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VOORWOORD
Dieter Van Esbroeck- Hoofdredacteur LVSV Leuven

den en die laten steevast zien 
dat mensen pessimistischer zijn 
over de wereld dan nodig. Als 
je in Antwerpen aan de mensen 
gaat vragen hoe het leven is in 
hun buurt, geven de meesten 
aan tevreden te zijn. Dit zelfs 
in de moeilijkere wijken. Maar 
als je hen vraagt hoe de stad er 
in zijn geheel aan toe is, komt er 
een heel ander beeld naar boven 
en de verklaring hiervoor moet 
gezocht worden in het feit dat 
ze voor deze opinievorming af-
hankelijk zijn van andere media 
dan hun eigen ogen. Dit is spij-
tig genoeg een trend die je ziet 
terugkomen als het over hogere 
niveaus gaat, zoals Vlaanderen, 
België of  de wereld. Dit is niet 
iets dat ik de kranten of  het tv-
nieuws kwalijk neem. Het zou 
best kunnen dat slecht nieuws 
beter verkoopt of  dat hierover 
gemakkelijker berichtgegeven 
kan worden. Maar het is wel een 
kenmerk  dat gekend zou moe-
ten zijn onder de mensen. Wij 
moeten ons in ons achterhoofd 

steeds bewust blijven van globale 
trends, en proberen de waan van 
de dag in dat kader te plaatsen.

In één gebied valt dat kenmerk 
van kranten om te focussen op 
slecht nieuws nog het meeste op, 
namelijk in de wetenschap. Als 
er één domein is waar duidelijk 
vooruitgang wordt geboekt, is 
het wel de wetenschap. Maar als 
we dan nagaan wat er in 2015 in 
de media uit de medische wereld 
werd belicht, springt er iets uit: 
ebola. En we konden dan nog 
vooral lezen over de verspreiding 
van het virus, en minder over hoe 
men de ziekte in Liberia onder 
controle kreeg. Wat gebeurde er 
nog in 2015? Wel, wetenschap-
pers hebben voor het eerst sinds 
30 jaar een nieuw antibioticum 
ontdekt door de toepassing van 
een nieuwe methode met een 
elektronische chip. In  een ope-
ratie van 100 uur heeft een team 
van 26 specialisten een comple-
te gezichtstransplantatie uitge-
voerd. Verder is er een bionische 

Februari 2016. Het jaar 2015 is al 
even achter de rug, maar toch blijven 
verschillende gebeurtenissen en beel-
den nog nazinderen. De aanslagen in 
Parijs en die op Charlie Hebdo staan 
in het maatschappelijke geheugen ge-
brand. Ook de jaaroverzichten laten 
weinig aan de verbeelding over. Drie 
kwart van het jaaroverzicht van Jan 
Verheyen bestond uit terrorisme, na-
tuurrampen en leed over gans de we-
reld. Zet daar Karen Damen bij en 
het drama is verzekerd voor de rest 
van de avond. 2015 wordt zo het 
jaar van de terreur van IS en het jaar 
waarin onze planeet nog meer naar de 
verdoemenis ging. Als het goede nieuws 
zich beperkt tot de keuze van de nieu-
we K3 en AA Gent dat kampioen 
speelt – K3 en sport waren letterlijk de 
beelden die het goede nieuws moesten 
vertegenwoordigen in Jan Verheyens 
jaaroverzicht –, is er dan iets grondig 
mis? Is de wereld daadwerkelijk om 
zeep?

De media zijn geneigd om slecht 
nieuws te brengen. Er zijn al 
verschillende enquêtes gehou-
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Dieter Van Esbroeck- Hoofdredacteur LVSV Leuven

“DE WERELD IS RIJKER, GEZONDER, VEILIGER EN RECHTVAARDIGER DAN OOIT.”
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lens ontworpen die het zicht van 
een mens tot drie maal toe kan 
verbeteren via een pijnloze pro-
cedure. En als je dan nog niet 
overtuigd bent van de kracht van 
de medische wetenschap, zijn er 
grote vorderingen gemaakt om 
DNA nanobots  te creëren die 
naar een bepaalde plaats in het li-
chaam zouden kunnen bewegen 
om daar kankercellen te doden.

Niet alleen de berichtgeving 
rond de medische wetenschap 
was eenzijdig, maar ook die 
rond het klimaat. Ik haal enke-
le voorbeelden aan. Tesla heeft 
een batterijsysteem ontworpen 
dat zonne-energie efficiënt kan 
opslaan en zo slimmere ener-
gienetwerken kan creëren. Mits 

De wereld is rijker, gezonder, 
veiliger en rechtvaardiger dan 
ooit. Al kennen we niet meer 
zo’n grote groei in Europa, glo-
baal gezien is de welvaart nog 
aan het stijgen. Bovendien stijgt 
deze ook aan de onderkant. Het 
aantal mensen in absolute ar-
moede is enorm gedaald over 
de laatste 20 jaar. Een ander feit 
dat je niet durft vermoeden als 
je de actualiteit volgt, is dat het 
aantal gewapende conflicten klei-
ner is dan ooit. In alle eerlijkheid 
moet ik hierbij wel vermelden 
dat de intensiteit van die con-
flicten stijgt en we dus toch nog 
uitkomen op een hoger doden-
tal. Het betekent echter wel dat 
er op meer plaatsen vrede is dan 
ooit tevoren. Ten slotte is ook 

en zelfs nobelprijswinnaar eco-
nomie Angus Deaton proberen 
de wereld ervan te overtuigen 
dat we er niet zo slecht aan toe 
zijn. Als je dus geprikkeld bent 
je wereldbeeld aan te passen, zijn 
de TED talks van Hans Rosling 
zeker een goed begin.

Mijn pleidooi voor optimisme is 
er echter geen van blind optimis-
me. Het is zeer belangrijk dat er 
argwanend wordt gekeken naar 
mooie verhaaltjes en dat er kri-
tiek wordt geleverd als dat nodig 
is. Om meer te weten te komen 
over het waarom, verwijs ik de 
lezer graag door naar het artikel 
van Jitte, of  voor een stuk dat die 
kritiek levert naar dat van Wan-
nes. Het is belangrijk om veel te 

verbeteringen zou dit systeem 
de manier waarop wij energie 
gebruiken drastisch kunnen ver-
anderen. Verder hebben weten-
schappers een manier gevonden 
om koolstof  uit de lucht te ha-
len en om te zetten in koolstof  
nanovezels, een materiaal dat 
een tijdje geleden bekend is ge-
worden omdat het alle sterktere-
cords verbrak. Overigens zijn er 
ook experimenten aan de gang 
om een soort algen te creëren die 
koolstof  uit de lucht kunnen op-
nemen om benzine uit te schei-
den. Wacht, wacht, laat dit even 
doordringen. Van koolstof  naar 
benzine…

–in tegenstelling tot wat je zou 
denken- het aantal mensen dat 
sterft aan natuurrampen gedaald 
van 47 op 10000 in 1920 naar 1 
op 10000 in 2015. We slagen er 
beter en beter in om onszelf  te 
beschermen.

Dit alles is natuurlijk geen vol-
ledige argumentatie waarom de 
wereld in een positieve tendens 
verkeert, maar ik sta niet alleen 
met deze mening. Om maar en-
kele bekendere namen te noe-
men: ook statisticus Hans Ro-
sling, technologiegoeroe Matt 
Ridley, psycholoog Steven Pin-
ker, historicus Rutger Bregman 

praten over de aanslagen in Parijs 
- daarom is het artikel van Pieter 
een aanrader -  en ik besef  maar 
al te goed dat wetenschappelij-
ke vorderingen veel ethische en 
andere  kwesties met zich mee-
brengen. De daling in het aantal 
overlijdens door natuurrampen 
is géén reden om de klimaatop-
warming niet aan te pakken. Het 
is belangrijk het blinde optimis-
me te onderscheiden van het ra-
tionele optimisme.

