
24 Maart 2009

Geachte professor Bovenberg,

Ik las het artikel van u (en vijf anderen) in de NRC van 23 maart over dienstbaarheid.

Mijn verzoek is of u dit email van me kopie wilt doen aan de andere auteurs, van wie ik het

email-adres niet heb. Ik doe zelf kopie aan enkele anderen die hopelijk meelezen.

Op diezelfde pagina een column van Luuk van Middelaar over het CPB en het primaat van de

politiek.

Bijgaand mijn reactie op die column van Van Middelaar, met een PS t.a.v. u.

Zoals u weet protesteer ik tegen de censuur van de wetenschap door de directie van het CPB, en

heeft u, toen u in 1995 onderdirecteur werd, zich daar niet in willen verdiepen en heeft u vanaf

dat moment een medeverantwoordelijkheid t.a.v. die censuur gehad.

Ik verwijs naar mijn analyse omtrent de huidige crisis, zie onderstaande links. De huidige crisis

bevestigt mijn economische analyse die sinds 1990 door de directie van het CPB gecensureerd

wordt.

Voor de goede orde verwijs ik ook naar de aanpak van Tinbergen & Hueting t.a.v. de

ecologische uitdaging. Destijds heeft u met Ruud de Mooij het "tweesnijdende zwaard" (double

dividend) bekritiseerd. Die uw kritiek is het milieubeleid zeer nadelig beinvloed. Maar destijds

heeft u (beiden) geen aandacht gegeven aan mijn kritiek t.a.v. de dynamische marginaal. (En zie

nu ook de meer conventionele reactie van Jaeger.)

Voor de goede orde constateer ik tevens dat u met Jacobs en De Mooij nu verwarring zaait

omtrent de economie van onderwijs en training.

En ik wil niet vervelend doen maar denk ook aan uw pensioen-onderzoek. Niet alleen het falen

t.a.v. de huidige financiering maar ueberhaupt het met vermeende rendementen vernietigen van

het milieu voor toekomstige generaties.

Ik wil u graag de gedachte voorleggen dat ik vanaf 1982, bij mijn aantreden op het CPB, mij

dienstbaar heb opgesteld. En dat ook mijn protest tegen de censuur zeer dienstbaar is aan de

integriteit van de wetenschap.

Het lijkt me verder evident wat van u verwacht mag worden.

De kranten aan wie ik kopie doe mogen dit publiceren.

En overigens is er geen god, zoals u in het artikel suggereert, maar ben ik het wel met u eens dat

mensen op gepaste wijze voor elkaar moeten zorgen.

Met vriendelijke groet,

Thomas Cool / Thomas Colignatus

http://econpapers.hhs.se/RAS/pco170.htm

Bijlage:

(1) The current economic crisis: A solution that "lies buried and obscured in a mass of false

theory" http://www.voxeu.org/index.php?q=node/3087



(2) The macro-economics of repressed stagflation. Part 2: The crisis of 2009+ and a reduction of

the working week http://mpra.ub.uni-muenchen.de/14180/

(3) The Tinbergen & Hueting Approach in the Economics of Ecological Survival

http://mpra.ub.uni-muenchen.de/13899/


