meester in de
Natuurgeneeskunde" gehaald heb. Dat betekent
o.a. dat ik behalve RA (Register Accountant) ook
MN achter mijn naam mag zetten.

VB: Behalve studie, zocht u toen ook uw werk-
kring in deze richting?

N: Ja, zo'n tiental jaren geleden heb ikmijn eigen
bedrijf opgericht: "ORTHOS", en breng op die
manier Orthomoleculairè produkten op de markt.
Verder ben ik directeur van het Orthomoleculair
Therapeutisch Centrum "Groot-Den Haag" waar
ik pok zelf een aantal patiënten zelf adviseer.

VB: Ik begreep dat u ook heel veel tijd besteedt
aan voorlichting?

N: Als directeur van de Stichting Orthomoleculairè
Educatie organiseer en geef ik cursussen om de
kennis verder te verbreiden. En dit doe ik ook als
hoofdredacteur van de ORTHOMOLECULAIRÈ
KOERIER, een blad dat zes keer per jaar ver-
schijnt, (abonnement f.39,50 per jaar, bel 070-
361.75.43)

VB: U noemde de noodzaak om onze voeding aan
te vullen met een aantal supplementen. Wat be-
doelt u daarmee?

N: In ons normale voedingspakket bestaat vaak
een tekort aan een aantal essentiële elementen.
Deze liggen onder andere in de sector vitamines
enmineralen.
In Amerika is dat al veel verder doorgedrongen.
strijd voor de vrijheid is hïer dus ook nog niet
gewonnen. ;

VB: Toch geloof ik dat er pok kwakzalvers rond-
lopen. ' , ' / • , ' " ' : ; • ' ' ' • i ' " : ' " ' • • " ' • ' • • • • ^ • :

N: Natuurlijkzijn er kwakzalvers enhetzougoed
zijn dat we die kwijt raakten. We streven daarom
onder andere naar een "erkenningsregeling".

VB: U bedoelt een erkenning door de overheid?

N: (na even stilte) Ja, hoe anders?

VB: Eenvoudig door uw eigen groep of vereni-
ging van eerlijke en degelijke therapeuten of
adviseurs. Als ü begint met de bevoegdheid bij dé
regering te leggen, ziet u toch zelf tot wat dit gaat
leiden? Wettelijke eisen die nieuwe methodes
onmogelijk maken, die instroming van nieuwe
therapeuten beperken, waardoor onder andere voor
de "consumenten" de prijs alleen maar hoger
wordt. Als u een soort privé erkenning maakt, blijft
tenminste iedereen vrij om met alternatieven te
komen.

N: Ja, daar hebt u gelijk in. Ik zal hier nog eens
verder over nadenken.

VB: Hebt u wat dat betreft plannen voor de nabije
toekomst?

i i i

N: Er is maar één goede weg: de mensen moeten
goede en objectieve voorlichting krijgen. De ver-
antwoording voor zijn gezondheid ligt bij de mens
zelf. En dat houdt in dat hij voor het verzorgen
daarvan nietgehinderdmag worden door politieke
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of eenzijdige commerciële belangen. Die goede
voorlichting moet dan al beginnen op de lagere
school.

VB: U komt zo dicht bij de libertarische opvattin-
gen.

N: Daar weet ik eigenlijk nog te weinig van, maar
ik ga er van uit dat het doel van de mens is "Zelf-
realisatie". Om dat te bereiken moet dan ook alles
zijn toegestaan, zolang hij daarmee anderen geen
onredelijke last bezorgt.

VB: U komt nu heel dicht bij het libertarisch ide-
aal. Wij zouden de formulering nog willen

modificeren met iets als: "een ander geen "on-
recht" aan te doen."

N: Uiteraard bedoel ik dat ook.

VB: Wel dat lijkt me dan een mooi moment om
te stoppen. Ik wens u nog veel succes, zowel met
de verdere ontwikkeling van de Orthomoleculaire
theorie en praktijk, als met uw streven naar be-
houd en vergroting van de VRIJHEID. Ik hoop in
de toekomst nog vaker contact met u te mogen
hebben, en dank u hartelijk voor dit interview.

RECENSIE
VRIJE RADICALEN Ruud A. Nieuwenhuis
Gerecenseerd door: Hub Jongen

De Vrije Radicalen waarover dit boek gaat, heb-
ben niets te maken met een politieke groepering.

Een Vrij Radicaal is een onstabiel atoom of
molecuul met een "ongepaard" elektron. De ne-
gatieve lading zoekt dan naar een snelle reactie
met andere atomen, om zodoende weer geneutrali-
seerd te worden.

Door deze reacties kunnen beschadigingen aan
cellen ontstaan, die dan weer een van de voornaam-
ste oorzaken zijn van het verquderingspröces en
voor het ontstaan van ziekten.

Reeds meer dan tien jaar geleden hebben de be-
kende Amerikaanse libertariërs DurkPeaijson en
Shandy Shaw in hun boek "LIFE EXTTENSION"
daar reeds een lans voor gebroken. ,

De schrijver, Ruud I^ieuwenhuis, is een groot
deskundige op dit gebied, (kort geleden haalde hij
nog de internationaal erkende graag van Meester

in de Natuurgeneeskunde: MN), en een gesprek
met hem is fascinerend. Niet alleen om zijn ken-
nis op dit medische terrein, maar ook om te horen
over de strijd voor vrijheid tegen de overheid. Zie
hiervoor het interview met de schrijver elders in
ditnummer.