Ik ben ook van mening dat het 
rationele optimisme een belang-
rijke plaats heeft binnen het li-
beralisme. James Robinson en 
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Daron Acemoglu tonen in hun boek 
“Why nations fail” aan dat het politie-
ke en economische instituties zijn die 
het economische succes van een land 
bepalen. Dat het zo goed gaat met de 
wereld heeft te maken met de opmars 
van die instituties. Over welke institu-
ties hebben ze het dan? De democra-
tie, een vrije markt, eigendomsrecht, 
etc. Het typevoorbeeld is natuurlijk 
Noord-Korea versus Zuid-Korea. 
Het ene land rijk en welvarend, het 
andere land in onderdrukking en ar-
moede. De instituties buiten beschou-
wing gelaten, vergelijkbare landen. 
Laten het nu net die instituties zijn, 
die als bijzonder waardevol erkend 
worden in de liberale filosofie. Dat 
het zijn resultaten oplevert is een mo-
tivatie voor het verder verkennen van 
het liberalisme.

Met deze boodschap in het achter-
hoofd, veel leesplezier!

Voorwoord



“This process of  innovation is made possible by eco-
nomic institutions that encourage private property, 
uphold contracts, create a level playing field, and en-
courage and allow the entry of  new businesses that can 
bring new technologies to life. It should therefore be 
no surprise that it was U.S. society, not Mexico or Peru, 
that produced Thomas Edison, and that it was South 
Korea, not North Korea, that today produces techno-
logically innovative companies such as Samsung and 

Hyundai.” 

― Daron Acemoğlu and James Robinson, Why Nations 
Fail: The Origins of  Power, Prosperity, and Poverty

-
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Agenda tweede Semester
8 februari: Nicolas Bas over David Hume

15 februari: Terrorismedebat met Joachim Meese, Montasser Alde’emeh,                   
Yves Desmedt, Herman Mathijs 

22 februari: Dries Lesage over Turkije en het westen

1 maart: Marc Cools over de belgische staatsveiligheid

7 maart: Boudewijn Bouckaert en Matthias Storme over de driehoek: liberalisme- con-
servatisme-nationalisme  (in samenwerking met KVHV)

14 maart: Arnold Burms over de vrije wil

21 maart: Flip Voets over de journalistieke deontologie

24 maart: studentendebat over ongelijkheid en migratie 

11 april: Paul De Grauwe en Lex Hoogduin over besparings- en hervormingsbeleid 
(ism Libera!)

18 april: Marc Kruithof over common law

25 april: Koen Lemmens over la liberté

2 mei: Gert Vermeulen en Martine Claeyssens over de legalisatie van prostitutie

9 mei: Karel De Gucht

12 mei: algemene vergadering

Liberaal Vlaams Studentenverbond Leuven8
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EEN AANSLAG OP DE VRIJHEID
Pieter Vermeulen - Voorzitter LVSV Leuven
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14 november 2015. Europa ontwaakt 
met het vreselijke nieuws van de aansla-
gen in Parijs. Op verschillende plaatsen 
in de Franse hoofdstad hebben terroris-
ten zichzelf  opgeblazen of  hebben ze 
mensen beschoten. De doelwitten: bur-
gers die aan ontspannende activiteiten 
deelnamen op vrijdagavond. Wat nu?

Het aanvallen van onschuldige 
burgers is een verschrikkelijke 
daad en de verantwoordelijken 
hiervoor, voor zover ze zichzelf  
niet hebben opgeblazen, dienen 
opgespoord en bestraft te wor-
den. Hoe verschrikkelijk de aan-
slagen ook zijn geweest, toch mag 
dat in geen geval aanleiding geven 
tot het beperken van de vrijheid 
van de Europese bevolking. Het 
zijn niet onze grote overheid of  
uitgebreide politiemacht die ons 
onderscheiden van de dictaturen 
en bananenrepublieken van deze 
wereld. Het zijn onze fundamen-
tele vrijheden en onze rechtstaat 
die hiervoor zorgen. Als we deze 
in vraag stellen, dan begeven 
we ons op een gevaarlijk pad.

Opinie



 
Een van de voorstellen die voor-
al aan nationalistische kant naar 
voren wordt geschoven , is het 
sluiten van de grenzen. Dat is 
echter geen intelligente maatre-
gel want het treft vooral de on-
schuldige burgers die geduldig 
aan de grenzen zullen moeten 
wachten. Naast de hoge kost 
die dat met zich meebrengt, zal 
dat het probleem niet oplos-
sen maar eerder verplaatsen. 
Zelfs een klein land als België 
bezit 1444,5 km aan grens. Het 
is onbegonnen werk om deze 
volledig waterdicht te bewaken, 
waardoor mensen met slech-
te bedoelingen altijd wel ergens 
een route zullen vinden om on-
opgemerkt de grens over te ste-
ken. Een weinig effectieve regel 
dus, die een hoge kost heeft voor 
de vrijheid en de maatschappij.
 
Andere voorstellen gaan van 
preventieve enkelbanden tot het 
verlengen van de maximumduur 
van administratieve aanhoudin-
gen tot 72 uur in plaats van de 
huidige 24 uur. Terwijl de ver-
lengde aanhouding oorspron-
kelijk voorgesteld werd als een 
uitzonderingsmaatregel voor 
terreurverdachten, blijkt het 

huidige voorstel deze maatregel 
ook uit te breiden naar een groot 
aantal andere gevallen. Opnieuw 
worden hier vrijheden op het 
spel gezet om een vals gevoel 
van veiligheid te creëren. Helaas 
is krachtdadig optreden in crisis-
situaties vaak synoniem aan een 
ondoordacht en buitenproporti-
oneel optreden. Het is belangrijk 
dat de burger zich veilig kan voe-
len, maar dat kan beter gebeuren 
door de reële risico’s van terroris-
me duidelijk te maken. De kans 
dat iemand uit West-Europa ooit 
zelf  geconfronteerd wordt met 
een aanslag is vele malen kleiner 
dan zijn risico op darmkanker. 
België is zeker niet het enige 
landdat verregaande maatrege-
len plant onder het mom van 
de strijd tegen terreur. In Frank-
rijk zijn de aanslagen aange-
grepen om een noodtoestand 
uit te roepen die minstens drie 
maanden zal duren. Hierdoor 
wordt de rechtstaat er deels bui-
tenspel gezet door belangrijke 
controles op de uitvoerende 
macht uit te schakelen.  Dat is 
een zorgwekkend precedent. 
Nog verschillende andere Eu-
ropese landen spelen mee aan 
het spelletje paniekvoetbal.

 
Het vraagstuk rond de veiligheid 
is ook deels economisch van aard. 
Hoeveel zijn we bereid om te be-
talen voor meer veiligheid? In een 
maatschappij met schaarse midde-
len, moeten we proberen om deze 
middelen efficiënt te besteden. De 
inzet van politiediensten en justitie 
in de strijd tegen terreur kost heel 
wat geld. Volgens een schatting van 
Peter De Keyzer gaat het om een 
bedrag van 180 miljoen euro per 
gered mensenleven. In het beste 
geval is er naast het redden van dat 
mensenleven ook een stijging van 
het subjectief  veiligheidsgevoel, 
maar dat is waarschijnlijk efficiënter 
te bereiken door de bevolking beter 
bewust te maken van de (lage) reële 
dreiging van terrorisme. De enor-
me kosten van de strijd tegen terro-
risme staan niet in verhouding met 
het resultaat dat ze blijken op te le-
veren. Meer middelen besteden aan 
terreur lijkt dus niet de beste aanpak.
 
We moeten onze kop niet in het 
zand steken. Terroristische organi-
saties moeten aangepakt worden, 
maar dan wel met legale middelen. 
Iemand die terugkeert van Syrië en 
waarvan aangetoond kan worden 
dat hij lid was van IS, moet gestraft 
worden voor zijn steun aan deze ter-

De enorme kosten van de strijd tegen terrorisme staan niet in verhouding met het re-
sultaat dat ze blijken op te leveren. Meer middelen besteden aan terreur lijkt dus niet de 

beste aanpak.
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roristische organisatie. Een bete-
re data-uitwisseling tussen de ver-
schillende Europese landen kan 
hierbij helpen, maar dat vereist 
geenszins dat elke Europese bur-
ger zijn privacy moet opgeven. 
Het risico op terroristische aan-
slagen zal nooit volledig uitge-
sloten kunnen worden. Als men 
er maatregelen tegen wil treffen, 
dan is het belangrijk dat deze ge-
richt zijn tegen de terroristische 
organisaties zelf  en niet tegen de 

bevolking in het algemeen. Ver-
der moet er gewaakt worden over 
de belangrijke principes van onze 
rechtsstaat. Als dat niet gebeurt, 
dreigt de hele bevolking getrof-
fen te worden door een aan-
slag. Een aanslag op de vrijheid.

