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Voorwoord van de Voorzitter

Harald Smeets
Voorzitter LVSV Leuven

ren van ‘de politiek’. Op de bor-
rel achteraf  was duidelijk dat het 
gebrek aan kwantiteit werd goed 
gemaakt met kwaliteit, iets dat 
zich vertaald heeft in een mooie 
en constante opkomst op onze 
wekelijkse Blauwe Maandagen. 
Veel nieuwe leden, betekent ook 
veel jonge leden, een moment 
dat men als voorzitter de grijze 
haren begint te vrezen. 
Al ben ik blij om te zien dat het 
LVSV zoveel aantrek heeft, des 
te meer omdat behalve actieve 
deelname aan de Blauwe Maan-
dagen ook onze boeken door jul-
lie geplunderd worden. 

Na een Blauwe Maandag door 
professor Tanghe over Alexis 
de Tocqueville – om op gang te 
komen – trappen we het tweede 
semester af  met een debat over 
vrijheid van meningsuiting. De 
aanleiding hiertoe waren niet 
zozeer de vreselijke aanslagen 
in Parijs maar wel de hemelter-

gende onzin die erna her en der 
werd uitgekraamd over vrijheid 
van meningsuiting door al wat 
in staat was geluid uit te boot-
sen. De vrijheid om je mening te 
mogen uiten is een van de meest 
fundamentele rechten die men 
heeft en het enige recht dat quasi 
iedereen zegt te respecteren, tot-
dat men aanhoort wat men nu 
precies met dat respect bedoelt. 
Hoog tijd om daar voor de Leu-
vense student verandering in te 
brengen me dunkt.

Verder op het programma staat 
behalve onze Blauwe Maan-
dagen, avonden in den Bou-
le en cantussen ook nog onze 
Blue-Cocktail en een activiteit 
met Libera! over het thema “rijk 
worden, rijk zijn, rijk blijven”.

Bij deze nodig ik graag iedereen 
uit om langs te komen. Alvast tot 
op een van onze activiteiten!

Beste leden, ereleden en sympa-
thisanten,

Bij het ter perse gaan van deze 
blauwdruk zijn de boeken van 
het eerste semester net dichtge-
klapt en staat het tweede semes-
ter voor de deur. Een nieuwe 
lading leerstof  en een nieuwe 
lading activiteiten van het LVSV. 
Het eerste semester is moeilijk 
te overtreffen maar als er één 
kalender dat kan, is het die van 
het tweede semester wel. Naast 
talrijke inhoudelijke activiteiten 
hebben we in het tweede se-
mester nog iets meer dan anders 
aandacht voor die laatste strofe 
uit ons clublied. 

Het openingsdebat was een ope-
ning in mineur dit academiejaar. 
Politici zaten vast op een rege-
ringsvorming en stuurden ver-
vangers. Ook qua opkomst heb 
ik betere jaren gezien, het leek 
wel alsof  de studenten moe wa-
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Editoriaal

Editoriaal

Dimitri Van Becelaere
Hoofdredacteur

Geachte lezer,

Voor u ligt de tweede Blauwdruk 
van dit academiejaar, het tweede 
semester is na een lange examen-
periode eindelijk begonnen. Vo-
rige zomer schreef  ik nog hoe de 
examens in juni geplaagd werden 
door het WK voetbal en de ver-
kiezingen in Europa, België en 
haar deelstaten. Ook deze keer 
bleef  onze blok niet gespaard 
van aandachtsgrijpende gebeur-
tenissen. De korte blokpauzes, 
of  gewoon het blokken zelf, 
werd gevuld met het volgen van 
de tragische aanslagen in Parijs 
en alle ontwikkelingen in de na-
sleep hiervan. 
Wat vaak opviel is de hypocrisie 
die gepaard ging met de plot-
se verdediging van het recht op 
vrije meningsuiting. Politici, ook 
van landen die het niet al te nauw 
nemen met fundamentele basis-
rechten, schaarden zich bijeen 
om de wereld te tonen hoe vrij-
heidsminnend zij wel niet zijn. 
Bekende gezichten die wel vaker 
het recht van vrije meningsui-

ting geminimaliseerd hadden of  
inconsequent toepasten, orna-
menteerden plots hun multime-
dia-accounts met ‘je suis Char-
lie’-afbeeldingen. Opeens leek de 
hele wereld achter dit basisrecht 
te staan. Helaas, een echt onvoor-
waardelijk en absoluut recht voor 
eenieder om diens mening te mo-
gen uiten is er niet en wordt ook 
helemaal niet gepromoot door 
de grote meerderheid. Het hele 
tafereel bleek dan ook van korte 
duur: met ongeloof  werd gerea-
geerd op de fameuze spandoek 
van de supporters van Standard 
de Liège en de club liep ook een 
boete op. Of  zulke spandoeken 
van slechte smaak getuigen zou 
helemaal niet ter zake mogen 
doen, ook slechte smaak moet 
met de wereld gedeeld kunnen 
worden. En dan is er nog het in-
fantiele online spel van Filip De-
winter: zonder tussenkomst van 
enige rechterlijke instantie meent 
het parket dit offline te mogen 
halen, faut le faire. 
Wat zich verder liet opmerken, 
waren de reacties vanuit de po-

litieke wereld om aanslagen zo-
als deze in Parijs tegen te gaan. 
Toegegeven, België heeft geen 
al te best ogende cijfers: in ver-
houding tot het bevolkingsaantal 
staan we in voor het grootst aan-
tal Syriëgangers en na de aanslag 
op het Joods Museum in Brussel 
en de steekaanval op een ortho-
doxe jood in Antwerpen, kon de 
politie nipt een nieuwe aanslag 
verijdelen. Toch blijft het be-
vreemdend hoe aanslagen die ge-
richt zijn op onze vrijheden, be-
streden worden onder meer door 
net onze vrijheden in te perken. 
Een vlottere toegang voor de 
overheid tot uw digitale leven, 
soepelere telefoontaps, militairen 
op straat … Voor wie een beetje 
liberaal is van geest, voelt het aan 
als of  hij zich tussen twee vuren 
bevindt, en beide vuren voeden 
zich met onze vrijheden. 
In deze Blauwdruk wordt het 
thema verder nog besproken. Ik 
laat u dan ook over aan de ande-
re schrijvers.

Veel leesplezier!



Kalender Blauwe Maandagen

Maandag 23 februari / M Café / 20u

Wat is er mis met België?

Maandag 2 maart / M Café / 20u30

Bart Preneel over privacy en cryptografie

Maandag 9 maart / M Café / 20u

Laura De Grève over het Rode Kruis in oorlogsgebied

Maandag 16 maart / M Café / 20u

Laurent Waelkens over de geboorte van het recht

Maandag 23 maart / M Café / 20u

Peter De Keyzer & Koen Schoors: ‘rijk worden, rijk zijn, rijk blijven’

Maandag 30 maart / M Café / 20u

Herman Matthijs & André Decoster over overheidsfinanciën

Maandag 20 april / M Café / 20u

Matthias Storme & Marie-Claire Foblet over diversiteit & recht

Maandag 27 april / M Café / 20u

Boekbespreking (Wat heeft de overheid met ons geld gedaan - M. Rothbard)

Maandag 4 mei / M Café / 20u

Stefan Sottiaux over de Verenigde Staten van België

Dinsdag 12 mei / ntb / 20u

Joep Konings over competitiviteit en arbeidsmarkt
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Toen de nazi’s de communisten arresteerden heb ik gezwegen;
Ik was immers geen communist.

Toen ze de sociaaldemocraten gevangen zetten heb ik gezwegen;
Ik was immers geen sociaaldemocraat.

Toen ze de syndicalisten kwamen halen heb ik gezwegen;
Ik was immers geen syndicalist.

Toen ze de joden opsloten heb ik gezwegen;
Ik was immers geen jood.

Toen ze de katholieken arresteerden heb ik gezwegen;
Ik was immers geen katholiek.

Toen ze mij kwamen halen
...was er niemand meer die nog kon protesteren.

 
-Martin Niemöller (1882-1984)
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Een open vraag aan de Pikettyianen 

Xavier Meulders is master in de wijsbegeerte 
en bestuurslid van het Murray Rothbard Instituut 

Het zou me in ieder geval niet 
verbazen mocht men bij de 

studiedienst van CD&V het lij-
vige werk van Piketty aandach-
tig gelezen hebben om als een 
donderslag bij heldere hemel 

een vermogensbelasting op de 
regeringstafel te gooien.
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Thomas Piketty’s Kapitalisme in 
de 21ste eeuw vormt een rijke 
voedingsbodem voor beleids- 
en opiniemakers van allerlei slag 
om een egalitaristisch discours te 
bepleiten. Afgaande op de uitge-
breide aandacht die het boek en 
de man in zowel vaderlandse en 
buitenlandse media te beurt val-
len lijkt het egalitarisme de 
wind in de zeilen te heb-
ben. Het zou me in ieder 
geval niet verbazen mocht 
men bij de studiedienst 
van CD&V het lijvige 
werk van Piketty aandach-
tig gelezen hebben om als 
een donderslag bij heldere 
hemel een vermogensbe-
lasting op de regeringsta-
fel te gooien. Een centrale 
stelling van Piketty is immers dat 
enkel een wereldwijde kapitaals-
belasting de uitwassen van kapi-
taalconcentratie in oligarchische 
handen kan vermijden. 
Critici hebben zich tot nu toe 
vooral gebaseerd op het empi-
rische veldwerk van Piketty. Ik 
ben verre van voldoende compe-
tent of  economisch alfabeet om 
me in deze discussie te mengen. 
Waar ik me daarentegen op fo-
cus is de stelling van Piketty en 
zijn volgelingen dat de groeiende 
ongelijkheid een probleem is dat 
via bepaalde beleidsmaatrege-
len – zoals een vermogensbelas-
ting – moet worden bestreden. 

Stellen dat iets een probleem is, 
houdt immers een normatieve 
evaluatie van een bepaalde stand 
van zaken in. 
In wat volgt zal ik noodzakelij-
kerwijze abstractie maken van de 
diverse soorten politiek-filoso-
fische egalitarismen die worden 
verdedigd: uitkomstegalitarisme 

zoals dit door neomarxisten als 
G.A. Cohen wordt uitgewerkt 
opereert binnen een filosofisch 
paradigma dat gelinkt doch fun-
damenteel verschillend is van 
een ‘liberaler’ opportuniteitsega-
litarisme. Mijn kritiek focust zich 
hoofdzakelijk op het eerste type 
egalitarisme. 
In wezen gaan egalitaristen ervan 
uit dat er een link bestaat tussen 
sociale onrechtvaardigheid en 
materiële ongelijkheid. Voor de 
strikte egalitarist is deze link niet 
louter correlatief, maar bestaat 
er zelfs een equivalentie tussen 
beide begrippen: als en slechts 
als de verdeling van de materië-

le bronnen in een samenleving 
gelijk is kan er sprake zijn van 
rechtvaardigheid.
Een aanzet om die link te maken 
vinden we terug bij de egalitaris-
tische (van het tweede type!) fi-
losoof  John Rawls die stelde dat 
‘de natuurlijke verdeling recht-
vaardig noch onrechtvaardig is. 

Noch is het onrechtvaardig 
dat een persoon in een samen-
leving in een bepaalde maat-
schappelijke constellatie wordt 
geboren: dit zijn eenvoudig-
weg natuurlijke feiten.’ Rawls 
voegt hier tevens aan toe: ‘Wat 
rechtvaardig of  onrechtvaar-
dig is, is hoe maatschappelijke 
instituties met deze ongelijk-
heden omspringen.’ 
Wat verstaat Rawls onder ‘na-

tuurlijke feiten’? Dit kan alles zijn 
wat ons door Moeder Natuur 
te beurt valt: behept zijn met 
een handicap, getroffen worden 
door een ongeneeslijke ziekte of  
slachtoffer zijn van een natuur-
ramp; dit zijn maar enkele vrij 
dramatische voorbeelden. Aan 
de ‘pluszijde’ vinden we echter 
ook enkele gunstige tekenen van 
het lot, zoals begiftigd zijn met 
een geniaal ondernemerstalent, 
behoefte hebben aan weinig 
slaap om de dag door te komen 
of  erfgenaam zijn van een rijke 
overleden suikertante. Aan na-
tuurlijke feiten hebben we geen 
verdienste: we kunnen immers 

Opinie



Nochtans hoor ik, gelukkig maar, geen enkele egalitarist ervoor pleiten om bij een 
gezond persoon een been af  te zetten ter compensatie van de ledematen die een 

oorlogsslachtoffer heeft verloren.
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Opinie

niet verantwoordelijk worden 
gesteld voor de wispelturige ca-
priolen van Vrouwe Fortuna. 