Nieuwenhuis is er in geslaagd om een boek te
maken dat niet alleen voor de mensen "in het vak"
van belang is, maar ook voor de geïnteresseerde
leek, (zoals uw recensent!).

Bij het lezen van het boek komt men heel snel over
de schrik heen die het zien van een aantal formu-
les veroorzaakt zou kunnen hebben. De formules
zijn zo eenvoudig dat ze makkelijk te begrijpen
zijn, of ze kunnen worden overgeslagen zonder
dat de lezer de essentie van het verhaal verliest.

Hij is er in geslaagd om een goed inzicht te ver-
schaffen in déze belangrijke materie, en heeft er
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zodoende aan meegewerkt dat de theorie, en
mogelijk de praktijk, voor veel meer personen
bereikbaar is geworden. Dit kan meehelpen aan
een betere kwaliteit en een langere duur van het
leven van velen.

De duidelijkheid van dit 300 bladzijden tellende
boek, wordt mede bevorderd door het opnemen
van een "begrippenlijst", een
"trefwoordenregister" en een bijzonder uitgebreide
literatuurlijst bij ieder hoofdstuk.

Waarschijnlijkisde"rreeradicaltheoryofaging"
het eerst geïntroduceerd door prof.Denham
Karman in 1956.

Nu steeds meer bewijzen de legpuzzel zowat ge-
reed hebben, stelt Nieuwenhuis dat deze theorie
"beschouwd kan worden als de grootste ontdek-
king van de biochemie van de laatste dertig jaar,
en als medische verklaring voor ziekte vermoede-
lijknogbelangrijkerdanbijv.de ziektekiemtheorie
van Pasteur en Koch."

Karman verwacht dat door het toepassen van deze
theorie de gezonde actieve levensduur wel met 5
a 10 jaar verlengd kan worden. :

Belangrijk is dat het boek probeert aan te geven
hoe iedereen nu al gebruik kan maken van deze
nieuwe ontdekkingen om zijn gezondheid te be-
houden en/of te verbeteren. j

• • • j '

De complexiteit van het levensproces is al direct
duidelijk als we er even bij stilstaan dat de oor-
sprong van het leven waarschijnlijk 3,5 miljard
jaar geleden lag. Vrije radicalen speelden daarbij
een rol. Hun levensduur is zeer zeer kort, name-
lijk maar "10 tpt de min IQ-de seconde", en de
mens bestaat uit een "30 triljoen" cellen. Onvoor-
stelbaar complex. | ,

Vrije Radicalen kunnen op allerlei manieren ont-
staan, Het milieu speelt pok daarbij een rol Zo-
wel onze omgeving als wat we eten. In het boek
worden méteen aanwijzingen erbij [gegeven hoe

je de schade kunt beperken. Bijv. roken is heel
slecht. Maar als jetoch rookt, gebruik dan ook een
multi-vitaminen/mineralen preparaat.

De schadelijke werking van vrije radicalen kan
worden beperkt door het gebruik van Anti-
Oxidanten. Simpel gesteld zijn dat stoffen die de
vrijeradicalen "wegvangen". Bepaalde vitamines
spelen daarbij een rol, en er wordt dan pok uitge-
breid ingegaan op de wijze waarop de lezer daar
gebruik van kan maken. Hoe verder in het boekje
komt, hoe meer je gefascineerd raakt door de
complexiteit, die overigens duidelijk begrijpbaar
gebracht wórdt.

Het Voorlichtingsbureau voor de Voeding, een
overheidsinstantie, beweert nog steeds dat als je
maar gevarieerd eet, dat je dan alle benodigde
stoffen wel binnen krijgt. Dat is volgens
Nieuwenhuis onjuist.

Uit heel veel studies en onderzoek in de
Öfthomoleculaire geneeskunde is gebleken dat er
in ons "normale" voedingspaket een aantal stof-
fen ontbreken die voor het optimaal functioneren
van de cellen essentieel zijn. Met redelijkeenvou-
dige supplementen kan dit echter aangevuld wor-
den.

Officiële instanties blijven dit echter maar bewe-
ren, omdat aanvaarding van het Orthomoleculair
standpunt een enorme koerswijziging bij de offi-
ciële instanties zou betekenen.

Doordat de bewijzen van de juistheid zich steeds
meer opstapelen, zal men op den duur toch tot die
koerswijziging worden gedwongen.

Een heel hoofdstuk wordt gewijd aan de rol van
de overheid. Duidelijk wordt aangetoond dat deze
bezig is met maatregelen die zowel in strijd zijn
met de vrijheid, als met de "rechten van de mens",
(zie ook het interview met Ruud Nieuwenhuis in
dit blad).
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Het boek is aan te bevelen voor iedereen die meer Het boek is verkrijgbaar bij: A.O.V., door
inzicht wil verkrijgen in de werking van allerlei
processen in zijn eigen lichaam en die daar even-
tueel de juiste maatregelen bij wil nemen. De
dubieuze rol van de overheidleer je dan nog op de
koop toe.

overmaking vanf.35.- op giro nr. 207.87.71, tav.
A.O.V.-Extra Service, met vermelding BK 102.
Het wordt u dan zonder verdere kosten toegezon-
den.