Blauwdruk 2015-2016 nr. 2 11
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“It is not from the benevolence of  the butcher, the 
brewer, or the baker that we expect our dinner, but 
from their regard to their own interest.” 

- Adam Smith

Liberaal Vlaams Studentenverbond Leuven12
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Specialist in mobiele toepassingen: 
direct marketing, website integratie en 
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+32 (0) 2 888 6991

Bergstraat 61, 3360 Bierbeek
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In menig Vlaamse huiskamer was de 
vreugde 9 december  groot. Gent kon 
als eerste Belgische ploeg in 15 jaar 
overwinteren in de Champions League. 
Als reden voor dat succes, naast 
kersvers coach van het jaar Hein Van-
haezebrouck, wordt het prachtige nieu-
we stadion van de Gentenaars aange-
haald. Kostenplaatje voor deze moderne 
voetbaltempel: 76 miljoen euro. Hoewel 
de naam Ghelamco Arena anders doet 
vermoeden is de grootste sponsor van  
dit stadion: de overheid. Maar liefst een 
kleine 40 miljoen euro kwam van stad 
Gent en intercommunale TMVW. 

FORFAIT   

Op Europees vlak komt er ge-
lukkig steeds meer protest tegen 
deze exorbitante overheidssteun. 
Voetbalclubs worden gezien 
als economische instellingen. 
Ze leveren diensten op ver-
schillende markten waaronder 
shirtverkoop, tv-rechten en het 
organiseren van bedrijfsevene-
menten. De Europese Unie is 
daardoor ook terecht van mening 
dat artikel 107 van het VWEU 

betreffende steunmaatregelen 
van staten ook van toepassing is 
in verband met overheidssteun 
aan de voetbalwereld.  Finan-
ciering wordt dan vaak verded-
igd met het argument dat dat als 
cultureel erfgoed moet worden 
aanzien en dat het werkgelegen-
heid biedt waar er een tekort 
is. Dit tweede argument is ech-
ter al door talrijke voorbeelden 
neergehaald. De Amerikaanse 
stad Saint Louis trok in 1992 
300 miljoen dollar uit voor de 
bouw van twee nieuwe stadions. 

Het probleem was dat de over-
heid, zoals wel vaker, de markt 
niet had bekeken. Op het vlak 
van stadionbouw was er nameli-
jk al een arbeidstekort waardoor 
private projecten stil kwamen 
te liggen. Het eerste voorbeeld 
is dan weer subjectief. Moet de 
overheid bepalen wat cultureel 
erfgoed is en wat niet? Of  zijn 
wij als burger sterk genoeg om 
voor onszelf  te bepalen waar 
onze culture waarden liggen?

Het protest vanuit Europa komt  
geen minuut te laat.  Zo worden 
er in het zuiden van Europa, 
met name Spanje, regelmatig 
deals gesloten waarbij de over-
heid voor reusachtige bedragen 
grond van voetbalploegen op-
koopt.  In 2013 bijvoorbeeld 
nog kocht de stad Madrid enkele 
oude trainingsvelden van Real 
Madrid aan een prijs van maar 
liefst 27 miljoen euro hoger dan 
de geschatte marktwaarde.  In ti-
jden van economische crisis lijkt 
dat steeds meer de richting uit te 

gaan van de strategie uit het lat-
ere Romeinse keizerrijk. Juvena-
lis verwoordde het als “Vroeger 
verkochten we onze stem aan 
niemand. Al een hele tijd heeft 
het volk de macht afgestaan. Het 
volk benoemde vroeger militaire 
bevelhebbers, hoge ambtenar-
en, legioenen, alles. Nu beperkt 
het volk zichzelf  en hoopt al-
leen nog op twee zaken: brood 
en spelen”. Moeten we dan ter-
ug naar die oude tijd van verval? 
Moeten we toestaan dat de over-

“De Europese Unie is daardoor ook terecht van mening dat artikel 107 van het VWEU betreffende steun-
maatregelen van staten ook van toepassing is in verband met overheidssteun aan de voetbalwereld.”

Voetbalregels voor de overheid
Wannes De Roeck- Aspirant-Lid LVSV Leuven
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heid ons in crisistijd met ons ei-
gen geld zoet probeert te houd-
en met het spel dat voetbal is?

COUNTER

Gent is echter zeker niet het 

enige en al zeker niet het ergste 
voorbeeld van overheidssteun in 
onze voetbalwereld. Integendeel 
zelfs, we zien in het voorbeeld 
van Gent misschien eindelijk 
een kentering. De Ghelamco 
arena was al een goede stap in 
welke richting modern voetbal 
uit zou moeten gaan. Voetbal is 
meer dan een sport geworden 
en de markt biedt private on-
dernemers uitstekende busi-
nesskansen om naambekend-
heid te verwerven en contacten 
te leggen via de voetbalwereld.

Dat er meer dan voldoende in-
teresse is,  tonen enkele nieuwe 
stadions die recentelijk gebou-
wd zijn.  Kijken we bijvoorbeeld 
naar het Emirates Stadium. Gro-
tendeels gefinancierd door de 
Londense voetbalploeg Arsenal 

samen met luchtvaartmaatschap-
pij Emirates. De deal hierbij was 
dat de naam van het nieuwe sta-
dion minstens 15 jaar Emirates 
zou bevatten. Door deze inkom-
sten,  samen met de bedrijfsrui-
mtes en mogelijkheid tot verhur-
ing van het gigantische complex,  
was Arsenal verreweg de finan-
cieel gezondste ploeg van Enge-
land. De afbetaling van de len-
ing buiten beschouwing gelaten, 
maakte de ploeg op 2 jaar maar 
liefst meer dan 200 miljoen pond 
winst. In vergelijking: de derde 

grootste winstmaker in de Britse 
competitie, Tottenham, maakte 
slechts 39 miljoen pond winst.

HANDSBAL

Het voorbeeld van Arsenal toont 
aan dat ondanks het gegeven dat 
voetbal een spel is,  de business 
errond toch ook aan het markt-
principe onderworpen is. De vri-
je markt baadt de mogelijkheden 
die er zijn, optimaal uit wat zorgt 
voor veel grotere winsten en een 
voetbalwereld die niet meer af-
hankelijk is van postjespakkers.  
Als scheidsrechter moet ik de 
overheid in heel deze situatie 
een gele kaart geven. Eentje 
voor handsbal. Voetbal is een 
spel dat via de principes van de 
vrije markt wat heen en weer ge-
tikt moet worden. De overheid 
moet daar met zijn handen afbli-
jven en niet nodeloos veel geld 
in verloren projecten steken.  
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maandag t.e.m. vrijdag   
zaterdag                      
zondag     

Herbert Hooverplein 15
3000 Leuven

10u30- 20u00
10u30-18u00
  sluitingsdag



(i) Inleiding

Samenvatting – De vrije samen-
leving steunt op een geheel van 
werkende waarden en instituties. 
Die waarden en instituties zijn 
het product van culturele evo-
lutie. Progressieve krachten zijn 
de motor van nieuwe variaties in 
dat evolutieve proces dat verdere 
adaptatie mogelijk maakt. Con-
servatieve krachten daarentegen 
bieden het noodzakelijke tegen-
gewicht om die verandering te 
kanaliseren en af  te remmen op 
een wijze dat de progressieve 
krachten die waarden en institu-

ties kunnen versterken i.p.v. deze 
te vernietigen. Dit kanaliseren en 
afremmen, is noodzakelijk om-
dat we de wijze waarop waarden 
en instituties werken waarschijn-
lijk niet echt kunnen begrijpen en 
er dus ook niet volledig redelijk 
over kunnen oordelen; maar we 
desalniettemin van die waarden 
en instituties afhankelijk zijn om 
datgene te doen wat we met de 
rede niet gedaan krijgen. Immers, 

omdat de taken die de menselij-
ke rede kan uitoefenen beperkt 
zijn, steunen we op tradities en 
processen die ons in staat stel-
len te handelen alsof  we dingen 
konden beredeneren die we niet 
kunnen beredeneren. Door deze 
afhankelijkheid van voor ons ir-
rationele processen die ons ge-
drag sturen, moeten we een ma-
nier vinden om deze schijnbaar 
irrationele zaken toch een plaats 
te geven maar hen tegelijkertijd 
in toom te houden en ten goede 
te laten evolueren. Conservatie-
ve krachten beschermen hetgeen 
bestaat maar onbegrepen is; en 

de progressieve krachten probe-
ren dat onbegrepene alsnog te 
verbeteren. 