De ondefinieerbaarheid van 
een definitie  
Ik ben het volmondig eens met 
Rawls’ descriptieve analyse, maar 
deel niet de normatieve conclu-
sie die hij en andere egalitaristen 
eruit zouden trekken: er bestaat 
geen intrinsieke link, laat staan 
een congruente overlapping, tus-
sen beide begrippen. 
We kunnen deze boude stelling 
inzichtelijker maken door een op 
het eerste zicht verrassende om-
weg te maken. Een omweg die 
ons niet alleen naar de beroemde 
Engelse universiteitsstad Cam-
bridge voert, maar ons eveneens 
een sprong in de tijd naar het 
jaar 1903 doet maken, alwaar een 
filosoof  met de illustere naam 
George Edward Moore zijn boek 
Principia Ethica publiceert. 
Vandaag de dag valt Moore iet-
wat tussen de plooien van de 
filosofische canon, maar zijn in-
vloed op de (normatieve) ethiek 
is allerminst gering geweest. In 
zijn werk, dat indirect gelezen 
kan worden als een aanval op het 
dan dominante utilitarisme (de 
idee dat het goede gedefinieerd 
kan worden in termen van al dan 
niet lichamelijk genot), besteedt 
Moore uitvoerig aandacht aan 
een terminologische analyse van 

het begrip “goedheid” en andere 
gerelateerde normatieve begrip-
pen zoals “rechtvaardigheid” en 
“juistheid”. 
De verrassende conclusie van 
Moore’s analyse is echter dat 
“goedheid” niet kan worden ge-
analyseerd, zoals bijvoorbeeld 
de utilitaristen stelden. Om 
deze idee kracht bij te zetten 
lanceerde Moore een gedach-
te-experiment dat bekend staat 
als het open vraag-argument 
(‘open question argument’). Stel 
dat ik weet dat een schaakbord 
vier hoeken heeft. Dan zou een 
potentiële gesprekspartner ver-
baasd opkijken mocht ik vragen 
of  het schaakbord rechthoekig 

zou zijn: uit de definitie van 
‘rechthoekig’ blijkt immers dat 
dit van toepassing is op een-
der welk object dat vier hoeken 
heeft. Gelijksoortige vragen zo-
als “Deze man is vrijgezel, maar 
is hij gehuwd?” zouden evenzeer 
de wenkbrauwen doen fronsen. 
Moore noemt deze type vragen 
gesloten vragen: uit de gebruikte 
termen kan de betekenis immers 
worden afgeleid. Einde discussie. 
Hetzelfde geldt ook voor vragen 
die naar een descriptieve, synthe-
tische definitie peilen: “water is 
H2O” kan niet uit de betekenis 
van de termen worden afgeleid 
(we kunnen ons immers perfect 
voorstellen dat tot aan de In-
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dustriële Revolutie de chemische 
samenstelling van water onbe-
kend was), maar het is niettemin 
ook een gesloten vraag omdat 
“H2O” een verwijzende functie 
heeft. Het verrijkt onze kennis 
over het begrip “water”. 
In gesloten vragen kunnen het 
te verklaren en verklarende be-
grip in functie van elkaar worden 
begrepen. Open vragen hebben 
daarentegen een volledig andere 
structuur. “Was Nelson Mande-
la een rechtschapen man?” of  
“Is abortus moreel verwerpe-
lijk?” zijn open vragen omdat 
de concepten die in de definitie 
gebruikt worden geen eendui-
dig antwoord kunnen bieden. 
Bovendien is het niet mogelijk 
om evaluatieve concepten zoals 
“rechtschapen” of  “moreel ver-
werpelijk” in descriptieve termen 
te vatten. Doe je dat toch - door 
bijvoorbeeld de rechtschapen-
heid van Nelson Mandela te defi-
niëren in termen van zijn natuur-
lijke kwaliteiten (grootte, leeftijd, 
dingen die hij heeft gedaan,...) 
- dan bega je wat Moore een na-
turalistische dwaling (‘naturalis-
tic fallacy’) noemde. In de kern 
komt het er immers op neer dat 
een potentiële gesprekspartner 
kan blijven doorvragen of  de de-
finitie wel écht verwijst naar, bij-
voorbeeld, rechtschapenheid of  
goedheid. Dat naturalisme heeft 
overigens niet uitsluitend betrek-
king op tijd-ruimtelijke dingen 
in de wereld. Ook een metafysi-
sche definitie van goedheid – in 
termen van de wil van God, bij-
voorbeeld – bezondigt zich aan 
de naturalistische dwaling. 
Moore’s conclusie is dan ook 
messcherp: het goede kan niet 
worden geanalyseerd. “Indien ik 

de vraag ‘wat is goed?’ voorge-
legd krijg, is mijn antwoord dat 
goed goed is; dat is alles. Indien 
de vraag ‘hoe moet goedheid 
gedefinieerd worden?’ zou zijn, 
antwoord ik dat het niet kan 
worden gedefinieerd, en dat is al-
les wat ik erover te zeggen heb.”, 
is dan ook de bekendste passus 
uit de Principia Ethica. 

Egalitarisme als naturalisti-
sche dwaling 
In het licht van bovenstaande 
reflecties wordt duidelijk waar-
om de egalitaristische idee dat 
feitelijke ongelijkheden moeten 
worden gecompenseerd, zoals 
blijkt uit het eerder aangehaalde 
citaat van Rawls, onaanvaardbaar 
is: het idee is immers geschoeid 
op dezelfde naturalistische leest 
als bijvoorbeeld utilitaristische 
filosofieën. Erger nog: voor ie-
dere naturalistische definitie 
die geen verwijzende betekenis 
vastlegt kunnen we immers ad 
infinitum een nieuwe definitie 
toevoegen om toch de betekenis 
van wat goed is onder begrippen 
te brengen. Dat is tenslotte het 
inzicht dat het open vraag-ar-
gument ons bijbrengt. Concreet 
houdt dit in dat we “een gelijke 
verdeling van materiële welvaart 
is goed” perfect kunnen vervan-
gen door “een verdeling op basis 
van verdienste is goed” of  “een 
verdeling op basis van kop of  
munt gooien is goed”. Een natu-
ralistische definitie wordt op die 
manier inflatoir en zelfs triviaal. 
Een criticaster zou me natuurlijk 
voor de voeten kunnen werpen: 
“U kunt dan misschien wel adept 
van Moore zijn, u gooit wel een 
traditie van meer dan tweedui-
zend jaar wijsbegeerte op de 

schroothoop door te ontkennen 
dat rechtvaardigheid en gelijk-
heid ook maar iets met elkaar te 
maken hebben. Zoals Aristoteles 
al wist...” Ah, Aristoteles meen-
de inderdaad volkomen terecht 
dat “het onrechtvaardige het 
ongelijke behelst, en het recht-
vaardige het gelijke.” Maar dat is 
niet hetzelfde als het (on)gelijk-
waardige, en in Aristoteles’ visie 
kon die gelijkheid teruggebracht 
worden tot de redelijke natuur 
van de mens. Wat een normatief, 
niet-naturalistisch begrip is! 
Kortom, het egalitarisme is dus 
normatief  ongewapend omdat 
het op een naturalistische dwa-
ling berust. Hoe kan het ook 
anders? Niet alleen welvaart, ta-
lent, kapitaal en andere mooie 
vruchten zijn ongelijk verdeeld 
in deze wereld. Dorre distels 
zoals ongeneeslijke ziekten en 
rampspoed zijn dit ook. Noch-
tans hoor ik, gelukkig maar, geen 
enkele egalitarist ervoor pleiten 
om bij een gezond persoon een 
been af  te zetten ter compen-
satie van de ledematen die een 
oorlogsslachtoffer heeft verloren 
– wat nochtans perfect binnen 
het egalitaristische paradigma 
zou passen. Zou het niet kunnen 
dat Piketty en de zijnen pleiten 
voor een distributie van zaken 
die als intrinsiek waardevol kun-
nen worden beschouwd? En zou 
het niet kunnen dat hun jeremia-
de over de toenemende ongelijk-
heid in de wereld op argumenta-
tief  drijfzand is gebaseerd? Dat 
is een open vraag die vooralsnog 
onbeantwoord blijft. 

Opinie
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“Voetbal is het enige universele volks-
vermaak. Ik bedoel, iedere dictator 
begint met de vernietiging van de litera-
tuur, maar er is  nooit een geweest die 
het voetbalspel heeft aangedurfd.” 
- Simon Carmiggelt

Deze quote dient ter illustratie 
van de waarde van sport voor 
een maatschappij. Sport zit ver-
weven in een cultuur, sinds de 
Romeinen al. “Ludis Iungit” of-
tewel “sport verbindt mensen”. 
Toch komt sport vaak negatief  

in beeld, vaak wegens extraspor-
tieve elementen. 
We vestigen even de aandacht op 
de laatste ‘topper’ in het Belgisch 
voetbal tussen Standard Luik en 
RSC Anderlecht. De onthoofde 
man op de tifo (een reusachtig 
supportersspandoek) stelt Ste-
ven Defour voor, een voetbal-
ler die enkele jaren terug menig 
supporter van de ‘Vurige Stede’ 
in zijn hart droeg. Na een niet zo 
succesvol avontuur in het bui-
tenland, speelt Steven Defour nu 
echter voor de ‘aartsvijand’ van 
Standard Luik, RSC Anderlecht. 
De rivaliteit tussen de twee clubs 
is de laatste jaren door andere 
opmerkelijke transfers en inci-

denten zoals de befaamde Wit-
sel-tackle extra gekruid.
De commotie rond deze tifo 
zou nooit zo heftig zijn geweest, 
ware het niet dat net nu met de 
opkomst van  Islamitische Staat 
schokkende beelden als propa-
ganda – waarop krijgsgevan-
genen onthoofd worden – de 
wereld rondgaan. Er heerste 
een algemene tendens bij onder 
andere supporters van andere 
clubs en voetbalcommentatoren 
om deze tifo te veroordelen en 

wansmakelijk te vinden, omdat 
zij een grote overeenkomst tus-
sen het vrijgegeven beeldmate-
riaal van IS en de afbeelding op 
de tifo zagen, wat een overdre-
ven standpunt lijkt. Verscheide-
ne personen eisten echter ook 
gerechtelijke stappen en tussen-
komst van de voetbalbond om 
deze tifo aan banden te leggen 
en daar slaan ze de bal mis. 
De laatste weken is er een groot 
debat ontstaan omtrent de vrij-
heid van meningsuiting ten ge-
volge van de terroristische aan-
slagen in Parijs. Vele individuen 
uit onze samenleving vonden 
het een schandelijke daad, waar-
bij het recht op vrije menings-

uiting en het recht op leven van 
de tekenaars en de redacteurs 
geschonden werd. In een samen-
leving moeten de mensenrech-
ten gerespecteerd worden. De 
moslimgemeenschap keurde de 
terroristische daad ook af, maar 
vond wel dat de cartoons onge-
past en beledigend waren. Merk 
op dat beide partijen recht op 
vrije meningsuiting hebben. Er is 
een tegenstelling tussen de aan-
hangers van een geloof  en de cri-
tici die eerder cynisch tegenover 

het geloof  staan en dit uiten met 
bijvoorbeeld cartoons. 
Zij die akkoord gingen met de ‘je 
suis Charlie’-hype en de suppor-
terstifo wansmakelijk vonden, 
mogen niet eisen dat er juridi-
sche stappen gezet worden - die 
reeds gezet zijn - tegen de sup-
portersvereniging ‘Ultras Infer-
no’, die verantwoordelijk is voor 
de productie van deze tifo. Het 
verschil tussen een opinie afkeu-
ren en een opinie juridisch wen-
sen te berechten, is een essentieel 
element in de vrijheid van me-
ningsuiting, dat nooit uit het oog 
verloren mag worden. 
Deze supportersvereniging heeft 
ook het recht op vrije meningsui-

Voetbal is oorlog

Quentin Vermeire is aspirant-bestuurslid 
van LVSV Leuven.