RECENSIE
KON MEN IN 1934 ECHT KANKER GENEZEN >
THE CANCER GURE THAT WORKED
door: Barry Lynes

Barry Lynes (1942) is een "investigative repor-
ter" die in Californië woont. Hij hoorde in 1986
van John Crane (1915) een fascinerend verhaal
over ROY RIFE en de genezing van kanker,

Roy Rife (1888 -1971) was een van de grootste
wetenschappelijke genieën van de 20 steeeuw; In
1920 begon hij de mogelijkheden om kanker te
genezen te onderzoeken. Het lukte hem om het
"kankervirus" te isoleren. In 1934 opende hij een
kliniek en slaagde er in allé 16 uitgekozen
terminale patinten volledig te genezen binnen de
tijd van drie maanden.

Hijdeed dit door het virus op ELEKTRONISCHE
wijze te vernietigen en verder de patiënt te laten
genezen met behulp van zijn eigen
immuunsysteem.

De theorieën en de methoden van Rife waren echter
in conflict met de orthodoxe, reguliere gezichts-
punten. Daardoor werd zijn werk tegengewerkt
en stilgelegd door medische en ovèrheïdsautoritei-
ten. Zelfs al ging het op kleine schaal "onder-
gronds" nog een twintigtal jaren door.

Gerecenseerd door: Hub Jongen

John Crane werkte van 1950 tot 1971 samen met
Rife en leerde alle details over de geneeswijze én
de onderdrukking daarvan. Samen verbeterden ze
de methoden voor de pijnloze en blijvende gene-
zing van kanker. En weer sloegen de autoriteiten
toe. Crane ging de gevangenis is, apparatuur en
dossiers werden vernietigd óf verdwenen.

Crane heeft het echter na kunnen vertellen en sta-
ven met duizenden documenten die nóg bewaard
gebleven zijn.

Tóen ik dit verhaal voor het eerst hoorde, was ik
zeer sceptisch. Ik kon, en kan nog, me slecht
voorstellen dat een mogelijkheid voor het gene-
zen van kanker zo zou kunnen worden weggewerkt
door overheden en andere belangengroepen.

Maar bij het lezen van het boek, en door de "over-
tuigende" bewijzen serieus te bekijken, kom je hoe
langer hoe meer tot de conclusie dat er wel veel
waarheidin moet zitten. En dan maakje je natuur-
lijkweer kwaad op de overheden die schuldig zijn
aan de nodeloze dood en het vele lijden van mil-
joenen patinten.

Tussen 1950en 1980 zijn er nieuwe onderzoeken Dit geldt nog meer als je hoort dat er over die
gedaan en het schijnt dat er overtuigende be\yij- ontdekkingen en geneeswijze in wétenschappe-
zen komen dat Rife 50 jaar geleden al gelijk had, lijke tijdschriften is gepubliceerd. Het "nieuwe",

het "onbekende" en het "niet hier uitgevondene"
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blijken op zichzelf al grote barrières op te roepen.
En als er dan nog het gevaar voor gevestigde fi-
nanciële en andere belangen bij komt, is het hele-
maal moeilijk. (Alleen al in de V.S. wordt per jaar
60 milj ard dollar besteed aan kanker. Hier zij n dus
zeer grote belangen mee gemoeid.)

Rife begon met het ontwerpen en bouwen van een
nieuwe microscoop die ongekend grote vergro-
tingen mogelijk maakte met behulp van lichtstra-
len. Daarmee kon hij "levende" processen waar-
nemen; iets wat niet kan met een
elektronenmicroscoop. Deze laatste werkt immers
met "dode" monsters.

Daardoor kon hij de processen die in en om le-
vende cellen plaats vinden, in beweging zien. ,

Het bleek dat als de schadelijke virussen met een
bepaalde onschadelijke ultrasonische frequentie
bestraald werden, ze dan "domweg explodeer-
den". Het eigen immuunsysteem kon dan het af-
val afvoeren. ,

En dat werkte niet alleen voor kanker, maar ook
voor allerlei andere virus- en/of bacterieziekten.
(o.a. typhus, polio, herpes)

In het boek worden een groot aantal gevallen van
"tegenwerking" en zelfs misdadige praktijken,
door autoriteiten en de AMA (American Medical
Association) met bewijzen.aangetoond.

Frappant is dat diverse keren het besluit van één
enkel persoon in een machtspositie het verloop
van de hele geschiedenis had kunnen veranderen.

Zo probeerde bijvoorbeeld het hoofd van de AMA,
Morris Fishbein, toen hij de mogelijkheden van
deze nieuwe methodes onderkende, in de zaken
deel te nemen. Toen men hem niet accepteerde,
besloot hij de zaak tegen te werken en hij is daar
wonderwel in geslaagd.

Het zal ook duidelijk zijn dat de farmaceutische
industrie grote belangen had om de kanker te la-

ten genezen met behulp van chemische prepara-
ten.

Toen ik over deze geschiedenis met een relatie
sprak, wees hij mij er op dat dergelijke "onder-
drukkingen" ook in deze tijd nog gewoon door-
gaan, i

Kijkbij voorbeeld maar eens naarde. CHELATIE,
THERAPIE. Er komen steeds meer bewijzen dat
deze voor veel mensen zeer heilzaam werkt. Maar
als je er gebruik van wil maken, wordt deze niet
"erkend", en dus door de ziekenfondsen niet "ver-
goed". Daardoor blijft de toepassing duur en al-
leen toegankelijk voor personen die geld genoeg
hebben om er voor te betalen.