Epistemologische uitgangspunt – Dit 
artikel gaat uit van de hypothese 
dat de menselijke rede (zowel in 
de hoeveelheid en aard van in-
formatie waarover ze beschikt, 
als informatie dat ze kan verwer-
ken) en de draagwijdte van wat 
we kennis noemen beperkt is. 

Onze kennis bestaat uit hypothe-
se. Deze zijn niet bedoeld als een 
poging om te beschrijven hoe 
dingen in de werkelijkheid zijn, 
uit welke elementen ze zijn op-
gebouwd en hoe deze elementen 
zich daar tot elkaar verhouden. 
De hypothese geeft slechts aan 
welke theorie best verenigbaar is 
met de ervaringen die we reeds 
hebben opgedaan. Hun waarde 
zit hem er hoegenaamd niet in 
dat deze een correcte omschrij-
ving zouden uitmaken van hoe 
dingen zijn, maar dat doen alsof  
dingen zo zijn, in de contexten 
waarin we al ervaring hebben 

opgedaan de minst slechte lei-
draad is die we hebben. Zodra 
we er nieuwe dingen mee pro-
beren (bv. in een andere context) 
kan die hypothese blijken niet 
langer de beste leidraad te zijn. 
Ook kunnen we nieuwe theorie-
en ontdekken die zelfs in geken-
de contexten een betere leidraad 
zijn. Tot slot moeten we nog eens 
benadrukken dat wat relevant 
verschillende en gelijkende situ-

“Conservatieve krachten beschermen hetgeen bestaat maar onbegrepen is; en de progres-
sieve krachten proberen dat onbegrepene alsnog te verbeteren.”
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zelfs zonder dat één van hen er 
ooit voor kiest die gedragsregels 
te volgen of  te handhaven. Het 
bestaan van een situatie waar-
in die gedragsregels gelden, kan 
maken dat het voor elke persoon 
volstrekt onredelijk zou zijn in te 
gaan tegen deze gedragsregels, 
ook al onderschrijft men hen 
niet. Als personen voldoende be-
loond worden wanneer ze mee 
de regel helpen te handhaven of  
voldoende bestraft worden als ze 
de regel niet helpen handhaven, 
zal hij sterk gehandhaafd kunnen 
worden, ook al wil niemand hem 
gehandhaafd zien.

Functie – Dit lijkt een bijzonder 
onbevredigende eigenschap van 
institutionele gedragsregels te 
zijn. Het kan immers regels be-
vatten die niemand wenst. Als 
men de regel niet wenst omdat 
men de nadelen begrijpt maar 
de voordelen niet, is het even-
wel bijzonder belangrijk dat die 

regels die enkel ongewenst zijn 
wanneer men onwetend is over 
de voordelen, toch gehandhaafd 
worden. Institutionele gedragsre-
gels zijn daar toe in staat. Als die 
regels een lange selectie hebben 
doorstaan, verdienen ze het om 
voorzichtig behandeld te wor-
den. Immers, de kans is reëel dat 
er tussen die regels regels zitten 
die door ons niet begrepen func-
ties vervullen of  processen faci-
literen die onvoorzienbare lange 
termijn effecten hebben; of  die 
een korte termijn pay-off  struc-
tuur voorzien om mensen op het 
juiste pad te houden om lange 
termijn doelstellingen te halen; 
of  die de fundering van ons hele 
normatieve kader vormen.  We 
leggen in de volgende alinea’s uit 
hoe dat kan.

Selectie – Bepaalde selectiepro-
cessen kunnen functionele regels 
selecteren waarvan evenwel nie-
mand de voordelen begrijpt. Een 

aties zijn waardoor de hypothese 
al dan niet een goede leidraad is, 
dan per definitie ongekend is en 
onze aannames hierover even-
eens hypothetisch zijn.

Doelstelling – De doelstelling van 
dit artikel is niet om de theorieën 
waarmee conservatieven en pro-
gressieven hun politieke eisen 
verantwoorden te analyseren. 
Het is eerder de bedoeling om 
na te gaan welke functie conser-
vatieve en progressieve krachten 
hebben, zelfs als hun motiveren-
de theorie volstrekt verkeerd zou 
zijn. 

(ii) Instituties, werkende 
waarden en het onbegrijpelijke

Inleiding – In deze tweede para-
graaf  leggen we uit hoe waarden 
en instituties en de processen die 
door hen worden gefaciliteerd 
een functie kunnen vervullen die 
onze menselijke rede niet kan 
vervullen. Daardoor kan het vol-
gen van een traditie in sommige 
gevallen ons laten handelen alsof  
we toegang hadden tot een vorm 
van niet menselijke kennis. Het 
laat ons toe de voordelen van be-
paalde voorschriften te genieten 
zonder te hoeven te begrijpen 
waarom die voor ons of  anderen 
voordelig zijn.

Instituties – Bepaalde sets van ge-
dragsregels zijn in staat mensen 
naar die gedragsregels te laten 
handelen, zonder dat één van 
hen ooit de voor- of  nadelen van 
die regels hoeft te begrijpen en 
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voorbeeld hiervan wordt gevon-
den in de theorie van de cultu-
rele groepsselectie. Volgens deze 
theorie zouden groepen die re-
gels hadden die de kans op over-
leven van hun groep verhoogde 
evenals het productievermogen 
van hun leden, hun ledenaantal 
sneller zien groeien dan andere 
groepen. Daarnaast zouden ze 
in confrontatie met die andere 
groepen vaker (evenwel niet al-
tijd) de winnaar van het conflict 
uitmaken, waardoor hun ge-
dragsregels in de regel zich sterk 
verspreiden. Tevens worden de-
len gekopieerd door personen 
en groepen die het gedrag van 
andere succesvolle personen en 
groepen  nabootsen. Zo heb-
ben zowel de Griekse poleis als 

Rome hun cultuur verspreidt 
over Europa. Wanneer die waar-
den en instituties veracht werden 
omdat de religieuze redenen om 
hen te volgen niet langer werden 
aanvaard en men tevens niet be-
greep waarvoor ze dienden, ver-
viel de macht om nog langer te 
weerstaan aan vijandige aanval-
len en werd hun gebied weldra 
beheerst door normen van een 
andere cultuur. De traditie bevat 
in deze zienswijze dus bepaal-
de kennis over wat functioneert 
doordat het een evolutief  proces 
heeft doorstaan. Als die traditie 
in instituties vervat zit, kan ze 
overleven, los van de wil van de 
mensen. Het selectieproces van 

culturele evolutie is niet verfijnd, 
omdat ze gehele culturen beoor-
deelt en dus de functionele en 
disfunctionele regels samen be-
oordeelt.

Generaties – De lange termijn ef-
fecten van ons gedrag zijn door 
het verstrijken van de tijd en het 
groot aantal variabelen die in-
tussen optreden, vaak weinig in-
zichtelijk. De trage realisatietijd 
maakt dat we de voordelen moei-
lijk zullen ontdekken die waar-
den zoals zelfdiscipline, schuld, 
schaamte, spaarzaamheid, goede 
trouw, vertrouwen, ondernemer-
schap, innovatie, familiale ver-
antwoordelijkheid en opvoeding 
ons opleveren. Tevens zal de 
kortere tijdspreferentie maken 

dat lange termijn voordelen, die 
mogelijk pas volgende generaties 
toekomen, verwaarloosd drei-
gen te worden wanneer we enkel 
steunen op gedragsregels waar-
van de volgers (1) zelf  begrijpen 
dat deze gedragsregels volgen 
(2) hen (3) op korte termijn een 
voordeel oplevert. Institutione-
le regels daarentegen kunnen 
constant op korte termijn belo-
ningen en bestraffingen in zich 
dragen voor het handhaven van 
gedragsregels en toch geselec-
teerd worden door de voorde-
len die het handhaven van deze 
waarde oplevert; en op deze wij-
ze ons bepaalde voordelen blij-
ven leveren, ook als we ze niet 

begrijpen. De voordelen van dit 
soort regels kunnen waarschijn-
lijk best bereikt worden als we 
bereid zijn ruimte te laten voor 
regels die zichzelf  handhaven 
en niet steunen op het begrijpen 
van de effecten van die regels.