Het verschil tussen een opinie afkeuren en een opinie juridisch wensen te berecht-
en, is een essentieel element in de vrijheid van meningsuiting, dat nooit uit het oog 

verloren mag worden. 
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via het strafrecht. Standard Luik 
mag echter wel een straf  als een 
stadionverbod en dergelijke op-
leggen. Een voetbalclub mag zelf  
sociale regels opstellen, waaraan 
een supporter zich moet houden 
indien hij aan het supporteren 
van zijn voetbalclub wenst deel 
te nemen. Een voetbalclub is een 
privaat en geen publiek eigen-
dom. Een private entiteit heeft 
het recht sociale regels op te 
stellen met als doelstelling de ge-
wenste rust te handhaven. Stan-
dard Luik voert ter reactie van 
deze tifo een ‘waarden-charter’ 
in, om de sociale normen binnen 
deze club te expliciteren. Ieder-
een is vrij om hieraan te partici-
peren of  niet.
Feiten zoals vernieling en geweld 
blijven strafbaar, zowel buiten als 
binnen een stadion. Zo vonden 
er incidenten van vernieling van 
stadionstoeltjes door beide sup-
portersgroepen plaats, die wel 
strafrechtelijk vervolgd moeten 
worden. De voetbalcel van het 
ministerie van Binnenlandse Za-
ken moet zich concentreren op 
deze strafrechtelijke feiten en de 
efficiënte behandeling ervan en 

mengt zich beter niet in het debat 
omtrent de vrijheid van menings-
uiting. Deze voetbalcel heeft een 
samenwerkingsverband met de 
politie, die in het verleden vaak 
de veiligheid heeft gegarandeerd, 
maar treedt nu buiten haar do-
mein door de makers van de tifo, 
die slechts een mening uiten, te 
bestraffen met een stadionver-
bod en geldboetes. 
Er moet vermeden worden dat 
politiek zich mengt met me-
ningsuitingen van participanten 
(supporters) van private vereni-
gingen (voetbalclubs), die geen 
fundamentele rechten schaden. 
Dat zou kunnen evolueren tot 
onnodige inmenging van de staat 
in de private sfeer, niet alleen 
binnen sport, maar ook in andere 
levensdomeinen. 

ting. Er is op geen enkel moment 
een actueel risico voor de be-
sproken voetballer geweest. De 
voetballer zelf  zal beamen dat 
hij deze reactie van zijn ex-sup-
porters had zien aankomen. De 
supportersvereniging van Stan-
dard Luik had expliciet aan zijn 
leden gevraagd om nooit de fy-
sieke integriteit van de voetballer 
aan te vallen. Steven Defour zal 
accepteren dat de supportersver-
eniging van Standard Luik hem 
als een verrader beschouwt. Het 
is namelijk de supporter zijn vol-
ste recht om een eigen beeld van 
een voetballer te vormen. Mocht 
een supporter aanwezig ge-
weest zijn met bijvoorveeld een 
zwaard, dan zouden juridische 
consequenties wel gepast zijn; 
de vrijheid van meningsuiting is 
in deze situatie niet mogelijk ter 
verdediging van de daden van 
de supporter, hij vormt namelijk 
een reëel gevaar.
De voetbalwereld wenst echter 
deze kwetsende beledigingen en 
mogelijke kwaadwillige bedrei-
gingen niet meer in voetbalsta-
dions tegen te komen. Het lijkt 
geen goed idee dat op te lossen 
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Intellectueel eigendom is ook 
binnen liberale kringen een veel-
besproken thema. Deze tekst 
heeft noch de bedoeling alle ar-
gumenten op te lijsten, noch een 
naslagwerk te zijn over dit onder-
werp. Dit is daarentegen bedoeld 
als persoonlijke mening van de 
auteur. 

Utilitarisme
Verscheidene argumenten voor 
intellectueel eigendom 
zijn te herleiden tot het 
utilitarisme, het geloof  
dat de werkwijze om iets 
te bereiken minder be-
langrijk is dan het te be-
reiken doel. Één van deze 
argumenten is het belonen van 
de inspanningen die men heeft 
geleverd om een product te ont-
wikkelen. Dat product kopiëren 
is in de geest van intellectueel ei-
gendom moreel onrechtvaardig, 
want door het te kopiëren wordt 
de bedenker niet beloond. Het 
doel is dus bedenkers te belonen 
om op die manier innovatie aan 
te moedigen. 
Het probleem met deze redene-
ring is dat ze een morele recht-
vaardiging inhoudt tot het in-
perken van vrije allocatie van 
middelen. Wanneer een individu 
over de middelen beschikt om 
een bepaald product te produce-
ren, is het moeilijk om een be-

perking hiervan te verantwoor-
den. Meer zelfs, de evolutie van 
een product zal zich sneller vol-
trekken wanneer meerdere pro-
ducenten hierover nadenken.

Natuurrecht
Intellectueel eigendom kan in 
het kader van natuurrecht gezien 
worden als een creatie, wat het 
een reëel eigendom maakt. On-
der andere Ayn Rand was voor-

stander van deze visie op IP. Kin-
sella haalt dit argument onderuit 
door te wijzen op het arbitraire 
onderscheid dat gemaakt dient 
te worden tussen ‘nuttige’ en 
‘nutteloze’ ideeën. Dat arbitraire 
onderscheid is net het grootste 
probleem van intellectueel ei-
gendom, daar er dan een hogere 
macht dient te worden gecreëerd 
die hierover beslist. Het grootste 
tegenargument van deze inter-
pretatie van natuurrecht is het 
niet schaars zijn van ideeën. Daar 
een idee niet schaars is, kan men 
ook geen eigenaar zijn van het 
goed. Het materiaal waaruit een 
product  gemaakt is, kan niet uit-
gevonden worden, de uitvinding 

is louter een nuttige herorganisa-
tie en combinatie van materialen. 

Piraterij
Voor de duidelijkheid, we heb-
ben het hier niet over de So-
malische variant, wel over het 
ongepermitteerd kopiëren van 
een film, muziekstuk en andere 
zaken. Voorvechters van intel-
lectueel eigendom nemen het 
voorbeeld van piraterij graag als 

reden waarom IP moet 
bestaan. Helaas baseren 
deze argumenten zich 
louter op potentiële op-
brengsten van een pro-
duct. Iemand die inder-
daad een piraatversie van 

een film bekijkt, zal de dvd niet 
kopen en dus niet betalen voor 
de moeite die in deze film gesto-
ken is. Dat is waar, maar praat het 
beschermen van deze producten 
via arbitraire machten niet goed. 
Integendeel, de mensen die de 
piraatversie van de film bekijken, 
hadden wellicht nooit de film be-
keken indien ze er voor moeten 
betalen. Deze potentiële inkom-
sten zijn dus louter hypothetisch 
en kunnen geen verantwoording 
zijn voor de perverse effecten 
die een door de staat opgelegd 
IP met zich meebrengen.

Praktisch
Het verhandelen van goederen 

Intellectueel eigendom

Thomas De Clercq is bestuurslid 
van LVSV Leuven.

Het verhandelen van goederen moet 
zich baseren op de marktwaarde van een 
goed, niet op het proces dat de creatie 

van dat goed voorafging.
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moet zich baseren op de markt-
waarde van een goed, niet op 
het proces dat de creatie van dat 
goed voorafging. Het kopiëren 
van een goed zorgt net, in tegen-
stelling tot een argument dat ver-
keerdelijk door voorstanders van 
IP gebruikt wordt, dat innovatie 
zich sneller voltrekt dan wanneer 
de kopie niet mag gemaakt wor-
den. 
Dit pleidooi is zeer kritisch ten 
aanzien van intellectueel eigen-
dom, doch zijn er manieren 
waarop het wel kan bestaan in de 
ogen van de auteur. Om te be-
ginnen is een contractuele vorm 
perfect mogelijk. Wanneer de au-
teur van een werk u dit verkoopt, 
uitleent [,...] kan deze dat doen 
op contractuele voorwaarde dat 
u geen kopieën zal verspreiden. 
Dat is geen tegenstelling met 
bovenstaande argumenten, maar 
louter een vrije keuze van de au-
teur van het werk.  
Daarnaast bestaat er ook de 
gentlemen’s agreement. Een 
voorbeeld hiervan is open source 
software, gepubliceerd onder de 
GNU General Public License. 
Dat is geen licensie uitgevaar-
digd door overheden, maar wel 
een zelfregulerend label waar 
softwareontwikkelaars zich aan 
houden. De consequenties van 
het schenden van dat label zijn 
niet strafrechterlijk, maar wel de 

eigen sector die de schender dat 
niet in dank zal afnemen, met al 
diens gevolgen.
Wat maakt dit anders ten opzichte 
van intellectueel eigendom zoals 
het nu bestaat? Momenteel be-
slist de staat dat alles wat volgens 
hen beschermd moet worden, 
ook wanneer de auteur dit niet 
zou willen. De staat kent zich het 
recht toe om geld te innen voor 
het gebruik van werken, waarna 
diezelfde staat belooft het geld 

over te maken aan de auteur van 
de werken. Wanneer die auteur 
dat niet wil? Dan houdt de staat 
dat geld toch gewoon zelf ?

Disclaimer: deze tekst wordt gepubliceerd 
onder de MIT License. Dat wil zeggen 
dat dit werk vermenigvuldigd, bewerkt, 
uitgeleend, ... mag worden zonder toestem-
ming van de auteur op voorwaarde van 
vermelding van de naam van de auteur.
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Zelden keerde de publieke opinie zich 
zo massaal tegen de Israëlische mili-
taire interventie van afgelopen zomer. 
Respectloze betogingen, vergelijkingen 
en uitspraken trof  men op regelmatige 
basis aan. Nu dat het Internationaal 
Strafhof  (ICC) een inleidend onder-
zoek naar mogelijke oorlogsmidaden in 
de Gazastrook – Palestina treedt van-
af  1 april 2015 tot het ICC toe – lijkt 
ook Europa eerder de perceptie dan de 
werkelijkheid te volgen. Wat vindt er 
werkelijk plaats in de Gazastrook? 
En hoe is deze constellatie tot stand 
kunnen komen?

14 april 2004, Ariel Sharon schri-
jft George W. Bush een brief  
waarin hij zijn unilateral disengage-
ment plan uit de doeken doet. Het 
plan behelst de ontmanteling van 
eenentwintig nederzettingen in 
de Gazastrook en vier in de West-
elijke Jordaanoever. Ondanks het 
pragmatische en precedentloze 
aspect van het plan spreekt Bush 
meteen zijn steun uit voor de Hit-
natkut, in februari 2005 volgt de 
Knesset.  
Een terugtrekkingsplan viel on-
mogelijk te associeren met de ha-
vik die Arik was, zeker wanneer 
er geen Palestijnse concessies 

tegenover stonden. Zijn Likoed 
deelde deze vorm van argwaan 
door aanvankelijk het plan met 
59,9% te verwerpen. Wat zag 
Sharon dat wij niet zagen?  
Het klopt dat de nederzettin-
gen in de Gazastrook niet en-
kel tonnen geld, maar eveneens 
sinds de tweede Intifada in 2000 
een overvloed aan mankrachten 
kostten. Het klopt dat het terug-
trekkingsplan het democratische 
karakter en de wil tot vrede van 
Israël in de verf  zette. Maar wan-
neer men negen jaar later de re-
percussies van deze beslissing 

door een kritische bril bekijkt, 
vallen er heel wat kritische vra-
gen bij te stellen. 

Divide, not unite
De unilaterale terugtrekking van 
Israël betekende voor Hamas 
een toename in populariteit. Zij  
beschouwden zichzelf  verant-
woordelijk voor de terugtrek-
king en debiteerden dat op zo’n 
succesvolle manier dat ze bij de 
verkiezingen in 2006 44,45 pro-
cent van de stemmen wisten te 
bemachtigen. Fatah, de partij 
van president Abbas, betaalde de 
prijs voor haar corrupte uitspat-

tingen en behaalde slechts 41,43 
procent van de stemmen, wat 
een verlies van 10 zetels impli-
ceerde. 
Na de verkiezingen liepen de 
onderhandelingen over een een-
heidsregering tussen Hamas en 
Fatah vast. Het naleven van de 
reeds door de PLO afgesloten 
akkoorden, het erkennen van 
de staat Israël en het afzweren 
van geweld, waren voorwaarden 
tot deelname aan de eenheids-
regering waar Hamas niet aan 
wilde voldoen. Deze politieke 
patstelling vertaalde zich in een 

gruwelijke burgeroorlog. Ook al 
vatte de eenheidsregering onder 
druk van Saoedi-Arabië eventjes 
leven, bleef  het water tussen 
Hamas en Fatah veel te diep. 
Deze constellatie culmineerde 
in een coup d’état van Hamas 
op 14 juni 2007, waarop Mah-
moud Abbas de ontbinding van 
de nationale eenheidsregering 
afkondigde. Deze verklaring im-
pliceerde dat Hamas de controle 
over de Gazastrook verworven 
had, terwijl Fatah de scepter op 
de Westelijke Jordaanoever bleef  
zwaaien. 

Wat poogden Abbas en Hamdallah te bereiken door een coalitie te smeden met een 
door de internationale gemeenschap bestempelde terreurorganisatie?
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De weergalm van Al-Naqba
Hamas, Arabisch voor enthousi-
asme, Hebreeuws voor geweld. 
Een combinatie van deze twee 
termen geeft de ware aard van 
deze afsplitsing van de Moslim-
broederschap weer. De raison 
d’être van Hamas behelst –  zoals 
in het in 1988 neergepende 
Handvest terug te vinden valt – 
naast het bewerkstelligen van de 
vernietiging van Israël eveneens 
het prediken van de suprematie 
van de islam. Gewelddadige Ji-
had en martelaarsdood zijn de 
middelen die het doel heiligen. 
Al sinds 2001 bestookt Hamas 
naast de nederzettingen in de 
Gazastrook, eveneens de Is-
raëlische stad Sderot met mortier-
granaten en Qassamraketten. 
Nadat Israël de uitvoering van 
het terugtrekkingsplan bewerk-
stelligd had, begon Hamas zich 
op verder gelegen Israëlische st-
eden zoals Ashkelon te richten. 