Inhètzelfde vlak ligt de machtsdrang van de over-
heid om de beschikbaarheid van vitamines en
dergelijke aan banden te leggen.

"Politieke belangen, vermomd als
volksgezondheidsbeschermers, verhinderen ob-
jectieve evaluatie" zegt Lynes.

En kijk eens hoe lang het geduurd heeft eer de
"erkende" geneeskunde accepteerde dat er toch wel
iets in de Moerman therapie zat, en dat voeding
iets met kanker te maken heeft? Dit is ook een
decennia durend gevecht geweest (dat nog aan de
gang is) van iets nieuws tegen de (ook nu nog)
erkende methodes van opereren, bestraling en
chemo-therapie.

Lynes schrijftergens inliet boekdat: "Helmissen
van de capaciteit om te "zieri" wat eenvoudig voor
hen ligt, is een van de redenen waardoor kanker-
researchers gefaald hebben om de oorzaak van
kanker te ontdekken. De andere reden is de poli-
tiek.

Dit alles wordt nog veel erger en belangrijker als
men bedenkt dat op dezelfde wijze ook aids gene-
zen zou kunnen worden, Volgens de aidsresearcher
dr Alan Cantwell spelen daar dezelfde micro-or-
ganismen een rol alsbij kanker. (Zijnboek: AIDS:
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THE MYSTERY AND THE SOLUTION is te
koop bij: Aries Rising Press, Box 29532, Los
Angeles, CA 90029, voor $14,95 of bij de
American Discount Bookshop.)

AANBEVELING
Voor ieder die geïnteresseerd is in de gang van
zaken op medisch gebied is dit een aan te bevelen
boek. Het is goed dat de beschreven gebeurtenis-
sen een zo breed mogelijke bekendheid krijgen en
dat er steeds meer wordt geëist dat de waarheid

boven tafel komt en de eventuele schuldigen
worden gestraft.

Het boek bevat een aantal foto's en kopieën van
brieven, een literatuurlijst en is eenvoudig te be-
stellen voor f.29,50 bij

AMERICAN DISCOUNT BOOKS
Kal verstraat 185,
AMSTERDAM, tel: 020 - 625.55.37, fax
624.80.42

VERSLAG
HANDEL IN DONORORGANEN
door: Henry Sturman

Hier volgt een verslag van de bijeenkomst van de
kring Rijnmond op 6 augustus j.l. Ik hield toen
een lezing over handel in organen. Na de lezing
was er discussie.

Ik stelde in mijn lezing dat er in Nederland een
tekort is aan verschillende donororganen voor
transplantatie, bijvoorbeeld nieren. Dit komt vol-
gens mij omdat er geen beloning is voor mensen
die bereid zijn organen beschikbaar te stellen. In
een vrije markt zouden er orgaanhandelaren kun-
nen zijn die aan mensen geld bieden voor het in-
vullen van een donorcodicil. Hiermee beloven
mensen dat de orgaanhandelaar hun organen mag
hebben na hun dood. De orgaanhandelaar zou
bijvoorbeeld mensen die zich hiervoor opgeven
tijdens hun leven een jaarlijks bedrag kunnen
uitbetalen. Als er mensen uit deze groep dood gaan
krijgt de orgaanhandelaar de bruikbare organen,
die hij kan verkopen aan ziekenhuizen of direct
aan mensen die ze nodig hebben.

Hetis nodig dode mensen te identificeren die zich
als donor hebben opgegeven. Ditkanbijvoorbeeld

door middel van een donorcodicil dat men bij zich
draagt, door een kleine tatoeage ondereen teen, of
door naam, adres en geboortedatum of vingeraf-
druk te vergelijken met een computerbestand
waarin alle donoren geregistreeerd zijn. De
orgaanhandelaar kan een ziekenhuis waar iemand
gestorven is een premie betalen voor het wegha-
len van de bruikbare organen en het bezorgen
hiervan bij de orgaanhandelaar (of het ziekenhuis
houdtzelf de organen na ze te hebben gekocht van
de orgaanhandelaar). De orgaanhandelaar kan ook
familieleden en doktoren een premie betalen voor
het tijdig naar het ziekenhuis brengen van een lij k
voor het doneren van organen.

Een voordeel van een vrije marktin organen is dat
mensen die bijvoorbeeld een donorhart nodig
hebben om verder te kunnen leven dit kunnen
kopen, terwijl nu velen in deze situatie dood gaan
wegens een tekort aan donorharten. Men kan zich
via een ziektekostenverzekering verzekeren voor
de kosten van een donororgaan (de extra
verzekeringspremie kan men wellicht gedeelte-
lijk betalen met het geld dat men zelf verdiend;
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heeft door zich op te geven als orgaandonor). Nog
een voordeel van een vrije orgaanmarktis dat men
als men bijvoorbeeld een nier nodig heeft niet een
levend familielid hoeft te vragen een nier te don-
eren, maar de nier van een dood persoon kan kopen.

Tijdens de discussie weet Walther van Hulten te
melden dat er in Spanje en België geen tekort is
aan donornieren en -harten. Dit komt omdat vol-
gens de wet alle dode mensen als orgaandonor
worden beschouwd tenzij men een codicil heeft
getekend waarin staat dat men dat niet wil. Walther
van Hulten meldt ook dat het Rode Kruis gratis
bloed krijgt van bloeddonoren en dit vervolgens

verkoopt. Aan alle andere mensen en organisaties
is het echter verboden om bloed te verkopen.