Funderende waarden – Men kan 
een onderscheid maken tussen 
instrumentele en funderende 
waarden. Instrumentele waar-
den dienen om een ander doel te 
bereiken. De uiteindelijke doe-
len daarentegen, zijn funderend. 
Men kan het aanhangen van deze 
waarden niet uitleggen op basis 
van het feit dat ze dit of  dat beter 
helpen te verwezenlijken. Deze 
waarden hangen au fond aan 
zichzelf  op en vormen de basis 

van ons hele normatieve sys-
teem. Waarom we het leven van 
anderen belangrijk vinden, kun-
nen we niet uitleggen. We vinden 
dat gewoon. En dat is niet erg. 
Deze waarden zijn zowel bio-
logisch (empathie) als cultureel 
(naastenliefde) geselecteerd. De 
funderende waarden zijn daarom 
aan ons gekend en hoewel we 
begrijpen dat ze ergens functio-
neel moeten geweest zijn vanuit 
het selectieproces, zijn ze even-
wel voor het overige onbegrij-
pelijk. Een normatief  kader van 
een vrije samenleving steunt op 
funderingen die niet redelijk uit 
te leggen zijn. Het niet uitlegbare 
moet een plaats behouden willen 

“Het niet uitlegbare moet een plaats behouden willen we de funderingen van onze vrije 
samenleving niet opheffen zodat de gehele constructie die er op werd gebouwd niet traag 

begint te ontrafelen.”
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men de bevelen en beloningen 
niet begrijpt en bij momenten als 
willekeurig ervaart om zo toch 
de voordelen van een ruime ar-
beidsdeling, specialisatie, coördi-
natie en gebruik van kennis dat 
individueel is (o.a. voorkeuren en 
lokale opportuniteiten) te kun-
nen benutten.

Onbegrijpelijkheid – De waarden 
en instituties op dewelke onze 
samenleving is gebouwd zijn al-
dus minstens gedeeltelijk niet het 
resultaat van de menselijke rede 
maar van een evolutief  proces. 
Het criterium van selectie is in 
dat proces nooit geweest dat de 
functie van die waarde en insti-
tuties voor de mens begrijpbare 
voordelen oplevert. Als we hen 
wel aan dat criterium zouden 
onderwerpen, dan snijden we 
ons zelf  af  van al wat voor ons 
onbegrijpelijk maar functioneel 
is. Dan heeft de mens nog en-

kel toegang tot de voordelen van 
de rede, maar niet meer die van 
de traditie en processen die die 
traditie faciliteert. Die traditie 
en haar instituties vertellen ons 
soms namelijk wat we moeten 
doen, ook als we niet begrijpen 
waarom. Het rijkt ons gedragsre-
gels en processen aan die ons een 
vorm van niet menselijke kennis 
laten gebruiken. Het is dan ook 
niet toevallig dat als men dit soort 
kennis verpersoonlijkt, men het 
goddelijke voorzienigheid noemt 
of  er zijn hand in ziet.

Vrije samenleving – De vrije sa-
menleving haar waarde en in-
stituties zijn naar boven gedre-
ven via een proces van evolutie. 
Dat proces levert een cultuur 
op wiens functionele elementen 
steunen op onbegrepen werken-
de waarden en instituties die zich 
handhaven los van het begrijpen 
van de voordelen en los van de 

we de funderingen van onze vrije 
samenleving niet opheffen zodat 
de gehele constructie die er op 
werd gebouwd niet traag begint 
te ontrafelen.

Processen – Bepaalde gedragsre-
gels faciliteren een proces dat in-
formatie verwerkt dat ons brein 
niet zou kunnen verwerken en 
creëert informatie waarmee we 
onze activiteiten kunnen coördi-
neren op een wijze dat we dat – 
mochten we enkel afhangen van 
ons brein – niet zouden kunnen. 
Het sterkste voorbeeld hiervan is 
de vrije markt. Deze steunt o.a. 
op zowel eigendomsrecht als 
regels van ontoelaatbaar gedrag 
(die o.a. fraude, bedrog en dwang 
verbieden). Door het proces van 
op- en afbieden duwt iedereen 
zijn informatie over de relatieve 
beschikbaarheid van goederen 
evenals het belang van het mo-
gelijk gebruik van die goederen 
in het systeem. De prijzen geven 
daarop feedback. Deze feedback 
geeft aan elkeen aan wat ze best 
kunnen doen. Het wonderlijke 
hiervan is niet alleen de hoeveel-
heid informatie waar bij de prijs-
vorming rekening mee wordt ge-
houden, maar eveneens dat het 
mensen helpt voor elkaar te wer-
ken zonder dat ze enig idee heb-
ben waarvoor het geproduceer-
de goed gebruikt zou worden en 
waarom dat gebruik belangrijk 
is. Men kan de redenen waarom 
de markt exact de prijs naar be-
neden en boven duwt soms niet 
begrijpen. Ook hier moet men 
bereid zijn om zich te laten lei-
den door een proces waarvan 
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goedkeuring van degene die aan 
haar onderworpen zijn. Als we 
uit de traditie alles gooien wat we 
als onprettig ervaren en waarvan 
we de voordelen niet begrijpen, 
dan zullen we toegang verliezen 
tot alle vormen van kennis die 
onze traditie en haar processen 
in zich droeg. Een vrije samen-
leving kan maar overleven als 
we begrijpen dat er plaats moet 
blijven voor het onbegrijpelijke, 
d.w.z. dat we werkende waar-
den en instituties met de uiter-
ste voorzichtigheid hervormen 
zodat we met een verantwoorde 
vorm van trial and error kunnen 
ontdekken welke delen vitaal zijn 
en welke bijkomstig.

Theorieën – We kennen intus-
sen tal van theorieën, over wat 

onze waarden functioneel maakt. 
Deze theorieën kunnen, wan-
neer hun hypothetische karakter 
onvoldoende begrepen wordt, 
misleidend genoeg de indruk 
geven dat de werkende waarden 
intussen wel “echt” begrepen 
zouden worden. Daardoor zal 
men er onterecht van uitgaan 
dat wanneer men het werkings-
gebied van de hypothetische 
oorzaak van de voordelen dras-
tisch uitbreidt, er dan vanzelf-
sprekend reeds aangetoond is 
dat de oorzaak daar ook zal wer-
ken, terwijl de hypothese over de 
oorzaak van de voordelen in die 

sterk verschillende context nog 
niet getest is en voorzichtigheid 
daarom ten stelligste aangewe-
zen blijft. Het is best hier het 
hypothetisch karakter van the-
orieën betreffende de oorzaken 
van de voordelen van werkende 
waarden te blijven benadrukken 
omdat zich anders de hiervoor 
uitgelegde begrijpparadox voor-
doet. Daarbij deed het zich in het 
verleden frequent voor dat men, 
terwijl men de oorzaken van de 
voordelen denkt te begrijpen en 
deze drastisch wil uitbreiden om 
alle voordelen ervan te oogsten, 
men net andere werkende waar-
den of  andere delen van dezelfde 
werkende waarde in gevaar gaat 
brengen. Een eerste voorbeeld 
daarvan is het overdreven ver-
trouwen in de rede en het dwa-

lende idee dat de rede en een be-
paalde specifieke experimentele 
methode (ceteris paribus) overal 
even succesvol kon ingezet wor-
den, nadat de  rede en deze spe-
cifieke experimentele methode 
enkele spectaculaire doorbraken 
hadden verwezenlijkt in de har-
de wetenschappen. Een tweede 
voorbeeld is de dwalende theorie 
over wat een democratische en 
vrije samenlevingen zo waarde-
renswaardig maakt (lees meer: 
‘Over vrijheid en democratie’, 
Neohumanisme, jaargang 79, nr. 
2). Een derde en laatste voor-
beeld zijn de dwalende theorie-

en over wat liberalisme is (lees 
meer: ‘Hoe liberalisme begrij-
pen?’, Blauwzuur, jaargang 42, 
nr. 2, tweede druk).