Vanaf  het moment dat Hamas 
alles met een Fatah kleurtje ver-
dreven of  geexecuteerd had en 
zo de macht overnam, accumu-
leerde de rakettenregen richting 
Israël. 
Toch bereikten Hamas en Israël 
in juni 2008, onder leiding van 
Egypte, een informele wapen-
stilstand. Volgens Hamas-leider 
Nizar Rayyan erkende Hamas 
deze wapenstilstand enkel en 
alleen zodat ze zich beter op 
de definitieve strijd met Israël 
kon voorbereiden. Die strijd 
kreeg Hamas zes maanden later 
in de vorm van een eerste Is-
raëlische militaire operatie sinds 
de machtsovername van Hamas. 
Operation Cast Lead had de verni-
etiging van militaire infrastruc-
tuur en smokkeltunnels tussen 
Egypte en de Gazastrook als 
doel. Drie weken van strijd, ein-
digde met een wederzijds gere-
specteerd staakt-het-vuren. 

Drie jaar, van haast voortduren-
de spanning, later ontstond op 
14 november 2012 de volgende 
militaire operatie. In tegenstelling 
tot de vorige operatie, bestond 
Operation Pillar Of  Defense en-
kel uit een luchtoffensief  wat 
een kortere periode van oorlog 
met zich mee bracht. Duidelijk 
was wel dat Hamas naast recht-
streekse financiëring van Iran, nu 
ook over militair materiaal van 
Iraanse makelij kon beschikken. 
Na het wederzijds erkennen van 
de wapenstilstand op 21 novem-
ber 2012, belandde men ander-
maal in dezelfde complexe en 
uitzichtloze constellatie. 

Change we can’t believe in
Zeven jaar na de gruwelijke coup 
d’état zochten Hamas en Fatah 
toenadering tot elkaar, met een 
akkoord tot een eenheidsregering 
als gevolg. Op 2 juni 2014 was het 
zo ver, voormalig water en vuur 

Drie oorlogen sinds de coup d’état van Hamas, dat had Ariel Sharon niet voor ogen 
wanneer hij zijn terugtrekkingsplan voorstelde.
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vormde een eenheidsregering.  
Wat poogden Abbas en Hamdal-
lah te bereiken door een een co-
alitie te smeden – weliswaar met 
een groot aantal technocraten in 
de uitvoerende macht – met een 
door de internationale gemeen-
schap bestempelde terreuror-
ganisatie? Eenheid met een partij 
waar men fundamenteel mee 
verschilt?
Nog geen maand na de aankon-
diging van de eenhe-
idsregering was de 
derde Gazaoorlog in 
zeven jaar tijd daar. 
De trigger was de 
moord, uitgevoerd 
door Hamas, op drie 
Israëlische tieners. 
De moord leidde tot 
een welles-nietess-
pelletje in de media, 
ook al bevestigde 
Khaled Meshaal – 
politiek leider van 
Hamas – in een inter-
view met Yahoo News 
dat Hamas achter de 
moord zat. 
Operation Protective Edge had als 
doel, aldus Netanyahu, de ter-
reurtunnels die Hamas gebruik-
te, te vernietigen en de militaire 
infrastructuur van Hamas en de 
Islamitische Jihad een zware klap 
toe te dienen. Na vijftig dagen 
oorlog was het strategisch doel 
bereikt, echter was de humani-
taire tol erg zwaar. Deze mili-
taire operatie was met zijn 2200 
dodelijke slachtoffers veruit de 
meest bloederige sinds de terug-
trekking in 2005. Echter hebben 
cijfers de neiging om de publieke 

opinie te misleiden. Cijfers als 
73 doden langs Israëlische kant 
en meer dan 2100 doden langs 
Palestijnse kant, werden op fre-
quente basis als argument voor 
het disproportionele Israëlische 
geweld gebruikt. De kloof  tus-
sen werkelijkheid en perceptie 
was zelden groter. 
Israël beschermt in tegenstelling 
tot Hamas zijn eigen burgers. 
Zo investeert Israël niet en-

kel in de innovatie van de Iron 
Dome, ook voor schuilkelders en 
alarmsirenes wordt het nodige 
geld voorzien. Daartegenover 
staan declaraties zoals: “Wij 
houden van de dood, zoveel als 
Israël houdt van het leven,” al-
dus Khaled Meshaal. Naast de 
beveiliging van de huidige bev-
olking, trachtte Israël het aantal 
burgerslachtoffers zo laag mo-
gelijk te houden door Palesti-
jnse burgers omtrent nakende 
bombardementen in te lichten. 
Daartegenover staat Hamas dat 

zijn eigen bevolking als menselijk 
schild gebruikt, door militaire in-
frastructuur op publieke plekken 
te plaatsen. De kritiek op Israël 
en voornamelijk die op de Israeli 
Defense Forces, is daarentegen wel 
een toonbeeld van dispropor-
tionaliteit  
Aan het imbroglio dat de Gazas-
trook sinds 2005 belichaamt, 
lijkt geen einde te komen. Drie 
oorlogen sinds de coup d’état 

van Hamas, had Ari-
el Sharon niet voor 
ogen wanneer hij zijn 
terugtrekkingsplan 
voorstelde. Eveneens 
de verzoening tussen 
Hamas en Fatah zou 
Arik met lede ogen 
toegezien hebben. 
De eenheidsregering 
brengt heel wat denk-
werk voor Israël met 
zich mee. Zo dient 
men kritische vra-
gen te stellen bij de 
mogelijkheid om aan 
tafel te gaan zitten 
met Fatah dat een 

samenwerkingsverband aanging, 
met een partij die Israël van de 
kaart wil vegen. Het belangrijkste 
is de veiligheid van de Israëlische 
bevolking, wat meteen de vraag 
van wat men met de Gazastrook 
dient aan te vangen, met zich 
mee brengt. Israël kan de raket-
tenregen niet eeuwig tolereren. 
De complete en onvoorwaar-
delijke ontmanteling van Hamas 
is een beginnend antwoord op 
deze vragen, die de toekomst van 
het vredesproces zullen bepalen.

De complete en onvoorwaardelijke ontmanteling van 
Hamas is een beginnend antwoord op de vragen, die de 

toekomst van het vredesproces zullen bepalen.
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Hoeveel Griekse drama’s kan de 
eurozone nog aan?
Pieter Cleppe vertegenwoordigt de onafhankelijke denktank 
Open Europe in Brussel en is oud-voorzitter van LVSV Leuven.

Na de overwinning van Syriza 
in de Griekse verkiezingen, ont-
vangen de Europese politici de 
rekening voor het doorschuiven 
van de rekeningen sinds 2010 
– toen het land voor de eerste 
maal ‘noodleningen’ ontving die 
uiteindelijk tot 240 miljard euro 
opliepen.
 
Wie gaat de confrontatie win-
nen? Syriza kan dreigen met een 
‘default’, een niet-aflossen van de 
schuld. Dat zou de Europese be-
lastingbetaler duur te staan kun-
nen komen, want private banken 
zijn er in geslaagd om de mees-

te van hun risico’s op die belas-
tingbetaler af  te wentelen, iets 
waarvoor we met Open Europe 
reeds waarschuwden toen dit ge-
beurde. Volgens schattingen zou 
Duitsland bij een Grieks faillis-
sement nu tot 70 miljard euro 
schade kunnen lijden als gevolg 
van blootstelling aan bilaterale 
leningen, leningen via het Eu-
ropees steunfonds EFSF en de 
acties van de ECB, die heel wat 
Grieks staatspapier bezit en ook 
claims op het Griekse bankensys-
teem heeft. Frankrijk riskeert 55 

miljard euro, Nederland 15 mil-
jard euro en ons land 9 miljard. 
Van de 322 miljard euro schuld 
moet Griekenland er maar liefst 
72% betalen aan overheden, 
niet enkel eurolanden maar ook 
IMF-partners.
Dat zijn sterke troeven voor 
Syriza om schuldeisers ervan te 
overtuigen toch nog een nieuwe 
ronde miljardenleningen toe te 
kennen, of  zelfs een ‘vrijwillige’ 
schuldverlichting, op dezelfde 
manier waarop private obligatie-
houders het land ‘vrijwillig’ 100 
miljard euro kwijtgescholden 
hebben.  

 
Aan de andere kant is het bij een 
Grieks faillissement echter ‘over 
en out’ voor socialisme in Grie-
kenland. Het land zou het dan 
moeten stellen zonder noodle-
ningen en zonder toegang voor 
de Griekse banken tot het goed-
kope geld van de ECB, om het 
dan snel naar de Griekse over-
heid door te sluizen. De Griekse 
rente om te kunnen lenen zou 
fors de hoogte in schieten. Sy-
riza-leider Alexis Tsipras heeft 
bovendien snel geld nodig. Hoe 

snel is niet helemaal duidelijk, en 
het valt te verwachten dat er wel 
nog wat lijken uit de kast zullen 
vallen. Sommige topambtenaren 
van de eurozone beweren dat 
Griekenland al in maart zonder 
geld zit. In elk geval is tegen de 
zomer een grote deal nodig.
Naar verluidt is de Duitse bonds-
kanselier Angela Merkel vast 
van zin om deze keer niet toe te 
geven, omdat de kost van een 
Griekse exit volgens haar lager 
zou zijn dan toegevingen doen. 
Dat laatste zou immers andere 
landen die in de problemen zit-
ten op slechte ideeën kunnen 

brengen.
Toponderhandelaars waar-
schuwden net voor de verkie-
zing dat een nieuwe Griekse re-
gering zelfs een verlenging van 
het huidige steun-programma 
zal moeten vragen, wil ze al het 
geld daaruit ontvangen. Dat ligt 
moeilijk bij Syriza, want aan een 
programma zitten voorwaarden.
Syriza vraagt een schuldverlich-
ting, om de Griekse schuld, die 
nu hoger ligt dan 170 procent 
van het BBP, tot een beheers-
baar niveau te brengen. Daarop 

Volgens schattingen zou Duitsland bij een Grieks faillissement nu tot 70 miljard euro 
schade kunnen lijden [...] Frankrijk riskeert 55 miljard euro, Nederland 15 miljard euro en 

ons land 9 miljard.
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deel teniet deed van de kunst-
matige economische ontwikke-
ling als gevolg van de ECB-ka-
pitaalsstroom naar het Griekse 
bankensysteem. Niet echt een 
duurzaam ontwikkelingsmodel. 
Kan dat blijven duren enkel en 
alleen omdat het alternatief  op 
korte termijn erger is?
Dat alternatief  is immers dat er 
geen akkoord uit de bus komt 
en dat Griekenland de eurozo-
ne verlaat, wat gepaard zou gaan 
met een faillissement, grote ver-
liezen voor de andere eurolidsta-
ten en het begin van een enorme 
speculatie over wat het volgende 
land zou kunnen zijn. Al is er ook 
een volgens sommigen minder 
pijnlijk alternatief: dat van een 
uitstap van de sterkere landen, 
zodat zwakkere landen eindelijk 
een echte devaluatie van de munt 

toegeven is pijnlijk, ook al om-
dat bijvoorbeeld de regering-Le-
terme ooit suggereerde dat we 
wel eens zouden verdienen aan 
de Griekse noodleningen. Mis-
schien wordt het compromis dus 
wel een combinatie van lagere 
rentevoeten op de oude lenin-
gen, zodat het hoge schuldni-
veau makkelijker beheersbaar is, 
en een nieuw miljardenpakket, 
wat op korte termijn goedkoper 
uitkomt dan schuldverlichting.
Het gevolg van zo’n compromis 
zou zijn dat er aan het onderlig-
gende probleem opnieuw niets 
wordt gedaan. Griekenland slaag-
de er vorig jaar in om opnieuw 
economische groei te creëren, 
maar dat ging met grote buiten-
landse begrotingssteun gepaard 
en was na jaren van pijnlijke eco-
nomische krimp, wat een groot 

kunnen uitvoeren en hun exces-
sieve schulden niet opeens in een 
vreemde, sterkere munt dienen 
terug te betalen. Misschient wint 
Syriza het pleit deze keer wel 
omwille van de vrees voor ver-
andering, maar hoeveel Griekse 
drama’s kan de eurozone nog 
verdragen voor echte alternatie-
ven worden overwogen? Het is 
geen toeval dat de anti-euro-par-
tij in Duitsland de naam ‘Alterna-
tive für Deutschland’ draagt. Van 
voormalig Nederlands Minister 
van Financiën Jan Kees de Jager 
weten we ondertussen dat niet 
enkel Nederland een plan klaar 
had om de eigen munt terug in 
te voeren drie jaar geleden, maar 
dat ook Duitsland bij die voorbe-
reiding was betrokken.
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Zowel de Vlaamse als de fede-
rale regering zullen de komende 
jaren moeten besparen en dat 
zullen we allemaal geweten heb-
ben. De luidste kritieken op deze 
besparingspolitiek komen onder 
meer uit de cultuursector, die het 
gemiddeld met 5% minder mid-
delen zal moeten doen, volgens 
Vlaams minister van cultuur 
Sven Gatz. Minder cultuursubsi-
dies zullen volgens de sector lei-
den tot een verschraling van het 
aanbod. Toegang tot verschillen-
de soorten cultuur zal worden 
beperkt en enkel een elite zal 
het kunnen betalen, zo klinkt 
het bij monde van de oppositie. 
Een volgend argument dat ook 
wordt aangehaald is het feit dat 
de cultuursector niet zou kunnen 
overleven mocht de overheid ze 
niet subsidiëren. Het lijkt wel als-
of  cultuur in de loop der tijd een 
basisrecht is geworden waar ie-
dereen toegang toe moet hebben 
zonder daarenboven er teveel 
geld aan te moeten uitgeven. Het 
tegendeel is echter waar.
Met het geven van cultuursubsi-
dies, wat inhoudt dat ze slechts 
aan een beperkt aantal organi-
saties wordt gegeven, bepaalt de 
overheid wat goede smaak is, wat 
cultuur is. Door het geven van fi-
nanciële middelen aan bepaalde 
organisaties of  evenementen, wil 