Nel van Hulten wijst erop dat een probleem met
orgaantransplantatie is dat organen (sommige
meer dan andere) snel na de dood uit het lichaam
moeten worden genomen om bruikbaar te zijn.

Erika Spil meldt dat in India levende mensen één
van hun nieren verkopen aan rijke mensen die een
nier nodig hebben. En de Chinese staat verkoopt
organen van geëxecuteerde criminelen aan men-
sen in Höng Kong.

POËZIE
Let me be a free man:

free to travel, free to stop,
free to work, free to trade

where I choose; free to chöose
my own teachers, free to

follow
the teachings of my forebears;
free to think and talk and do
for myself -- and I will abide

by every law or subrrüt
to the penalty,

Hin-mut-too-yah-lat-keht
(Ybung Jpseph) Ab. 1840-1904
Political Chief or Peace Chief

of the Nez Perce
(American Indian Tribe)

YOÜNG CHIEF JOSEPH
of the

'NK.2 PERCE
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ADVERTENTIE

DUTCH LIBERTARIAN BOOK CENTRE

Fr. Haverschmidtlaan 31
3116 JK Schiedam
Postbus 680, 3100 AR Schiedam
tel. 010 - 4262724

AANBIEDING BOEKEN

DE WEG NAAR SLAVERNIJ Prof. Dr. F.A.
Hayek. Een politiek voor vrijheid van de individu
is de enig waarlijk progressieve politiek. Nu
f120.00 (+fl8,50)

THE PASSION OF AYN RAND Barbara
Branden's visie op Ayn Rand f130.00 (+fl7,50)

ANTHEM de SF-novelle van Ayn Rand. f110,50
(+fl3,50). LOFLIED de Nederlandse vertaling.
f115,00 (+f13,50).

THE EARLY AYN RAND. Een aantal niet gepu-
bliceerde essays en stukken uit Ayn's bekende
boeken die er voor publicatie, uit zijn geschrapt.
Uitgegeven en van commentaar voorzien door
Leonard Peikofffl 15,00 (+fl8,50).

SUPER PARENTS SUPER CHILDREN door
Frances Kendall. Het bekende boekover een
Libertarische opvoeding van kinderen f128,00
(+fl6,00),

HET SOCIAAL ECONOMISCH DENKEN
VAN F.A. VON HAYEK dopr mw. A. Goddart-
van der Kroon f136,00 (+f!6,00).

VRIJHEIDSBELOFTEN door Prof. J. Hospers.
De gevolgen van overheidsingrijpenin de geschie-
denis vanEngelandendeU.s.a. f110,00 (+fl3,00).

HET NIEUWE SOCIALE DENKEN door Dr.
Stefan Blankertz. Het levenspatroon waar het
individuele en het maatschappelijke elkaar in
perfecte harmonie aanvullen, f110,00 (+3,00).

NEO LIBERALISME door Dr. G. Meijer.
Neoliberalen over economische orde en economi-
sche theorie fl45,00 (+f!8,00).

The Adventures of JONATHAN IN
KWASBLAND: amidst vultures, beggars, con men
andkings. doorKenSchoollandfl11,00 (+fl3,50).

Avonturen van JONATHAN IN KWASILAND;
tussen aasgieren, bedelaars, oplichters en konin-
gen, door Ken Schoolland fl 19,50 (+fl5,00) (VB
abonnees f12,00 korting).

De bedragen tussen haakjes achter de prijzen zijn
de verzendkosten.

BANKREKENING: ABN-AMRO49.91.25.878,
tn.v.DutphLibertarianBookCentreteSchiedam.
Postgiro 3016 t.n.v. ABN-AMRO Schiedam.

'You're imder arrest for distuf bing the
peace!"
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AANKONDIGING
HET BROEIKASEFFECT BESTAAT NIET
Dat wordt de titel van het boek van Karel
Beekman dat begin oktober zal worden uitgege-
ven door Uitgeverij Balans in Amsterdam. De
ondertitel luidt: "De mythe van de ondergang van
het milieu". Een deel van het materiaal in dit boek
is eerder in de Vrijbrief verschenen.

Het boek omvat zeven hoofdstukken met de vol-
gende onderwerpen:

1) De broeikastheorie

2) De vermeende aantasting van de
ozonlaag

3) De mythe van de verzuring

4) Schadelijke stoffen

5) Overbevolking, voedselvoorziening
en de vermeende uitputting van
gronstoffen.

• ' i

6) De natuur als bron van vervuiling
i

7) Algemene conclusies

De lengte van het boek is ongeveer 150 pagina's
en de prijs zal, zo'n fl 25,.00 bedragen. Het
BroeikaseffectBestaatNiet zal via de boekhandel
worden verspreid,

LITERATUUR
ÏN DE CATEGORIE 'ECONOMIE' IN,DIT NUMMER DE VOLGENDE TITELS:

-Human Action door Ludwig vonMises (1963;
New HavenYale University Press). Dit meester-
werk van een van de grootste economen van de,
Oostenrijkse School begint met de principes en
behandelt vervolgens onderwerpen als prijsvor-
ming, monetaire economie, conjunctuurschom-
melingen en economische calculatie.