Instituties vrije samenleving – Be-
kende voorbeelden van niet be-
grepen en op het eerste zicht 
onprettige instituties zijn private 
eigendomsrecht, prijzen, rente, 
economische crisissen, faillisse-
ment, begrotingsregels en het 
gezin. Communisten die een po-
ging deden private eigendom af  
te schaffen slaagden er niet meer 
in de eigen bevolking te voeden. 
Socialisten en sociaal democraten 
die de rol van prijzen niet begre-
pen en hen plafonneerden, cre-
eerden keer na keer weer schaar-
ste. Keynesianen die de rol van 
rente, economische crisissen en 

begrotingsregels niet begrepen 
dreven ons naar bubbels, infla-
tie, stagflatie en overheidstekor-
ten en -faillissementen. Moderne 
macro-economen die de rol van 
economische crisis, geld, faillis-
sementen en ondernemers waar-
schijnlijk niet begrijpen, drijven 
ons steeds dieper in een Japans 
scenario waar de economie haast 
geen groei meer kent. 

(iii) Rol van conservatieve 
krachten

Instituties beschermen tegen collectieve 

“Communisten die een poging deden private eigendom af  te schaffen slaagden er niet meer 
in de eigen bevolking te voeden. Socialisten en sociaal democraten die de rol van prijzen niet 
begrepen en hen plafonneerden, creëerden keer na keer weer schaarste.”
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actie – Wanneer collectieve feed-
backmechanismes worden op-
gericht, kunnen ze het collectief  
actieprobleem waarbij mensen 
gegijzeld worden door institu-
ties die ze niet wensen, overwin-
nen en instituties die zonder dat 
collectief  feedbackmechanisme 
zichzelf  konden afdwingen, als-
nog omverwerpen.  Zo kunnen 
parlementen zich bijvoorbeeld 
bevoegd gaan achten om over elk 
van deze waarden en instituties 
en bijhorende gedragsregels en 
procesuitkomsten te oordelen. 
Op dat moment kunnen conser-
vatieve krachten de waarden en 
instituties van een vrije samenle-
ving helpen bewaren. Dan zijn ze 
de krachten die het veranderen 
kanaliseren en afremmen tot die 
hopelijk een ongevaarlijke vorm 
aannemen of  zelfs geïntrodu-
ceerd worden op een wijze die 
werkelijk kan leiden tot het ont-
dekken van verbeteringsmoge-
lijkheden. Zolang conservatieven 
de verandering niet tegenhouden 
maar slechts conditioneren op 
een wijze die verenigbaar is met 
een vrije samenleving, zullen ze 
het evolutieve proces faciliteren. 
Zodra conservatieven elke vraag 
om variatie toe te laten om zo te 
ontdekken wat wel en niet werkt 
tegenhouden, zullen ze evenwel 
het evolutieve proces tot stil-
stand brengen.

Symbolisch irrationalisme binnen de 
perken houden – Het kan dan wel 
zijn dat het redelijk is om be-
paalde schijnbare irrationele za-
ken een plaats te geven in onze 
samenleving. Dat betekent nog 

niet dat we elke vorm van irra-
tionalisme plots zouden moeten 
toelaten. Het is net daarom dat 
conservatieve krachten enkel 
bestaande vormen van irrationa-
lisme beschermen en zich sterk 
verzetten tegen nieuwe vormen 
van irrationalisme. Het spirituele, 
religieuze, symbolische en filoso-
fisch “begrijpen” van de waar-
den en instituties wordt immers 
vaak gebruikt om nieuwe en 
ongebruikelijke dingen binnen 
te smokkelen die geen uitstaans 
hebben met de traditie. Waar de 
vlag, het ambt van de president 
en de vrijheid de ene dag nog 
symbool staan voor de werken-
de waarden en instituties wor-
den ze later ingeroepen net om 
die waarden en instituties omver 
te werpen. Het gevaarlijke aan 
deze manieren van “begrijpen”, 
is dat ze doen alsof  hetgeen niet 
begrepen kan worden, begrepen 
wordt. Dat geeft de kans om al-
les wat men nieuw wil, maar niet 
verdedigbaar is alsnog binnen te 
smokkelen via deze schijnrede-
nen die o.a. religie en symbolisch 

begrijpen aanleveren. Daardoor 
worden deze schijnredenen een 
excuus om de meest verachte-
lijke en laagste menselijk driften 
zoals hebzucht, zelfadoratie en 
egoïsme toch te kunnen laten 
zegevieren. Conservatieve krach-
ten zijn dus zowel de eerste ver-
dedigingslijn tegen losgeslagen 
irrationalisme als tegelijkertijd 
de verdedigers van een redelijke 
ruimte die we laten voor irrati-
onele componenten van delen 
uit onze cultuur zoals waarden, 
procesuitkomsten en instituties. 
Door te verdedigen wat bestaat, 
verdedigen ze de scheidingslijn 
tussen redelijk (hetgeen deel 
is van een geheel dat bewezen 
functioneel is) en onredelijk ir-
rationale elementen (dat nieuwe 
onverdedigbare dingen invoert 
via schijnredenen die gegeven 
worden voor het onbegrepene). 
Het ontbreken van sterke theo-
rievorming helpt conservatieve 
krachten om aan de begrijppara-
dox te ontkomen.

Referentiestandaard – De verde-
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diging van duidelijke en samen-
hangende referentiestandaarden 
(o.a. in betekenis en waarden) 
zorgt ervoor dat er een facilite-
rende context voor dialoog be-
staat. Wanneer we deze groepen 
niet hebben, dreigt betekenis on-
duidelijk te worden en wordt een 
goed gesprek moeilijker omdat 
de minimale vereiste gemeen-
schappelijke aanknopingspunten 
dan worden geërodeerd.

(iv) Ervaring, kritiekwaarden 
en hypotheses 

Inleiding – Dat de traditie een 
aantal functionele elementen die 
soms niet begrepen worden om-
vat, sluit evenwel een kritiek op 
de traditie niet uit. Disfunctione-
le elementen identificeren en via 
kritiekwaarden communiceren, 
laat toe een evolutief  proces in 
gang te zetten en de opgedane 
ervaringen stellen ons in staat 
om enigszins zinvolle constraints 
voor dat evolutieve proces te 
ontwerpen. Deze vierde para-
graaf  licht toe hoe het correct 
begrijpen van wat progressie-
ve krachten wel en niet kunnen 
doen, toelaat om succesvoller te 
zijn in de keuze van stappen om 
de situatie globaal genomen wer-
kelijk te verbeteren.

Disfunctionele elementen – De tra-
ditie bevat naast de bijzonder 
waardevolle maar evenwel onbe-
grijpelijke waarden ook disfunc-
tionele of  nutteloze elementen. 
Culturele selectie, die de werken-
de waarden in onze cultuur op-

leverde, gebeurt immers op ba-
sis van een selectie van hoe een 
gehele cultuur het overleven en 
productiviteit van de groep ten 
goede komt. Disfunctionele ele-
menten proberen te verwijderen 
uit de cultuur is een nobele maar 
erg hachelijke onderneming. Im-
mers, we zijn niet in staat om het 
onderscheid te maken tussen on-
begrepen en disfunctionele on-
derdelen van een cultuur.

Kritiekwaarden – Kritiekwaarden 
duiden aan welke elementen 
van onze sociale omgeving we 
onwenselijk achten zonder dat 
het een onderscheid kan maken 
tussen onbegrepen en werkelijk 
disfunctionele onderdelen. Die 
kritiekwaarden zijn een uitste-
kende wijze om pijnpunten te 
signaleren. De kritiekwaarde kan 
zijn taak van de signalisatie van 
pijnpunten ten volle vervullen 
wanneer het zich enkel moet be-
zighouden met het aanwijzen van 
het probleem. Zolang correct 
wordt begrepen dat die kritiek-
waarde enkel een signaalfunctie 
heeft, is het geen probleem dat 
de kritiekwaarde zich daartoe 
beperkt. Maar zodra men ver-
keerdelijk de kritiekwaarde ziet 
als een oordeel, dan zal men al-
les wat onprettig is overboord 
gooien, ook als dat noodzakelijk 
is voor het overleven van men-
sen. Men zal dan rebelleren te-
gen elke beperking op de wil en 
bij gevolg tegen alle instituties 
die onze vrije samenleving vorm 
geven, zoals eigendomsrecht, het 
prijzenmechanisme en zelfs mo-
rele feedback van naasten. 