de overheid burgers overtuigen 
welke cultuur goed voor hen is 
en vooral welke niet. Wij kunnen 
namelijk niet zelf  bepalen wat 
we leuk vinden. Het verschaffen 
van cultuursubsidies is daarom 
heel subjectief, want is het aan 
de overheid om te bepalen wat 
goed voor ons is op cultureel 
vlak? Dat daarentegen oplossen 
door de selectiviteit weg te halen 
is evenmin positief. Op die ma-
nier zou iedereen deze subsidies 
moeten krijgen, want wat is cul-
tuur?
Het achterliggende principe ach-
ter cultuursubsidies is dat ze no-
dig zijn om mensen te kunnen 
laten kennismaken met cultuur. 
Een principe dat heel makke-
lijk kan worden weerlegd door 
slechts te kijken naar één feno-

meen: Rock Werchter. Dit fes-
tival is voor zijn financiële mid-
delen niet afhankelijk van een 
overheid en toch blijft het jaar na 
jaar een recordaantal aan bezoe-
kers halen. Hoe kan dat? Omdat 
mensen bereid zijn om te betalen 
voor iets wat ze de moeite vin-
den. 
Een argument dat de cultuur-
sector aanhaalt in het voordeel 
van cultuursubsidies is dat cul-
tuur niet zou kunnen overleven 
mocht zij niet financieel worden 
geholpen door de overheid. Ook 
dat argument valt makkelijk te 
weerleggen als we gewoon de 
vrije markt en het daarbij horen-
de principe van vraag en aanbod 
laten spelen. Laat de burger zelf  
beslissen waaraan hij zijn geld 
wil spenderen, want laat ons 
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Moet de overheid bepalen 
wat cultuur is?

Kathy Galloy is secretaris 
van LVSV Leuven.
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vooral niet vergeten dat subsi-
dies worden betaald met belas-
tinggeld. Het is niet rechtvaardig 
om de gehele bevolking te laten 
opdraaien voor een goed waar 
slechts enkelen van genieten.
“Cultuur zal uitgroeien tot een 
goed waar enkel nog maar de 
elite gebruik van zal kunnen ma-
ken”, klinkt het uit linkse hoek. 
Zoals in het begin van deze tekst 
al werd vermeld, is cultuur geen 
basisrecht, laat staan dat de toe-

gang tot cultuur een verworven 
recht is geworden. Wie absoluut 
een operavoorstelling wil bijwo-
nen maar slechts beperkte mid-
delen heeft, zal inderdaad een 
afweging moeten maken. Als 
dan blijkt dat de prijzen voor een 
operavoorstelling over het alge-
meen te hoog liggen, dan zullen 
cultuurhuizen zich wel degelijk 
aanpassen aan de markt en hun 
prijzen doen zakken. Ook hier 
speelt het argument mee van 

vraag en aanbod. 
Middelen zijn schaars en geld 
vormt daar geen uitzondering 
op. Vandaar dit pleidooi om cul-
tuursubsidies af  te schaffen, of  
op zijn minst terug te dringen. 
Vandaar dit pleidooi om aan de 
burger de keuzevrijheid te laten 
om zelf  te kiezen in welke cul-
tuur hij wil investeren. Want ge-
loof  het of  niet, burgers zijn wel 
degelijk in staat om zelf  keuzes 
te maken.

Opinie

“Niemand heeft het monopolie op goede smaak. Toch worden subsidies 
toegekend door commissies die menen dat zijzelf  die goede smaak in 
pacht hebben en bijgevolg kunnen bepalen wat mensen goed horen te 

vinden.” – Peter De Keyzer



Ik ben geen ‘rechtenboy’ zo-
als de geuzennaam luidt die de 
Leuvense studenten-jurist, maar 
veelal legist de laatste tijd hebben 
aangenomen. Rechten is echter 
het enige onderwerp waarover ik 
deze keer kan schrijven. Er zijn 
de laatste twee maanden zoveel 
rechten in de media en het pu-
blieke debat uitgevonden, dat ik 
er niet meer met een grote 
boog omheen kan lopen. En 
dat is heel vervelend. Rech-
ten zijn van die tergende 
spelregels voor het samen-
leven, die best voortvloeien 
uit natuurrechten en waar je er 
voor de rest zo min mogelijk van 
probeert uit te vinden. 
Zo is er zogenaamd een recht op 
staken, maar ook een recht op 
werken. Er is een recht op vrije 
meningsuiting, maar ook een 
recht om figuren met een po-
litiek incorrecte mening achter 
tralies te duwen. 
Het oudste fabeltje waar het min-
ste volk het luidste – of  zeg ik het 
zatste – over brulde, is het recht 
op staken. Staken is wettelijk toe-
gelaten, maar dat maakt het nog 
geen recht. Staken is contract-
breuk. De werknemer breekt 
moedwillig het contract met zijn 
werkgever. Of  zoiets collectief  
gebeurt voor een nobel doel, 
zoals het veranderen van onac-

ceptabele werkomstandigheden 
als achterbaks politiek drukmid-
del of  om in heel december van 
verlengde weekends te kunnen 
genieten, verandert daar niets 
aan. Kunnen staken zonder con-
sequenties is contractbreuk en 
bijgevolg onrecht. 
Concludeert u daaruit dan dat ik 
staken slecht vind of  dat het ver-

boden moet worden, dan bent 
u mis. Staken kan in mijn ogen 
broodnodig en absoluut nuttig 
zijn. Behalve het voordelige ef-
fect dat vier dagen weekend op 
mijn thesis heeft, is het ook wel 
aan te raden om als werknemer 
in opstand te komen wanneer 
een zachtaardige patron zijn per-
soneelsbestand jong probeert te 
houden met vergif, mechanisch 
letsel, afwijkende temperaturen, 
onverhullende uniformen, slech-
te koffie en automaten die geen 
muntjes terug geven. 
Het is niet meer dan rechtvaar-
dig, dat eenieder zich kan vereni-
gen zoals ook met de wet van 24 
mei 1921 bij wet is vastgelegd, 
als ook in Artikel 11, §1 van het 
EVRM van 4 november 1950. 

In mijn ogen moet ook eenieder 
vrij zijn om in te gaan tegen een 
contract, dat hij als onaccepta-
bel beschouwt. Men moet echter 
niet vrijgesteld worden van de 
gevolgen van zijn daden. In de 
huidige wetgeving is dat wat er 
mis is. Het is een werkgever im-
mers niet toegelaten werknemers 
te ontslaan ten gevolge van een 

contractbreuk, zoals staken. 
Het is zelfs niet toegelaten 
van een staking te breken 
door anderen in dienst te 
nemen. Over onrecht ge-
sproken.   

De werknemers hebben hier ze-
ker - indien dat collectief  gebeurt 
- een grote macht bij stakingen. 
Het opleiden en laten inwer-
ken van werknemers is duur en 
tijdrovend. Het gratuit ontslaan 
van iedere stakende werknemer 
is iets dat een ‘patron’ dus niet 
lichtzinnig kan doen. Herstruc-
tureringen, massa ontslagen,… 
hoor ik u al roepen, daar ga ik 
later op in. 
Staken zou ook iets moeten zijn 
dat niet lichtzinnig kan gebeu-
ren. Staken is een laatste redmid-
del. Men bijt immers letterlijk, 
maar dan op figuurlijke wijze de 
hand die voedt. De werkgever 
verliest aan een staking X% pro-
ductie, dat doet pijn. De staker 
krijgt echter andere incentives, een 

Recht op rechten?

Harald Smeets is voorzitter 
van LVSV  Leuven.

Staken kan in mijn ogen broodnodig 
en absoluut nuttig zijn.
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eventuele stakingspremie com-
penseert het ontbrekende loon, 
een dagje vrijaf  eventueel ‘vuur-
tje stook spelen’ en dat zonder 
enige gevolgen. Zonder direct 
voelbare gevolgen dan toch. Het 
aantal keren dat een staking de 
herstructurering, massa ontsla-
gen, gedwongen brugpensioen, 
verhuis van productie of  faillis-
sementen nog meer in de hand 
heeft gewerkt, valt niet te tellen. 
De huidige wetgeving omtrent 
staken is niet alleen onrechtvaar-
dig, maar creëert dus ook ver-
keerde incentives.
Laat ons staken voorbehouden 
voor serieuze zaken, wanneer 
er zich een reëel gevaar voor 
de werknemers vormt, situaties 
waarin de werknemers er niet 
aan zouden twijfelen om hun job 
op het spel te zetten in ruil voor 
veranderingen. Situaties waar 
verlies aan productie een gepast 
signaal is aan een werkgever. Laat 
ons vooral tegen heilige huisjes 
schoppen en de wetgeving aan-
passen aan de tijd teneinde deze 

terug rechtvaardig te maken. 
Want nu is een staker zoals een 
gijzelnemer waarvan men op 
voorhand weet dat hij z’n drei-
gement niet zal uitvoeren, steker 
nog men mag zijn dreigement 
niet voor hem uitvoeren. 
Ten slotte het jongste fabeltje, 
het recht op werk. Er is immers 
niet zoiets als een recht op werk. 
Een recht op werk impliceert dat 
er iemand verplicht zou zijn om 
aan eenieder die wenst te wer-
ken, werk te verschaffen. Zoiets 
is compleet absurd. Een recht op 
werk is een eenzijdige eis. Terwijl 
de relatie tussen een werknemer 
en werkgever tweezijdig is. Men 
heeft verschillende rechten die 
ervoor zorgen dat men mag wer-
ken. Er is contractvrijheid, dat 
cao’s en andere (arbeids)wetten 
dat recht schenden, verzwijg ik 
hier. Ook is het een ander ver-
boden van geweld tegen u te ge-
bruiken. Men moet niet ijveren 
voor een recht op werk, men 
moet ijveren voor het behoud 
van bestaande rechten. Het is vrij 

duidelijk dat de gijzelnemingen, 
die de stakers recentelijk hebben 
uitgevoerd onrechtvaardig en 
vaak zelfs onwettig zijn.   
De grote schuldige voor deze 
beschamende taferelen, die we 
dezer dagen de wereld insturen 
is dus de Belgische wetgeving. 
Het is hoognodig om deze te 
moderniseren. We schaden met 
deze farces niet enkel onze in-
ternationale reputatie, maar ook 
onze welvaart, de toekomst van 
zowel jongeren als ouderen. 
Sterker nog, het doet mij per-
soonlijk pijn om een weldoor-
voed luxedier, dat geen besef  
heeft van hoe ongelofelijk goed 
hij of  zij het hier heeft, te zien 
klagen en relschoppen, omdat 
er niet genoeg kiezers zetels aan 
z’n favoriete ploeg wilden ge-
ven, terwijl er elders in de wereld 
mensen zouden moorden, om te 
kunnen werken aan de arbeids-
omstandigheden waartegen zij 
zich verzetten.
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Dat koopt een nieuwe bril en denkt dat het 
plots serieus genomen wordt. En als het niet 
serieus genomen wordt, dan gaat het tussen 
de soep en de patatten even de oorlog verkla-
ren aan Rusland. «Si nous ne parvenons pas à 
trouver, non pas un compromis mais un ac-
cord durable de paix, nous connaissons par-
faitement le scénario. Il a un nom, il s’appelle 
la guerre.» 
De begeleidende foto in le Monde spreekt 
boekdelen. Een theekransje met drie staats-
hoofden en zonder thee. Eén staatshoofd 
is dat van een economische supermacht, de 
ander dat van een economische machine, de 
laatste dat van een economisch kerkhof. Poe-
tin, niet eens naar de camera kijkend - buiten 
beeld staat er waarschijnlijk een ticker die live 
de crude aangeeft. Merkel, met een blik die je 
doet vermoeden dat de fotograaf  in levensge-
vaar verkeert. En dan François, het hoofd wat 
schuin, de handen open op de tafel, een blik 
van wijsheid en staatsmanschap. Een mens 
vraagt zich af  hoe lang ‘ie erop geoefend heeft. 
Eén ding is duidelijk. Zijn grote ogenblik is 
daar. Zijn hele presidentiele carrière is er een 
voorbereiding op geweest. Eerst een oorlogje 
met Merkel na zijn verkiezing – om erin te ko-
men. Dan eentje met de Franse werkgevers en 
grootkapitaal. Dan eentje met de vakbonden 
omdat ie dat met de werknemers aan ’t verlie-
zen was. En nu is ie dus klaar voor het grote 
werk. Als voorbereiding op de oorlog met Le 
Pen, misschien.