-Economics in one Lessen door Henry Hazlitt
(1946; 1985; New Rochelle; Arlington House)
Een zeer leesbare introductie tot het economische
denken waarbij de nadruk ligt op het cruciale in-
zicht in de zichtbare en onzichtbare effecten van
economische handelingen. :

-Capitalism and Freedom door MiltonFriedman
(1962; Ghicago; University of Chicago Press).
Een duidelijkgeschrift over de economie van een

vrije samenleving en over het verband tussen
economische en burgerlijke vrijheid.

•Man, Economy and State door Murray N.
Rothbard (1972; Los Angeles; NashPublishing).
Een alomvattend boek over economie, vanaf de
meest basale prijs-, monopolie- en monetaire
theorieën. Volgt de traditie van vonMises' Human
Action enis een zeldzaamheid binnen de moderne
economische wetenschap - nl. een systematisch
verhandeling.

-Economie Söphisms door Frederic Bastiat
(1845; 1968; Irvington on Hudson ,NY; Founda-
tion for Economie Education)
Dïthumoristische en tevens brilj ante verzameling
van essays laat niets heel van de mythen omtrent
protectionisme, subsidies en andere vormen van
Staatsinterventionisme.
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-The Economics of Rights,Cooperation and -University Economics: Elements of Inquiry
WelfaredoorRobertSugden(1986;Oxford;Basil door Armen A. Alchian en William R. Allen
Blackwell). (Belmont CA, Wadsworth Publishing Co). Deze
Een waardevolle inleiding tot de speltheorie en goed geschreven en toegankelijke handleiding is
een spannende verhandeling over het spontane ongetwijfeld een van de best beschikbare inlei-
ontstaan van samenwerking; het boek suggereert dingen tot de economische wetenschap,
dat een orde kan ontstaan zonder een overheer-
sende en dwingende ordenende macht.

RECENSIE
DE HOLLANDSE ZIEKTE
door dr. H. Koelen gerecenseerd door L. Smeulders

Het boek handelt over de sociaal-economische en
financieele geschiedenis van Nederland na de
oorlog tot einde jaren tachtig. Het had ook als titel
kunnen voeren: "Hoe intellectuele collectivisten
van links en van rechts vijfendertig jaar lang vi-
visectie pleegden".

Er wordt aangetoond dat alle theorieën van Keynes
en zijn medestanders op de nederlandse econo-
mie zijn losgelaten, vooral na 1964. r

De theorie zelf wordt behandeld, wie deze theorie
uitvoerde en wat de feitelijke gevolgen \yaren.
Ook wordt aangegeven wie het met deze theorieën
niet eens waren en waarom.

Begrippen worden gedefinieerd: bijvoorbeeld,
rente is de prijs voor dienstverlening .

Van 1972 tot en met 1982 beliep de monetaire
financieringjaarlijksongeveer6,7 miljard gulden.
Deze inflatoire druk, welke doelbewust uitgevoerd
werd, geeft de overheid daarna de motivering tot
interventie door aan symptomatische
"inflatiebestrijding " te gaan doen. Via
prijsbeheersing, inkomenspolitiek,
investeringscontrole etc. probeert de overheid de
inflatie te "bestrijden " doch daarmee maakt zij
een einde aan de economische orde van de
markteconomie.

De kreet uit Madurodam: "Er is geep geld voor
bezuinigingen ".

De vakbeweging verdedigt de positie van de
laagstbetaalden door:

-het minimumloon vast te stellen of in elk geval
sterk te beïnvloeden.

-de eis van de interne bedrijfsopleiding voor deze
groep.

Daardoor onstaat er een kloof tussen geschoold
en ongeschoold. Voor de ongeschoolden is er dan
geen werkbmdat zij te duur zijn.

De motor van de welvaart, de industrie, moet aan
de koopkrachtige Vraag voldoen door kwalitatief
hoge productieve prestaties te leveren. Kortom de
vraag is belangrijker dan het aanbod; uiteindelijk
wordt de grootste productiviteit niet bereikt bij
volkomen concurrentie, doch bij een actieve "pres-
tatie-concurrentie".

Een interessant boek voor vakman en leek, waarin
het standpunt van de auteur duidelijk naar voren
komt.

Uitgeverij Stenfert Kroese, 490 blz.
ISBN 90-207-1723-5
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AANKONDIGING
LIBERTARIAN SEMINAR ON CULTURE
ANDFREEDOM
SATURDAY FEBRUARY 27th 1993

In cooperation witii the International Society for
Individual Liberty /Libertarian International
Europe the Dutch Libertarian Coördinating
Committee will organize a seminar in Amsterdam^

Thetheme will be CULTURE ANDFREEDOM.

Expected speakers:

*dr. Stefan Blankertz, sociologist, ISIL/LI
representative for Germany.

*dr. Christian Michel, ISIL/LI representative for
Switzerland.

*a sppkeslady of "Dé Rode Draad", a Dutch
organization for prostitutes rights.

* Louis van Stekelenburg, founder of Carpe Diem
Libertarian Adventures Travel Agency.

The seminar will probably cpmmence at IS.OOh
(l p.m.) at the TRIANÓN Hotel in Amsterdam.
ARECEPTIONwillfollowthelectures.proViding
libertarian guests to the Netherlands the
opportunity to meet Dutch and Flemish
libertarians .

The seminar will be concluded with a DINNER,
presided by Jan Smid, one of the founders of the
Dutch FRËE MARKET FOUNDATION being
established by the Coördinating Committee.
During the Dinner the attending European
representatives of ISIL/LI will present theircoun-
try-reports.