Progressieve krachten – Publieke 
tussenpersonen zoals actievoer-
ders, journalisten, dichters en 
filosofen spelen een belangrijke 
rol in het vaststellen en com-
municeren van disfuncties aan 
diegenen die er misschien niet 
onmiddellijk bij betrokken zijn 
en er anders geen kennis over 
of  voeling mee zouden hebben. 
Ze zijn in staat om een bewust-
zijn omtrent en betrokkenheid 
bij het probleem te creëren op 
dat niveau waarop collectieve 
actiemiddelen vervolgens de 
netto-effecten van het geheel 
van instituties en andere actoren 
kunnen bijsturen. Hun pogingen 
om bewustzijn te creëren, zullen 
hen er toe aanzetten hun eis tot 
verandering zo dwingend moge-
lijk te formuleren. De utopische 
verhalen en simplistische recht-
vaardigingen om in te grijpen, 
zijn bijzonder effectief  om naar 
een ruim publiek te communice-
ren en hen betrokken te krijgen. 
Ze zijn evenwel volstrekt onge-
schikt om vervolgens collectie-
ve actie op te baseren. Immers, 
het signaal geeft slechts aan dat 
iets problematisch is, niet dat het 
ongewenst is, laat staan wat dan 
de beste remedie zou zijn. Kri-
tiekwaarden geven slechts aan 
wat onprettig is en niet wat dan 
wel werkt. Men kan op basis van 
het (consequent) toepassen van 
kritiekwaarden en haar utopische 
en simplistische rechtvaardigen-
de vertelsels geen samenleving 
opbouwen, noch hervormen.

Ervaring en experimenteren – De er-
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varing laat toe om hypotheses te 
formuleren over wat wel en niet 
zal werken in een bepaalde con-
text. Hoewel we nooit kunnen 
weten wat de exacte variabelen 
zijn die er aanleiding toe geven 
dat een methode in een bepaal-
de context succesvoller is dan de 
andere methoden, toch kunnen 
we op basis van onze ervaring 
daar wel verantwoorde hypothe-
ses over formuleren. Zolang de 

len sterk afhankelijk is van de 
mate waarin ze die context niet 
zo sterk wijzigt dat de kennis die 
we voordien opdeden niet langer 
een leidraad is voor verdere han-
delingen. Als men experimenten 
aangaat, moet men zich sterk 
bewust zijn van het feit dat men 
slechts op basis van hypotheses 
werkt, mogelijk de werking volle-
dig verkeerd inschat omdat men 
het niet begreep en daarom moet 

den door andere instituties en 
dit doen zonder op voorhand te 
willen bepalen wat de uitkomst 
van dat experiment zal moeten 
zijn, dan kunnen ze een bron van 
vooruitgang zijn.

Voorbeelden – Utopische werken 
die een samenleving omschreven 
die net het omgekeerde deed op 
een betwist punt, zijn maar zel-
den een goede leidraad gebleken 

context voldoende vergelijkbaar 
is, is het voldoende aannemelijk 
dat men bewust variaties kan 
aanwijzen die een kans op slagen 
hebben. Vanuit dat soort kennis 
kan men dus wel bewust experi-
menten opzetten om te zien of  
bepaalde disfunctionele elemen-
ten vervangen kunnen worden 
door functionele elementen van 
onze cultuur die elders dezelfde 
of  vergelijkbare functie vervul-
len maar met minder negatieve 
effecten. 

Context en voorzichtigheid – De 
ervaring hangt sterk af  van de 
context waarin we verkeren. 
Dat betekent dat onze hypo-
theses het meeste kans hebben 
ons succesvol te leiden in het 
maken van keuzes in contexten 
die sterk gelijken op diegenen 
waarin we verkeren. Het is om 
die reden dat de kans op sla-
gen van hervormingsvoorstel-

men dan ook zéér voorzichtig 
zijn.

Ruimte voor variatie – Wanneer 
progressieve krachten eisen dat 
de gehele samenleving moet 
gereorganiseerd worden om 
een probleem aan te pakken, 
is de kans op succes beangsti-
gend klein door de contextuele 
en hypothetische aard van onze 
kennis. De kans op succes is 
veel groter wanneer progres-
sieve krachten eisen een zekere 
ruimte voor variatie toe te la-
ten zodat we via trial and error 
ontdekken wat de betere alter-
natieven dan wel mogen zijn. 
Wanneer progressieve krachten 
alles vernietigen wat onprettig 
is zijn ze een bron van ellen-
de, wanneer ze het evolutieve 
experimenteren opstarten om 
te ontdekken of  dezelfde func-
tie met minder disfunctionele 
elementen vervuld kan wor-

voor de organisatie van een sa-
menleving. De utopische tradi-
ties en grote veranderingspro-
jecten die de gehele samenleving 
omvatten brengen eerder dood 
en vernieling. Hervormingspro-
jecten daarentegen kunnen wan-
neer ze voorzichtig zijn de ver-
antwoordelijkheid claimen voor 
de belangrijkste voordelen die 
we in de meeste Westerse landen 
genieten t.o.v. de rest van de we-
reld. Zo werden de burgerlijke 
rechten en vrijheden die werkten 
voor blanke katholieke mannen 
uitgebreid naar joden, zwarten, 
vrouwen en holebi’s. In dat laat-
ste geval zien we dat het veelal 
gefaseerd verliep (niet strafbaar-
stelling, wettelijk samenwonen, 
huwen, adoptie, het opnieuw 
activeren van de moederschaps-
regel voor echtgenote) en dat, 
zodra bleek dat de experimenten 
geen problemen opleverden, ze 
verder werden uitgebreid en na-

“De utopische tradities en grote veranderingsprojecten die de gehele samenleving om-
vatten brengen eerder dood en vernieling.”
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volging kregen in andere rechts-
systemen die in een vergelijkbare 
context opereerden. Ook de te-
rugkeer naar werkende instituties 
en waarden na de val van de USSR 
door Oost-Europese staten was 
een succes. Maar andere van die 
experimenten zoals de invoering 
van Westerse regels van burger-
lijk recht inzake het huwelijk in 
Turkije en Zuid-Afrika, liepen 
fout af  en konden (vaak evenwel 
pas na een langere periode) terug 
rechtgezet worden. 

(v) Rol van progressieve 
krachten

Signaleren van problemen – De 
voordelen van een traditie geven 
traditie het voordeel van de twij-
fel maar geen onvoorwaardelijke 
steun. Zeker omdat ook evolu-
tieve aanpassingen dat voordeel 

van de twijfel eveneens kunnen 
claimen. Om een zoektocht naar 
alternatieven te starten is het no-
dig mechanismes te ontwikkelen 
die collectieve actieproblemen 
kunnen overkomen. De pro-
gressieve krachten creëren het 
bewustzijn op basis waarvan de 
vrijwillige samenwerkingsver-
banden problemen kunnen aan-
pakken of  onvrijwillige institu-
tionele regels aangepast kunnen 
worden op een wijze dat er een 
voldoende variatie ontstaat om 
te leren wat wel en niet werkt. 

Vormen van collectieve actie – Het 
is belangrijk om hierbij te be-
nadrukken dat het adaptief  ver-
mogen van vrijwillige samenwer-
kingsverbanden waarschijnlijk 
veel groter is dan dat van institu-
ties, en dat progressieve krachten 
die zich keren tegen negatieve 
effecten van instituties, daarom 

waarschijnlijk veel effectievere 
remedies zullen ontwikkelen als 
ze niet de instituties aanpassen 
maar de effecten van de institu-
ties onder bepaalde condities eli-
mineren via mediërende vrijwil-
lige samenwerkingsverbanden. 
We denken dan bijvoorbeeld aan 
werkloosheidskassen bij vakbon-
den, ziektefondsen bij mutua-
liteiten en standaardcontracten 
bij consumentenorganisaties of  
kredietkaarten. Deze zijn veel 
flexibeler dan hun tegenhangers 
van sociaal zekerheidsrecht en 
consumentenbeschermingsrecht 
en kunnen geacht worden in de 
regel sneller te kunnen evolueren 
tot een goede remedie, behalve in 
die gevallen dat een remedie na-
tuurlijk een onvrijwillig element 
moet bevatten om te werken.