Afmaken wat Napoleon is begonnen. Frank-
rijk in haar glorie herstellen. Na Rusland komt 
China, waarschijnlijk. Al zal ie misschien eerst 
de ‘ultieme onderhandelingen’ wat rekken. 
Want in de winter Rusland de oorlog verklaren 
is in ’t verleden geen goed idee gebleken. Zon-
der twijfel heeft Angela hem dat ingefluisterd 
– als voormalig DDR-wetenschapster weet 
zij immers wat kou is, en wat een gebrek aan 
grondstoffen betekent. 
Want de machtsverhoudingen tussen Frank-
rijk en Rusland kunnen, naast in wapenarse-
naal (Rusland: 5138 nukes. Frankrijk: 300), 
best in energie worden uitgedrukt. In vaten 
olie die per dag worden boven gehaald. (Rus-
land: 10,667 miljoen. Frankrijk: juist, ja.) Of  
in ex- en importcijfers van gas (Rusland naar 
Europa: 161,5 miljard kubieke meter/jaar. Eu-
ropa naar Rusland: juist, ja). Of  in privaat ver-
mogen van de rijkste inwoners.
Voor Frankrijk staat er immers meer op ’t spel 
dan wat Oekraïense vrijheid. Er is belasting-
geld dat moet teruggevorderd worden van 
Depardieu. En een strafvordering, zo mo-
gelijks. Door die man binnen te halen, heeft 
Putin zich de Franse furie op de nek gehaald. 
Zoveel is duidelijk. Oekraïne is een godsge-
schenk. Nadat François zijn fameuze rijken-
taks met de staart tussen de poten moest 
intrekken, had ie een nieuwe actie nodig om 
te tonen hoe hij ’t grootkapitaal aanpakt. Rus-
land, land van oligarchen en Depardieu, Al-
lons-y, enfants de la patrie.

De Lege Ferenda

Omdat alles beter kan, een dosis kritiek met 
het oog op de toekomst. 

EN ROUTE, MAUVAISE TROUPE
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Goed gezien is ’t wel, natuurlijk. Een externe 
vijand bekt makkelijker dan een interne.  Dat 
vinden kiezers leuker. LVMH een topjaar – 
dat wil je niet nog meer buiten jagen. RussIS. 
Herverkiezing gegarandeerd. Heeft ‘ie van 
Bush geleerd, waarschijnlijk. Mensen zoeken 
dan een leider, heeft ‘ie zich laten vertellen. De 
man heeft zijn ware roeping gevonden. Met ’t 

grote Frankrijk ten strijde. 
Volgens mij heeft ‘ie al een paard gekocht.  Ik 
vraag me af  hoe ’t al zwaaiend steigeren lukt. 
Zijn oude bril lijkt alvast gesneuveld te zijn bij 
de eerste keer in galop. Misschien moet hij ’t 
eens aan Putin vragen. Die kan naar ’t schijnt 
paardrijden. Gespreksstof  voor de volgende 
theevisite.
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Genetische manipulatie. Een on-
derwerp dat onmiskenbaar voor 
verdeeldheid zorgt. We hebben 
er allemaal wel een uitgesproken 
mening over. De technologie 
is relatief  nieuw, bijgevolg nog 
weinig getest op lange termijn, 
en dat schrikt mensen af. De do-
minante mening in Europa gaat 
dan ook van het voorzorgsprin-
cipe uit, zolang we niet 100% 
zeker zijn dat het geen negatieve 
effecten veroorzaakt, wordt het 
verboden. De regulering op ge-
netische manipulatie in Europa 
– overgelaten aan de deelstaten 
– is zeer streng, zelfs genetisch 
gemanipuleerde rijst uit Ameri-
ka mag in bepaalde landen niet 
ingevoerd worden.  Ter vergelij-
king: in Amerika bestaat het on-
derdeel van het landbouwareaal 
dat gebruikt wordt voor GGO’s 
uit 57,7 miljoen hectare. Je zou 
dus kunnen stellen dat GGO’s in 
Amerika algemeen als productie-
methode aanvaard worden.
Heeft Europa het bij het juiste 
eind met het voorzorgsprincipe? 
Het bevolkingsaantal stijgt snel. 
Dat betekent dat de voedselpro-
ductie zal moeten stijgen, maar 
ook dat het landbouwareaal niet 
meer mag uitbreiden – want bij 
meer mensen is er ook meer 
plaats nodig om te wonen. De 

enige oplossing is dus een ver-
hoging van de productiviteit (= 
aantal ton gewas per hectare). 
Hierop kan genetische manipula-
tie perfect een antwoord bieden. 
Dat kan gaan van het selecteren 
van grotere planten tot het mini-
maliseren van de groeitijd. Mis-
lukte oogsten door gewasziek-
ten kunnen zo ook vermeden 
worden. Weegt het oplossen van 
het dreigende voedselprobleem 
dan niet op tegen de regulerings-
drang van Europa? Zou Europa 
niet beter wat liberaler zijn op 
dat vlak, en de wetenschap meer 
vrijheid toekennen? Door het 
overdreven aantal beperkingen 
op bio-technologie in Europa 
houden we wetenschappelijke 
vooruitgang tegen. Onderzoe-
kers vinden geen fondsen, dus 
wijken uit naar het buitenland. 
Een volledige generatie aan nieu-
we technologieën gaat aan ons 
voorbij.
De grote mate van onnatuurlijk-
heid, die zich bij genetische mani-
pulatie manifesteert, is het meest 
frequent gebruikte tegenargu-
ment. Ter verduidelijking: in de 
natuur komen ook mutaties van 
genen voor. Telkens een orga-
nisme zich voortplant, kunnen 
er tijdens de overdracht van het 
genetisch materiaal kleine ‘fout-

jes’ in de genen voorkomen. Dat 
kan er voor zorgen dat een plant 
bijvoorbeeld groter is dan zijn 
voorgangers, of  meer vruchten 
draagt. In het verleden selecteer-
den landbouwers vanzelfspre-
kend deze ‘betere’ exemplaren 
om verder mee te kweken. Dat is 
ook het proces dat bij genetische 
manipulatie toegepast wordt. 
De selectie kan echter sneller 
gebeuren omdat men in een la-
boratorium werkt. De gewenste 
eigenschappen kunnen zonder 
omslachtige omwegen bereikt 
worden, en gaan in tegenstel-
ling tot bij de oude methoude 
minder snel terug verloren. Dat 
maakt deze methode duurzaam. 
Op deze manier kan de produc-
tie van een gewas beter naar de 
noden van het moment gestuurd 
worden.
Genetische manipulatie is in de 
realiteit een stuk minder science 
fiction dan momenteel door de 
publieke opinie gepercipieerd 
wordt. Dat onderwerp ligt mij, 
als wetenschapper gepassioneerd 
door biotechnologie, heel nauw 
aan het hart. Als Europa de re-
guleringen op biotechnologie en 
genetische manipulatie niet ver-
soepelt, dreigt een brain-drain 
van vele bio-wetenschappers 
naar het buitenland.  

Overregulering van biotechnologie 
in Europa
Caroline Asselman is aspirant-bestuurslid 
van LVSV Leuven.
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In dit artikel tracht Philip Vanstapel 
het conflict in Oekraïene nader toe te 
lichten, onder meer door in te gaan op 
de culturele diversiteit en de geschiede-
nis van het land.

Het conflict
De recente tragische gebeurte-
nissen kwamen bij velen aan als 
een shock. De officiële VN-cij-
fers spreken over enkele duizen-
den slachtoffers, maar het tien-
voud daarvan lijkt realistischer. 
Een dodental vergelijkbaar met 
de populatie van een middel-
grote Vlaamse gemeente of  de 
voltallige studentenpopulatie van 

Leuven. In wat volgt, ga ik niet 
in op rechterlijke issues over de 
conformiteit van de Euromai-
dan-revolutie en haar nasleep 
met het (inter)nationale recht, de 
annexatie van de Krim door Rus-
land, de (niet-)erkenning van de 
referenda in Donetsk, Loegansk 
en Kharkiv, de antiterroristische 
operatie van de Oekraïense rege-
ring tegen de Volksrepublieken in 
het Donbassin en de rol van Rus-
land daarin of  over de associatie-
overeenkomst met de Europese 

Unie, inclusief  de economische 
gevolgen daarvan en verder. Wat 
ik de liberale lezer echter niet wil 
onthouden, zijn volgende twee 
punten. Ten eerste: de Oekraïen-
se staat zoals deze in 1991 werd 
geconcipieerd, is fundamenteel 
verdeeld tussen twee taalgroe-
pen – die echter zeer verwant 
zijn. Net zoals in België is deze 
verdeling vrij zuiver. Zoals in een 
gepolitiseerde samenleving wel 
vaker het geval is, worden de ver-
schillen tegen elkaar uitgespeeld. 
Voor iedereen die de situatie daar 
al langer opvolgde, en zeker voor 
mijn familie aldaar was het dui-

delijk dat het land ooit ging split-
sen. Ten tweede: niemand had 
ooit kunnen denken dat het land 
op zo’n vreselijke en mensont-
erende wijze ten onder zou gaan. 
Maar dat was buiten de Verenig-
de Staten gerekend. Amerika, 
ooit de bakermat van het vrije sa-
menleven is, sinds haar interven-
tionisme in Wereloorlog I, maar 
vooral na ‘haar’ overwinning in 
de Tweede Wereldoorlog gemu-
teerd in een soort ‘wereldflik’ 
die zichzelf  oppermachtig waant 

– zie de, door Obama gebezig-
de, term the indespensable nation. 
Die militaire macht is bijgevolg 
allang geen vredesmacht meer, 
maar bedoeld als afschrikmid-
del. Zolang de dollar wereldwijd 
de reservemunt is, zijn we met 
ons allen lekker solidair met de 
giganteske Amerikaanse staats-
schuld – de Wolfowitz-doctrine 
volgend.
In wat volgt, geef  ik eerst duiding 
bij de klassiek-liberale uitgangs-
punten van dit artikel. Vervol-
gens schets ik de chaos, die zich 
afgelopen maanden in Oekraïne 
heeft afgespeeld. Daarna wordt 

de lezer de Russisch-Oekraïense 
geschiedenis ingedompeld. Tot 
slot enkele besluitende beden-
kingen.

Klassiek-liberale uitgangs-
punten
Ik zie de mens als een animal 
rationis capax, een dier begiftigd 
met rede. Dat wil niet zeggen dat 
emoties geen cruciale rol spelen 
in ons leven, wél dat – in mijn 
optiek – in het filosofische debat 
rationaliteit dient te primeren op 

Zoals in een gepolitiseerde samenleving wel vaker het geval is, worden de verschillen 
tegen elkaar uitgespeeld. Voor iedereen die de situatie daar al langer opvolgde, en ze-

ker voor mijn familie aldaar was het duidelijk dat het land ooit ging splitsen. 
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40% van de bevolking. Ik vel dus 
geen waardeoordeel over welke 
taal of  welke cultuur het meest 
authentiek is, maar toets wél of  
de aanhangers van een cultuur, 
voldoen aan het criterium dat ik, 
als klassiek-liberaal, vooropstel. 
Namelijk respecteer ieder zijn 
vrijheid om over zijn eigendom 
en lichaam te beschikken. 