Jan Smid, Chairman Coördinating Committee of
the Dutch Libertarian Centre.

"But, Senator-you can't call the whole human
racea special-interest group."

AGENDA
24u/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)

17 nov Kring Roosendaal

20 nov Kring Leiden, Programma: Gesprek
met Mariria Tuinman, psycho-
therapeute over vrijheid en
verantwoordelijkheden. Locatie:
Spring Foundation Te Rotterdam ,
Bergluststraat 8 (tel.010-4227121)

3 dec Kring Rijnmond
; l t

15 dec Kring Roosendaal.

19 dec Kring Leiden.

27 feb Libertarian Seminar on Culture
and Freedom, Trianon Hotel te
Amsterdam v.a. 13.00 uur (zie
aankondiging in dit nummer)

juli'93 European Convention of the
International Society for Individual
Liberty te Talinn, Estland .

Voor meer informatie over bovenstaande activi-
teiten of voor algemene informatie over het
Libertarisch Centrum kunt u terecht bij het secre-
tariaat.
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BRANDSTOF VOOR LIBERTARIERS ?

CREATIEF DENKEN MET EASYLIFE
Vrijheid van denken is ons gèboorterecht. Maar
beseft U wel dat wat uook denkt, diteen chemisch
gebeuren is? Voor ieder denkproces, al of, niet
gepaard gaande met emoties zijn bepaalde stoffen
onontbeerlijk.

Het gaat hier om neiirotransmitters. Ook tijdens
U geniaalste pennevruchten gebruiken de
zenuwcellen in de hersenen neurotransmitters om
signalen naar elkaar toe te seinen. Zij komen voor
in diverse voedingsbestanddelen maar worclen
vaak niet efficiënt benut. Ook bij het ouder wor-
den zijn er meer neurotransmitters nodig om op
adequate wijze te functioneren, vooralvoor die-
genen onder ons die in communicatie, spreken en
schrijven zijn betrokken. In de V.S. is een revo-
lutionair voedingssupplement ontwikkeld waar-
door de produktie van neurotransmitters in aan-
zienlijke mate en zeer direct wordt gestimuleerd.

BIOCHEMIE
Onder het label EASYLIFE is de firma NICE-
LIFE-Trade in Valkenswaard (.tel.04902-48313)
als een van de eersten gestart met het promoten en
distribueren van LBFEEXTENSION produkten,
ontwikkeldin de V.S. door DURKPEARSON en
SANDY SHAW ( beiden in de V.S; bekende
libertariërs). Het is een pakket orthomoleculaire
voedingssupplementen die het summum vormen
vanwatdebiochemiesindsdebeginjaren'SOheeft
gepresteerd. Het zijn met name de ontwerpers
PEARSON en SHAW die baanbrekend werk
hebben verricht en in 1990 van de AMERICAN
AGING ASSOCAITIONdePaulF. GleenAward
ontvingen voof hun LIFE EXTENSION prodük-
ten.

HERSENVERZORGING
In de huidige maatschappij dienen onze hersenen
langdurig op scherp te staan en aangezien er veel
meer van het mentale prestatievermogen wordt
gevergd dan vroeger, is een optimale
hersenyerzorging geen overbodige luxe. Het zijn
in tegenstelling tot veel supplementen geen me-
dicijnen maar eerder 'high tech' voeding, die de
gebruiker in staat stelt niet alleen het leven daad-
werkelijk te verlengen, maar vooral op prettige
wijze uitzonderlijk in kwaliteit te verhogen en
daarnaast optimaal te functioneren. En dit laatste
dan wel letterlijk bedoeld, dus merkbaar aan de
grotere alertheid, meer motivatie, creatieverin
denken, Schrijven of wat dan ook. Van de gebrui-
kers wordt o. a. een grotere alertheid gemeld met
een beter geheugencapaciteit, die ook wordt aan-
gewend in hun respectieve jobs. Het is dan ook
een prpdukt waarmee zeker is ingespeeld op de
meer van ons eisende jaren'90 die voor ons lig-
gen. ; ' , ;; '''••' • • . . . . . . .

UITNODIGING
EASYLIFE produkten zijn bij uitstek geschikt
voor managers, journalisten, programmeurs, ver-
tegenwoordigers, huisvrouwen, studenten ieder-
een die geïnteresseerd is in een "superdenkvef-
mogen". ;

Hier is dan ook een uitnodiging aan iedere
libertariër die interesse heeft in slimme energie en
mentale fitheid en zijn of haar kwaliteit van den-
ken en schrijven wil verhogen. Worden de LIFE
EXTENSION produkten van PEARSON en
SHAW wellicht de brandstof voor effectiever
libertarisch denken?
We zien er in ieder geval naar uit.

Zie het inlegvel in deze Vrijbrief.

ADVERTENTIE
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DE VRIJE MARKT IN EEN ONVRIJE
EKONOMIE
De afgelopen weken was er op valuta gebied veel te doen.

In het Europees Monetair Stelsel werden de peseta en de lire
(hier al eerder voorspeld) naar beneden aangepast.
Een neerwaartse aanpassing van de engelse Pond (binnenkort
niet meer in hoofdletters) lukte niet eens. Daarom stapten de
engelsen maar even uit het EMS, dan kon de vrije markt zelf een
prijs bepalen.
En zo kregen die arme Duitsers te horen dat zij niet zo strikt
moesten zijn met hun anti-inflatie beleid via hoge rentes.
Dat het in engeland, VS en Italië een puinhoop is, is "de schuld
van de Duitsers", terwijl die duitsers nu juist zo'n zelfde puin-
hoop wensen te voorkomen.
Het grote probleem van zo'n EMS en ook de EEG is dat landelij-
ke ekonomieen zich nooit precies gelijkmatig ontwikkelen.