Evolutief  proces in gang brengen – De 
progressieve krachten voorko-
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men dat conservatieve krachten 
meer bewaren dan zinvol is en 
dat ze het evolutieve proces tot 
stilstand zouden brengen. En zo-
lang die progressieve krachten de 
constraints aanvaarden die con-
servatieve krachten zullen op-
leggen aan hun experimenteren, 
is de kans dat ze de motor zijn 
voor vooruitgang i.p.v. achteruit-
gang reëel. Progressieve krach-
ten die het onderscheid kunnen 
maken tussen de redeneringen 
die opgebouwd worden om pro-
blemen effectief  te communice-
ren en de redeneringen die nodig 
zijn om problemen werkelijk aan 
te pakken, kunnen zelfs mee de 
uitdaging opnemen om binnen 
de ruimte voor variatie zelf  een 
experiment op te zetten.

(vi) Conclusie

Onbegrijpelijke – Het onbegrijpe-
lijke binnen onze tradities bevat 
de grondvesten van onze vrije 
samenleving. Omzichtigheid is 
het minste wat we mogen ver-
wachten wanneer men deze tra-
ditie wil aanpassen. Een besef  
van de beperktheid van wat we 
met de rede kunnen doen en de 
kracht van evolutieve processen, 
kan ons helpen om meer ver-
antwoorde experimenten op te 
zetten die een grotere kans op 
slagen hebben en een kleinere 
kans om onze beschaving te on-
dergraven.

Rol van de krachten – Conserva-

tieve krachten beschermen het 
functionele onbegrepene en 
creëren de constraints waarbin-
nen een evolutief  proces een 
verhoogde kans op slagen heeft. 
De progressieve krachten hou-
den het evolutieve proces op 
gang en kunnen een bewustzijn 
creëren dat nodig is voor collec-
tieve actie zowel om vrijwillige 
samenwerkingsverbanden te 
activeren als onvrijwillige sa-
menwerkingsverbanden ruimte 
tot variatie te geven. Ze hebben 
elk een rol te spelen die ze en-
kel zinvol spelen als ze de an-
dere toelaten om hun rol ook 
te spelen. Wie naar de USSR en 
de Amish kijkt, kan zien hoeveel 
schade elke kracht aanricht wan-
neer deze niet geremd wordt 
door de andere kracht.

(vii) Ter uitleiding

Inleiding – Dit artikel bevat door 
de beperkte omvang slechts een 
eerste aanraking van enkele in-
zichten waar we rekening mee 
moeten houden, maar laat de 
meeste vragen onbeantwoord. 
We wijzen de lezer hier graag 
nog op drie randopmerkingen.

Over variatie en constraints – Hoe 
rede, evolutie, variatie en con-
straints elkaar aanvullen, wordt 
ruimer toegelicht in ‘Over vari-
atie en constraints’ (Blauwzuur, 
jaargang 43, nr. 1). Het helpt 
verder de wijze waarop dat 
evolutieve proces in een vrije 

samenleving dan vorm kan gege-
ven worden te begrijpen. 

Over kennisvergaring in experimente-
ren – De meest prangende vraag 
blijft waarschijnlijk in hoe ver we 
werkelijk uit al die experimen-
ten iets zullen kunnen leren. Zo 
blijven de lange termijn effecten 
immers grotendeels buiten het 
domein van redelijke observatie 
wanneer we aan het experimen-
teren slagen. Ook de veelvoud 
van veranderingen die parallel 
door een samenleving lopen, ma-
ken het moeilijk om de effecten 
van een experiment te begrijpen. 
In het artikel ‘De uitdagingen 
van de studie van complexe sys-
temen’ (Blauwzuur, jaargang 40, 
nr. 3) leggen we tevens uit hoe de 
complexiteit van de meeste soci-
ale fenomenen ons hindert om 
harde conclusies te trekken. Dit 
alles lijkt ons er toe aan te zetten 
ervan uit te gaan dat de kennis 
die we opdoen eerder marginaal 
is. Zo kunnen we met redelij-
ke overtuiging uitspraken doen 
over het economische systeem 
van Noord- en Zuid-Korea. Dit 
soort marginale kennis is even-
wel niet onbelangrijk. Zo ging 
een halve eeuw geleden bijna 
de helft van de wereldbevolking 
gebukt onder socialistische regi-
mes. De succesvolle verbetering 
van ons rechtssysteem in het 
verleden en de mogelijkheid om 
op vergissingen die pas op lange 
termijn duidelijk werden, terug 
te komen, zoals gebeurde in het 
geval van Keynesiaans beleid, 
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maakt dat we naast traditie ook 
experimenteren een voordeel 
van de twijfel geven. Niks meer, 
maar ook niks minder. 

Over exporteren van geslaagde 
experimenten – Om een terug-
keer naar werkende instituties 
na een lange dwalende termijn 
werkelijk mogelijk te maken, is 
het waarschijnlijk wel belangrijk 
om de lambda waarde van insti-
tuties over verschillende samen-
levingen voldoende in stand te 
houden. De drang om werken-
de instituties te exporteren en 
éénvormig te maken, eerder dan 
andere landen een eigen variant 
te laten ontdekken, maakt dat 
alle instituties op dezelfde wijze 
dreigen te falen op hetzelfde mo-
ment, alternatieve evolutiepaden 
worden afgesneden en we zo on-
voldoende zullen kunnen leren 
welke particuliere variaties be-
stendigere instituties opleveren.
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Savoyestraat 10
3000 Leuven

Openingsuren: 
maandag tot zondag van 9u tot 19u
donderdag en vrijdag open tot 24u

woensdag gesloten
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Alfons Smetsplein 1
3000 Leuven

Open van maandag t.e.m. vrijdag
van 8u00 tot 18u00



“Democracy extends the sphere of  individual free-
dom, socialism restricts it. Democracy attaches all 
possible value to each man; socialism makes each 
man a mere agent, a mere number. Democracy and 
socialism have nothing in common but one word: 
equality. But notice the difference: while democra-
cy seeks equality in liberty, socialism seeks equality 
in restraint and servitude.” 

― Alexis de Tocqueville
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(Ere)lid worden? 
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Lidmaatschap  

Wenst u lid te worden van LVSV Leuven?
Iedere student die geïnteresseerd is in de ideologie van het liberalisme kan lid worden van het LVSV Leu-
ven. Voor het symbolische bedrag van 5 euro geniet je als lid van LVSV Leuven van de talrijke voordelen 
die we je bieden. Zo krijg je onder meer een jaarabonnement op het ledenblad Blauwdruk, uitnodigingen 
voor al onze activiteiten (Blauwe Maandagen, debatten, discussieavonden, cantussen, bezoeken en uit-
stapjes), daarnaast ontvang je korting op de aankoop van liberale boeken en maak je automatisch deel uit 
van ons zeer uitgebreide netwerk van liberalen. Je kan je inschrijven als lid via de website van het LVSV 
Leuven, maar je kan uiteraard ook altijd één van onze bestuursleden aanspreken. Zoals het een liberale 
vereniging betaamt, heeft het lidmaatschap of  deelname aan onze activiteiten geen enkele verplichting 
als gevolg. Als je geïnteresseerd bent om actiever mee te werken dan is een bestuursfunctie iets voor jou. 
Spreek ons gerust aan op onze activiteiten! 

Wenst u erelid te worden van LVSV Leuven?
Het erelidmaatschap van het LVSV is de mogelijkheid die wij bieden aan niet-studenten om hun sym-
pathie voor onze vereniging te uiten en om hen de kans te geven zich nauwer bij onze vereniging te 
betrekken. Deze leden verdienen ons respect vanwege hun steun aan het LVSV en worden ook dusdanig 
behandeld. Dat betekent dat alle ereleden steeds persoonlijk worden uitgenodigd voor al onze activitei-
ten (zowel de politieke als de studentikoze activiteiten). Zij ontvangen gratis alle exemplaren van ons 
ledenblad de Blauwdruk en zij worden - indien gewenst - opgenomen in de galerij der ereleden op onze 
website. Erelid wordt u door een bijdrage vanaf  35 Euro te storten op rekeningnummer: 734-0096923-
29. Indien u meer informatie wenst omtrent het erelidmaatschap, contacteer onze penningmeester Lauri 
op Lauri@lvsvleuven.be
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