Beeld je eens in.
In de volgende alinea vervang ik 
Oekraïne even door België. Zo-
iets is vaak een goede oefening 
voor ons empatisch vermogen. 
De rollen die ik Vlamingen en 
Walen toebedeel zijn arbitrair. 
De lezer mag dus Waals schalie-
gas zeker vervangen door Ant-

werpse haven en diamant of  de 
‘VSIB’ door Rex Revisited of  
het Frankrijk van Hollande en 
Le Pen door het Nederland van 
Rutte en Wilders of  de Vlaam-
se familienamen van PS’ers door 
de Fransluidende familienamen 
van N-VA’ers enzovoort. Wat in 
onderstaand verhaal sowieso al 
niet klopt, zijn de economische 
verhoudingen. Donbass produ-
ceerde tot voor kort met 6 op 46 
miljoen inwoners zo’n 30% van 
het Oekraïens BBP. Zulke onge-
lijkheid is er tussen Vlaanderen 
en Wallonië niet. 
Beeld je eens in dat de Walen 
en de Brusselaars in de onder-
linge betrekkingen met onder 
andere de nationale administra-

emotionaliteit. Historische argu-
menten zijn geen rationele, maar 
emotionele argumenten. Hoewel 
ik Russischtalige familie in Oe-
kraïne heb, probeer ik de zaak 
hier zo genuanceerd mogelijk 
weer te geven. Wanneer begrip-
pen voorkomen zoals (neo)na-
zisme en dergelijke,  dan is dat 
geen emotionele propaganda of  
een historisch argument, maar 
gewoonweg omdat ik vind dat 
die term klopt. Want wat voor 
intelligente lezers wél van belang 
is, is de situatie zoals die vandaag 
is ON the ground. En wat ik 
dan zie, is een Oekraïense staat 
die opkomt voor een staatsna-
tionalisme, waar geen plaats is 
voor de taal en cultuur van ruim 
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tie en rechtbanken enkel nog 
het Nederlands zouden mogen 
gebruiken. Stel je vervolgens 
een Belgische regering voor die 
enkel bestaat uit Vlaamse par-
tijen en waar naast het Vlaams 
Belang ook de politieke vleugel 
van ‘Vlaamse staat in België’ ze-
telt. Deze ‘VSIB-fractie’ beschikt 
over een eigen 5000 man sterk 
privéleger – de Oekraïens-natio-
nalistische Pravy Sektor telt zo’n 
10.000 manschappen. Stel je 
vervolgens voor dat die regering 
niet aan de macht is gekomen 
door verkiezingen, maar door 
maandenlange betogingen van 
de Eurowarande-beweging, die 
door anti-Waalse bedrijfsleiders 
en de ambassade van de Verenig-
de Staten gefinancieerd worden. 

De Eurowarandisten hebben 
als doel op te gaan in Europa 
en dan liefst een Europa zon-
der Franstalige invloeden. Ook 
van het Frankrijk van Hollande 
en Le Pen moeten deze idealis-
ten niets weten. De grotendeels 
jonge-Eurowarandisten dromen 
van een Europa waar een ster-
ke sociale welvaartsstaat aan een 
performante markteconomie 
gekoppeld wordt, een Europa 
waar men ongegeneerd Vlaams 
mag zijn en waar ze voor eens en 
altijd van die corrupte en cliën-
telistische PS bevrijd zijn. Leden 
van alle Franstalige partijen en 
hun sympathisanten maken het 
voorwerp uit van verdachte ver-
dwijningen. De Rassemblement 
Wallonie-France kent in het zui-
delijk landsgedeelte een enorme 

surge in populariteit, logistiek ge-
steund door Frankrijk wiens le-
ger zonder slag of  stoot en met 
brede steun van de plaatselijke 
bevolking de strategisch gele-
gen provincie Luxemburg heeft 
geannexeerd, en romp-Wallonië 
verklaart zich bij een referendum 
onafhankelijk (laten we even in 
de fictie blijven dat Brussel even-
redig tussen Frans en Neder-
lands verdeeld is). Het grootste 
deel van de Franstaligen uit het 
Belgisch leger sluit zich bij deze 
onafhankelijkheidsstrijd aan. De 
nieuwe machthebbers in Brussel 
ontbinden intussen de RTBF en 
halen Franse zenders uit de ether. 
Walen krijgen enkel nog het VRT-
nieuws te zien waarin gesproken 
wordt van Franse terroristen die 

de Waalse bevolking terrorise-
ren. Als Waal begrijp je er niets 
van, aangezien je met je eigen 
ogen hebt gezien hoe Vlaamse 
gewapende mannen in drive-by’s 
willekeurig mensen neerschieten. 
In de faciliteitengemeenten gaan 
de ‘VSIB-makkers’ samen met 
hun buitenlandse rasgenoten van 
‘Bloed&Zweet’ helemaal op in 
het neerkogelen van anderstali-
gen. De Franstalige Belgen staan 
erbij en kijken ernaar en hebben 
eenzelfde vraag: “Als wij toch 
zo gehaat worden door de Vla-
mingen, waarom mogen we van 
hen dan niet een eigen staat vor-
men?” Het antwoord van Brus-
sel is helder: “Naast het feit dat 
veel van jullie eigenlijk Vlamin-
gen zijn (kijk maar naar de fami-
lienamen van veel PS’ers) en veel 

van het zogenaamde Wallonië 
ook historisch Vlaamse grond is, 
zitten er in jullie grond veel waar-
devolle stoffen die wel eens inte-
ressant zouden kunnen zijn voor 
de Vlaamse, sorry Belgische, eco-
nomie.” De bankrekeningen van 
de rijke Fransen in Elsene wor-
den bevroren, en onder druk van 
de Noord-Europese Unie doen 
andere landen hetzelfde. Er wor-
den verkiezingen georganiseerd 
en de eigenaar van ’s lands groot-
ste chocoladefabriek én uitvaart-
business wordt premier met de 
belofte een einde te maken aan 
de conflicten. Om zijn vermeen-
de Marokkaanse roots wat te 
verbergen heeft hij enkele jaren 
terug zijn achternaam gewijzigd 
naar Peeters. Onder zijn bewind 

intensiveert het geweld echter, 
omdat hij weigert te onderhan-
delen met de Walen tenzij ze hun 
leger en ordediensten ontbinden. 
In Vlaamse scholen worden er 
in het kader van een nieuw vak 
‘maatschappelijke vorming’ ma-
nifestaties georganiseerd, waar 
leerlingen en leerkrachten op en 
neer springen terwijl uit mega-
foons “Al wie dat niet springt, 
is Russisch tuig”, weerklinkt. In 
Brussel wordt op de Kunstberg 
het monument ter ere van de 
verzetsstrijders in Wereldoorlog 
II verwijderd (Het monument 
in Saur-Mogila nabij Donetsk 
werd grotendeels vernield door 
het Oekraïense leger). Intussen 
weigert de Belgische Staat al ge-
ruime tijd de Franse energiele-
verancier Suez te betalen. Wan-

Het is bijzonder hoe een kleine groep zo enorm rijk is kunnen worden, terwijl het 
Oekraïens BBP in 2013 de helft kleiner is dan voor de val van het communisme.
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ven onmogelijk maken. Daarbij 
komt nog eens kijken dat de Belg 
gemiddeld genomen een relatie-
ve grote welvaart kent. Oekraïne 
telt vier maal meer inwoners dan 
België, en heeft een BBP van 
zo’n 170 miljard dollar. Het Oe-
kraïens BBP per persoon ligt dus 
zo’n 12 keer lager dan in België. 
De gemiddelde Oekraïener ver-
dient netto zo’n 1500 USD per 
jaar. Hoe kan zo’n arm land dan 
zo ‘overgepresenteerd’ zijn op de 
FORBES 500 Rich List, waarop 
de namen prijken van niet min-
der dan negen Oekraïeners? Als 
we de twee rijkste figuren (cij-
fers van 2013) overlopen komen 
we al snel tot een schokkende 
vaststelling: Rinat Akhmetov, de 
Donbass-mogul, bezit 10% van 
het Oekraïens BBP. Het vermo-
gen van de tweede rijkste, Ihor 

Kolomoisky, beslaat zo’n 4%. 
Alles te samen bezaten in 2008 
de 50 rijkste Oekraïeners het 
equivalent van 85% van het BBP. 
De overige kleine 20 miljard 
bleef  over voor de overige 46 
miljoen. Je kan niet anders dan 
concluderen dat een kleine groep 
zich na de val van de Sovjet-Unie 
enorm goed bedeeld heeft. Zon-
der me over elke Oekraïense nou-
veau riche te willen uitspreken, 
kan men met zekerheid van een 
oligarchisch systeem spreken. 
Het is bijzonder hoe een kleine 
groep zo enorm rijk is kunnen 
worden, terwijl het Oekraïens 
BBP in 2013 de helft kleiner is 
dan voor de val van het commu-
nisme. Mij lijkt het, gezien deze 
illustratie, niet verwonderlijk dat 
veel Oekraïeners dromen van 
nauwere banden met de Rus-
sische Federatie. Feit is dat het 
onderscheid Oekraïeners versus 
Russen/Russischtaligen een vrij 
recent fenomeen is. Om dit na-
der toe te lichten, een duikje in 
de geschiedenis.

Katholieke Jihadi’s en de keu-
ze van Alexander Nyevsky
Vraag een gemiddelde Vlaming 
wat hij zich voorstelt bij de kruis-
tochten en de kans is klein dat hij 
zal beginnen over het vreselijke 
lot dat duizenden Russisch-or-
thodoxen – bepaald door Teu-
toonse   ridders – ondergingen. 
Deze monnik-ridders zagen 
het als hun heilige plicht om de 
‘Grieks-Schismatieken’ voor een 
duidelijke keuze te stellen: bekeer 
of  sterf. De anti-orthodoxe Hei-
lige Oorlog verliep in verschil-
lende fasen. Vooraleer specifiek 
haar pijlen te richten op de Russi-
sche-orthodoxie verwoestten de 

neer Frankrijk de energiekraan 
vervolgens afsluit worden op de 
VRT fragmenten uitgezonden 
van hoe te leven zonder elektri-
citeit. Tot grote onvrede van de 
‘VSIB-milities’, is de langdurige 
antiterroristische campagne geen 
groot succes en om de verwar-
ring helemaal compleet te ma-
ken, verschijnt een interview met 
de vicepremier waarin hij alle 
verantwoordelijkheid voor de 
Eurowarande-revolutie afwim-
pelt op Franse geheime diensten. 
Klinkt dit beangstigend? Wees 
dan blij dat je in België woont en 
niet in de ‘gastransit’, genaamd 
Oekraïne. En hoewel Vlamin-
gen en Franstaligen op politiek 
vlak ontegensprekelijk uit elkaar 
groeien, zijn we nog lang niet 
in een stadium beland, waar et-
nische verschillen het samenle-
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Kruisvaarders op weg naar het 
Heilige Land in 1204 reeds Con-
stantinopel, het tweede Rome. 
De stad innemen was voor het 
vrome katholieke bevrijdings-
leger kennelijk onvoldoende, 
want de bewoners van de stad 
werden gedurende drie dagen 
aan onder andere verkrachtingen 
van nonnen op altaren, brand-
stichting, diefstal en moord on-
derworpen. De volgende étappe 
bevatte de Noordelijke Kruis-
tochten in 1242, onder leiding 
van Paus Gregorius IX. Anders 
dan voor zijn voorganger Inno-
centius, ging het Paus Gregorius 
IX niet zozeer om het veroveren 
van een strategisch gelegen stad, 
waar toevallig veel orthodoxen 
woonden zoals Constantinopel, 

maar wel om iets fundamenteler 
samengevat in de slagzin: ‘bekeer 
of  sterf ’. Al is het maar de vraag 
of  aan de optie ‘bekeer’ voldoen-
de tijd werd gegund. Deze keer 
kwamen de monnik-ridders ech-
ter oog in oog te staan met Al-
exander Nyevsky, Prins van de 
Novgorod-Republiek. .

Twee jaar eerder had Alexander 
Nyevsky al een eerdere inva-
sie moeten terugslaan. In 1240 
poogde het katholieke Zweden 
delen van Rusland in de beroem-
de slag bij de Nyeva (vandaar dus 
‘Nyevsky’) te veroveren. Tegen 
1242 werd de Novgorod Re-
publiek evenwel ook langs haar 
oostelijke flank door Mongool-
se horden bedreigd. De filoso-

fie van de Mongolen verschilde 
enorm van die van de Teutoon-
se ridders. Voor de Mongolen 
stond gebiedsuitbreiding en het 
belasten van nieuwe onderdanen 
centraal, niet het bekeren tot de 
Islam of  het vermoorden van 
orthodoxe gelovigen. Dat histo-
risch feit werpt – in mijn optiek 
– toch een geheel ander licht op 
Hitlers raaskallerij over Mongo-
len in ‘Der Untermensch’. Alex-
ander Nyevsky, een erg vroom 
man, moest kiezen. Verder leven 
als orthodoxe christen onder het 
Mongoolse juk of  sterven, dan 
wel zich onderwerpen aan het 
gezag van Rome. Mattheüs 22:21 
indachtig – “geef  dan aan de 
Keizer wat van de Keizer is en 
aan God wat van God is.” – was 

de keuze rap gemaakt. In een al-
liantie met de Mongoolse Khan 
versloeg Prins Alexander Nye-
vsky de Teutoonse ridders in de 
Slag op het Ijs.