Dat heeft een aantal oorzaken:

l.elk land belemmert, of tracht te stimuleren, (maar dat is het-
zelfde), zijn ekonomie op een andere manier: Zo hebben politici
andere (verkiezings)tijdhorizons,gedachtenkronkelsen achter-
bannen. Er zijn analisten die ook verschil in intelligentie bij
politici noemen; Wanneer u mijn stukjes vaker leest zult u be-
grijpen waarom ik daar geen verschil in zie!

2.Samenhangend met het eerste punt: de inflatie is ook in elk
land anders en grotendeels afhankelijk van de geld-bijdruk-
behoefte van een overheid. En het inflatie middel is een zo leuk
politiek speeltje dat daar in verschillende landen, verschillend
mee gespeeld wordt.

Daardoor ontwikkelt de ekonomie zich in Italië anders dan in
zeg Duitsland. En dat uit zich weerin de waarde van het geld van
een land. U heeft liever geen geld in de sok van een land met
30% inflatie, want u weet dat u op termijn minder met dat geld
kunt doen; u verkoopt die valuta dus, hetgeen tot aanbod leidt,
hetgeen weer lagere prijzen tot gevolg heeft.

De afgelopen weken concentreerden velen zich vooral op de
renteverschillen tussen allerlei landen. In de VS, Herverkiezing?
heeft men op allerlei manieren de rente zo laag mogelijk ge-
maakt in de hoop de ekonomie aan te zwengelen. In Duitsland
hield men die rente juist hoog in de hoop de inflatie te beteuge-
len. Wanneer u 2,5% op dollars krijgt en 8,5% op sterke duitse
marken, dan moet u wel heel veel dollarstijging verwach ten,
wil het zin hebben om dollar deposito's aan te houden.
Nu werkt(e) het EMS zo dat wanneer een valuta onderof boven
een bepaald nivo ten opzichte van een andere valutakwam, beide
landen zich verplicht hadden om in te grijpen. Dus wanneer de

door: Ir. L.H.M. Jongen

engelse pond onder de x duitse marken kwam, was engeland
verplicht uit zijn reserves DM te verkopen en Duitsland om
ponden te kopen. En zo reguleerde zich dat best wel aardig voor
een tijdje. Maar aan alles komt een eind en bij de pondenprijs
was dat na ca. 10 miljard DM verkopen van Duitsland en nog
eens zo'n 12 miljard uit Engeland. Tel uitje winst als de pond
dan toch uiteindelijk 20 % onder het interventienivo komt.

Wie wonnen daar nu aan?
Hoofdzakelijk de grote valuta spelers die het spel speelden van:
als er pond-devaluatie komt winnen we, als er geen devaluatie
komt spelen we quitte. Op zich geen slechte kansverdeling en
daarom verkochten velen ponden op termijn. Momenteel is er
zo'n zelfde $pelletje aan de gang met de Ierse munt.

RENTE
Gaat de rente nu dan toch (verder) omlaag?
Als er al renteverlagingen komen zal dat vooral de korte rente
betreffen, de lange termijn rente zal niet veel omlaag kunnen
stelt het orakel uit Echteld. Vooral omdat de korte rente hoger
was dan de lange is er wel plaats voor daling daarin, maar ik
denk dat onze oosterburen niet echt makkelijk de ingeslagen
weg zullen afbreken.

GOUD
Voorspel je onrust op bankair en valuta gebied, geef je er ook
een remedie voor, nl goud of vastgoed. Vastgoed zit in een ver
en dom hoekje, dus mik je op goud.
Bijnageen resultaat. De goudprijs zakte eerst van $ 350 voorde
valutaire onrust naar340, om bij onrust naar350 te stijgen. Wat
nu? Dan speel ik toch weer eens die gouwe ouwe song "Infla-
tie". Met alle extra ondersteuning van de laatste weken, de extra
problemen die dat weer oplevert, de aanstormende Sinterklaas
in de VS, zie laatste alinea, kan er maar een ding aankomen en
dat is inflatie.

Specifiek
Het Malaysia Capital spel is gespeeld en er is goed gescoord.
Doe niet veel in aandelen tenzij u erspecialist in bent. En mocht
u nog wat aandelen Homburg hebben: als er een redding komt
is dat geen redding voorde aandeelhouders. Kortom: verkopen.

Rekensommetje voor het slapen gaan:
Het overheidstekort op de VS staatsbegroting neemt momen-
teel elke dag met l miljard $ toe. Stel als bij toverslag is er per
morgen een overschot van een 1/2 miljard $ per dag.Hoe lang
duurt het dan nog tot dat de VS geen overheids schuld hebben?
Het antwoord vindt u onderaan de pagina.
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Hetlibertarisme 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 Jiij wil. Individuele vrijheid
, houdt daarom zowel persoonlijke als economische
vrijheid in. -

:Geen enkel individu of collectief mag geweld,
dwang of fraude initiëren'tegen één'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 Vrijbrief is. geassocieerd met de International
Society for Individual Liberty.


