Nieuwsbrief 8 oktober 2013
De vakantie is nu echt voorbij. Al uw vakantieboeken hebt u nu wel uitgelezen. Op een of andere manier zat
Dan Brown’s Inferno in mijn boekenstapel deze zomer. Zijn verhalen hebben altijd een makkelijke opbouw.
Onze held komt in benarde situatie, komt mooie dame tegen en met een vliegende vaart wordt je als lezer
langs allerlei monumenten gesleurd en aan het einde van het boek komt alles toch nog goed. Hoe wel deze
keer niet helemaal, of juist weer wel als het een waar gebeurd verhaal is. Enfin, lees het zelf maar, ik ga het plot
niet verklappen als u het nog niet gelezen hebt.
Een hoofdonderwerp in het boek is overbevolking. Daar heeft Dr. Albert Bartlett van de Universiteit van
Colorado een heldere college over gegeven. http://www.youtube.com/watch?v=umFnrvcS6AQ Fantastische
film. Vooral de openingszin: “the greatest shortcoming of the human race is our inability to understand the
exponential function” Kijk met aandacht naar deze film. Het gaat niet alleen over overbevolking, ook olie gebruik
komt aan de orde en wat betekend economische groei nu echt. Het duurt een ruim uur, het is het bekijken
helemaal waard. U kent de legende van de graan of rijstkorrels en het schaakbord. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 etc. en
dat 64 keer…
De vorige keer ging het onder andere over PUR. Het TNO heeft een rapport geschreven. Helaas kan ik het op
internet nergens downloaden. Kennelijk is dit soort wetenschap niet openbaar. Er zijn alleen krantenartikelen
en reacties te vinden. http://www.meldpuntpurslachtoffers.nl houdt alles op de voet bij. Het lijkt er in mijn
ogen op dat met PUR het zelfde pad bewandeld wordt door onze africhters [ik spreek niet graag over onze
politieke leiders] als in het verleden met asbest is gedaan. Er zijn vele aanwijzingen en rapporten die aangeven
dat het gebruik van PUR schadelijk is voor de gezondheid. [Het oudste rapport dat ik ken is van 1992, het
rapport van Verschoor is van 2013. ] Dat was met asbest ook zo, alleen heeft het 100 [honderd] u leest het
goed 100 jaar geduurd tot dat het tot een verbod kwam. Hoeveel onnodige zieken en doden heeft dat allemaal
niet veroorzaakt, alleen maar omdat de politiek geïnteresseerd is in economie en niet in het welzijn van haar
burgers. 1992+100= in 2092 wordt PUR verboden. Eerder niet. De industrie moet door. Zoek maar eens
rond op internet hoeveel bedrijven PUR isolatie aanbieden. Hoe groot deze bedrijven zijn. Etc.
http://www.polyurethanes.org/index.php?page=meer-feiten-en-cijfers Er wordt in de EU, 2 miljoen ton
geproduceerd en er werken 800.000 mensen in deze sector wat een bedrag is van €150 miljard!!!. Dus alle
inspanningen ten spijt. Verwacht ik dat pas na 2092 het roer omgaat wat betreft PUR. Na 2092 kunnen allerlei
mannen in witte pakken met gasmaskers op, duizenden mogelijk miljoenen gebouwen onder de dan geldende
PUR regels heel voorzichtig slopen en de PUR met heel veel energie gebruik proberen te recyclen in iets… Tja
in wat eigenlijk in chemisch afval.
Raar eigenlijk dat onze overheden PUR überhaupt tolereert. Er zijn zoveel betere, natuurlijke alternatieven
voorhanden. De hele keten [maken, verwerken, gebruik, levensduur, recycling] van PUR is gevaarlijk voor
ruimteschip Aarde. Plus het is duurder in vergelijk met echte natuurlijke isolatiematerialen in de TCO [total
cost of ownership analyse]. Als u wilt kan ik hier een lezing over geven, de verschillen tussen PUR en een
natuurlijk bouwmateriaal.
Duurzaamheid blijft een moeilijk begrip. Gelukkig kan men ook CO2 neutraal uw woning of bedrijfsruimte
verwarmen. Hout is daarvoor een geschikt product, hout verbranden is een gesloten CO2 cirkel. De zon is
ook een goede verwarmingsbron. Hout en zon samen, dan wordt het nog beter. Bij www.stookgoedkoop.nl is
er op vrijdag 22 en zaterdag 23 november van 09.00 – 21.00 uur een energiebeurs in de Energie Boerderij,
Middenweg 1 Heerhugowaard (naast Intratuin) en in de Energie Showroom, Dijk 10, Broek op Langedijk.
http://www.stookgoedkoop.nl/files/Energiebijeenkomst-Bijvoet_1.jpg
Even een rare zijstap om over na te denken. De rol van onze volksvertegenwoordiging heb ik nooit goed
begrepen. We stemmen, dan gebeurd er iets, daar komt een regering uit en die gaan allerlei zaken doen waar
je ze niet om gekozen hebt. Ooit, in het oude Griekenland en tijdens de renaissance uit Florence, werd er
geloot. David van Reybrouck heeft daar een boek over geschreven. Zie hier een interview [18 minuten] met
hem http://lezentv.nl/articles/998/David_van_Reybrouck__Tegen_Verkiezingen en de bijlage uit de krant. Een
gelote volksvertegenwoordiging zal veel meer oog hebben voor het welzijn van de bevolking dan alleen puur
naar economie. Ook heeft een gelote volksvertegenwoordiging geen schrik voor de volgende verkiezingen.
Ierland en IJsland zijn er al mee aan het experimenteren.
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