Opkomst van het derde Rome 
en succesvolle verderzetting 
van de katholieke Jihad
In 1453 viel Byzantium in han-
den van de legers van Mehmet 
de Veroveraar. Dit betekende 
het einde van een haast dui-
zendjarige voortzetting van het 
Romeins-christelijk keizerrijk, 
maar niet het einde van de or-
thodox-christelijke beschaving. 
‘Rome’ verhuisde naar Moskou. 
Een eeuw eerder hadden de 
pauselijke hordes, na een hon-
derdjarige pauze, hun plan om 

de Slavisch-orthodoxe bewoners 
van Oost-Europa te onderwer-
pen aan het Katholieke gezag 
met veel ijver verdergezet. Dat 
leidde in 1385 tot de Unie van 
Krewo waarbij het Pools-Li-
touwse Gemenebest vorm kreeg. 
Deze laatste veroveringen waren 
echter zonder de medewerking 
van de lokale adel nooit moge-
lijk geweest. Die medewerking 
was gemakkelijk te verkrijgen, 
gezien het een aanspraak op de 
machtswellust van de mens was. 
Polen kende immers vanaf  de 
late 14e eeuw een systeem van 
quasi-slavernij van de boeren. 
De macht van de Poolse pan was 
zo aantrekkelijk voor de heersen-
de klasse in wat nu Wit-Rusland 
en Oekraïne heet, dat deze hun 

Russische orthodoxie met veel 
plezier voor de rol van katholie-
ke slaveneigenaar inruilden. Het 
spreekt echter voor zich dat de 
lokale bevolking in tegenreac-
tie nog meer gingen volharden 
in hun orthodox geloof. Een 
‘probleem’ dat moest ‘opge-
lost’ worden. En zo geschiedde 
het. Met de Unie van Brest van 
1595 effende Clemens VIII het 
pad voor een nieuwe ‘bekeer of  
sterf ’-campagne, ditmaal met 
heel wat meer succes dan de 
kruistochten van een kleine vier 
eeuwen terug. Ditmaal niet ge-
steund door een leger Teutoonse 
ridders, maar door de fanatieke 
jezuïeten. De Grieks-katholieke 
Kerk zag het levenslicht als een 
soort anti-orthodoxe beweging. 

Premier Yatsenyuk zweert dan weer op zijn communiezieltje om Oost-Oekraïne te 
zuiveren van subhumans. Hoeft het gezien de recente geschiedenis dan nog te verba-

zen dat jonge Russische-Oekraïeners hiertegen de wapens opnamen?
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tenrijks-Hongaars bewind. De 
gruwelijke Eerste Wereldoorlog 
was echter dé katalysator voor de 
machtsovername van de Bols-
jevieken. In 1939 sloten Hitler 
en Stalin het zogeheten Duivel-
spact. Stalin, naast een volbloed 
psychopaat van de maligne soort 
tevens een meesterlijk strateeg, 
was niet blind voor de raciale 
ideologie van Der Führer. Hitlers 
planners voorzagen immers de 
uitroeiing van een derde van de 
Slaven, de slavernij van nog eens 
een derde en tenslotte het in vrij-
heid laten leven van het overige 
derde. Dat allemaal op basis van 
raciale criteria. Met dit genocidair 
plan in het achterhoofd was het 
Duivelspact voor Stalin, die trou-
wens groot voorstander was van 
het ‘socialisme in één land’-prin-
cipe, een uitgelezen opportuni-
teit voor de verlegging van het 
front naar het Westen en dus ver-
der weg van Moskou. Waar Stalin 
zich mogelijks minder aan had 

verwacht, was de diepe haat die 
de inwoners van Galicië koes-
terden jegens de Sovjets. Niet 
zomaar de rechtmatige haat van 
een bevolking tegen een totalitair 
bezetter, maar nog veel meer dan 
dat een extreem nationalisme dat 
zich beriep op de oude katholie-
ke-geïnspireerde gevoelens van 
russofobie, maar dat eveneens 
gebruikmaakte van racistische 
argumenten. De opkomst van al 
dan niet racistische vormen van 
nationalisme was uiteraard geen 
louter Galicisch fenomeen. Over 
heel Europa staken nationalisti-
sche bewegingen de kop op en 
Hitler, die geen nationalist was 
maar een racistische imperialist, 
maakte daar opportunistisch ge-
bruik van. Hitler was zich er ter-
dege van bewust dat hij zijn Drang 
nach Osten niet kon waarmaken 
zonder de fysieke steun van loka-
le nationalisten die goedgelovig 
in de nationaal-socialistische val 
trapten. Hitler smeedde uitein-

En dat anti-orthodoxe aspect, 
dat zich makkelijk vertaalt in 
Russofobie, vormt tot op heden 
één van de essentiële elementen 
van het Oekraïens nationalisme 
en het DNA van de Grieks-ka-
tholieke Kerk.

(Anti-)katholieke nazi’s
In de 350 jaar die volgden is de 
statenkaart van Europa meer-
maals gewijzigd. Étatistische en 
politiek-liberale ideëen bereik-
ten Rusland en begonnen hun 
intrede te doen in de cenakels 
van de macht, te beginnen met 
tsaar Peter De Grote. En in de 
naam van modernisering, Met de 
verlichting en vooruitgang in het 
achterhoofd, breidden de abso-
lutistische tsaren het Russische 
Rijk meermaals uit met nieuwe 
grond, waaronder het Pools-Li-
touwse Gemenebest. Het meest 
westelijke deel van het huidige 
Oekraïne (Transkarpathië en 
Galicië) belandde onder Oos-
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delijk een coalitie tussen schijn-
bare tegenpolen. Enerzijds de 
sterk antiklerikale nationaal-soci-
alisten en de Italiaanse fascisten, 
die economisch gezien corpora-
tistisch waren als ze al niet pla-
neconomisch te werk gingen, en 
anderzijds ultrakatholieke, meer 
marktgerichte rechts-conserva-
tieve regimes zoals die in Spanje, 
Vichy-Frankrijk en de Kroati-
sche Ustashe van Ante Pavelic. 
Handig voor de nazi’s was dat 
beiden een gemeenschappelijke 
vijand hadden. Voor de antikle-
rikale nazi’s was het veeleer een 
kwestie van onderwerping van 
de Unter-aan de Ubermensch. Ka-
tholieke russofobie heeft – zoals 
we hebben gezien – veel diepere 
historische wortels en het was 
Paus Pius X die tijdens de Eerste 
Wereldoorlog de woorden sprak: 
“Rusland is de grootste vijand 
van de Kerk.”.. ”Als Rusland 
wint, dan wint het Schisma.”  
Geen wonder dat ook de OUN, 
de Organisatie van Oekraïense 
Nationalisten onder leiding van 
Stepan Bandera en de bevriende 
SS Divizion Galizien zich uiter-
mate goed in zowel het antise-
mitisme als het anticommunisme 
van de nazi’s konden vinden.
Flashforward naar Oekraïne 
anno 2014. Een ‘hipster-journa-
list’ pleit op de nationalistische 
zender Hromadske TV voor  
de verwijdering van 1.5 miljoen 
‘overbodigen’ in Donbass. Ho-
pelijk dat hij met verwijderen 

enkel verdrijven bedoelde, maar 
alleszins toch een verwerpelijk 
staaltje utilitaristisch denken. 
Premier Yatsenyuk zweert dan 
weer op zijn communiezieltje 
om Oost-Oekraïne te zuiveren 
van subhumans. Hoeft het gezien 
de recente geschiedenis dan nog 
te verbazen dat jonge Russi-
sche-Oekraïeners hiertegen de 
wapens opnamen?
 
Slotbeschouwing: morele 
waarden en dubbele moraal
Het Stalinistisch regime bedekte 
de misdaden van de Oekraïense 
en Baltische nazi’s met de mantel 
der liefde. Om het communis-
me ingang te laten doen onder 
de bevolking kon men moeilijk 
eerst een repressie organiseren. 
Het was zelfs typerender voor 
het Stalinisme om mensen die 
met vuur de nazi’s bestreden, te 
bedanken met een treinrit naar 
een Goelag. Na Stalin kwam 
een iets humaner socialisme aan 
de macht. Mensen die toen zijn 
opgegroeid, herinneren zich een 
samenleving dat eigenlijk zeer 
ongepolitiseerd was. Dit klinkt 
misschien erg vreemd, maar juist 
omwille van het feit dat men in 
een dictatuur leefde, was de ge-
middelde Sovjet-burger érg anti-
politiek ingesteld. Lidmaatschap 
van De Partij werd niet meteen 
met het hebben van een fijne 
persoonlijkheid geassocieerd. 
President Poetin is een kind van 
zijn tijd. Dat impliceert dat hij 

opgegroeid is met twee belang-
rijke Sovjetwaarden: Ten eerste 
zijn mensen gelijkwaardig, on-
geacht hun nationaliteit en ten 
tweede: “Kto ne Rabotaet, To 
ne Jest.” (Dat een collectivisti-
sche economie garant staat voor 
collectieve armoede weet elke 
LVSV’er. Maar de Sovjets had-
den wél bepaalde waarden die los 
van ideologie bewonderenswaar-
dig zijn.‘Wie niet werkt, zal niet 
eten’, het communistisch equiva-
lent van het libertaire ‘there is no 
such thing as a free lunch’, was 
er daar één van.)  Ja, hij was een 
KGB-agent, maar stond Bush 
Senior niet aan het hoofd van de 
CIA? Ja, hij heeft anti-homowet-
geving doorgevoerd, maar wat 
met de Saudische geallieerden 
van de VS? Ja, hij is een autori-
tair leider, maar zijn de EU-com-
missarissen dan zo democratisch 
gelegitimeerd? En wat met dit 
bericht uit een Westerse kwali-
teitskrant: “Events in the Ukrai-
ne have set alarm bells ringing 
for the country’s politicians and 
increased suspicions about Lat-
via’s large ethnic Russian minori-
ty.”  Zouden zij hetzelfde schrij-
ven over Arabische Israëli’s? Die 
dubbele moraal in het Westen er-
gert veel Russen. Wanneer Poe-
tin dan pleit voor een eerherstel 
van de traditionele morele en 
spirituele waarden, klinkt dat al 
heel wat oprechter en verfrissen-
der dan de afgezaagde Freedom 
and Democracy-plaat.

Liberaal Vlaams Studentenverbond Leuven36



Blauwdruk 2014-2015 nr. 2 37

Savoyestraat 10
3000 Leuven

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

woensdag gesloten



Vaak merk ik dat er veel termen 
worden gebruikt in artikels waar-
van ik de betekenis wel uit de 
context kan halen, maar waarbij 
de termen niet duidelijk afgeba-
kend zijn. Vele woorden lijken 
zo een samenraapsel van idee-
en, die een bepaalde connotatie 
bij mij oproepen, zonder dat ik 
echt weet wat de definitie ervan 
is. Ook in vele debatten merk ik 
dat de sprekers andere ideeën 
over de betekenis van bepaalde 
concepten hebben, waardoor 
ze eigenlijk naast elkaar praten. 
Daarom schreef  ik, voor een 
deel voor mijzelf, deze lijst van 
begrippen die op frequente ba-
sis voorkomen binnen teksten 
over economie, recht, politiek of  
maatschappij. Ik heb getracht om 
een zo juist mogelijke, duidelijke 
afbakening van een begrip weer 
te geven. Deze lijst is volgens mij 
vooral handig voor nieuwkomers 
binnen de liberale beweging.

Rechten kunnen worden opge-
deeld in legale rechten en mo-
rele rechten. De eerste worden 
beschermd door het juridische 
systeem, de tweede worden door 
de sociale omgeving erkend. Er 
is ook een verschil tussen posi-
tieve rechten en negatieve rech-
ten, die claims aanduiden. De 
eerste houden een ‘plicht om te 

doen of  geven’ in, de tweede een 
‘plicht om niet te doen’. Bij nega-
tieve rechten, of  vrijheden, moet 
of  mag niemand interfereren. 
Zo kunnen deze rechten ook 
naast elkaar bestaan: bijvoor-
beeld het recht op leven, vrijheid 
en eigendom. Bij positieve rech-
ten, of  aanspraken, moet iemand 
met geweld gedwongen om aan 
je rechten te voldoen, bijvoor-
beeld het recht op onderwijs: 
iemand moet hier verplicht voor 
betalen. Dat conflicteert met het 
negatieve recht op eigendom en 
vrijheid. Tenzij dat via een con-
tract overeenstemmend wordt 
vastgelegd.

Natuurrecht duidt op de regels 
die als van nature gegeven zijn, 
die vervat zitten in de natuurlij-
ke orde van dingen. Het staat los 
van de wil van de overheid, het 
komt uit de natuur van de mens 
en het wezen van het samenleven 
voort.

Liberalisme is een poli-
tiek-maatschappelijke stroming 
die in de Verlichting van de 18e 
eeuw is ontstaan. Centraal staat 
de idee van vrijheid en verant-
woordelijkheid van elk individu. 
Het is een verzamelterm voor 
ideëen die meer vrijheid willen 
geven aan het individu en weinig 

vrijheid willen opgeven aan een 
staat of  despoot. Dat impliceert 
niet noodzakelijk dat men geen 
overheid wilt.
In de VS wordt de term liberal 
gebruikt voor progressieven, 
maar wij zouden die mensen 
eerder als sociaal-democraten of  
liberaal-socialisten bestempelen.

Neoliberalisme, in 1932 be-
dacht door de Duitser Alexander 
Rüstow, betekende zoveel als dat 
een (sterke en noodzakelijk) staat 
enkel de regels voor economisch 
handelen mocht opstellen, en 
zo min mogelijk mocht interve-
niëren. Het was een Derde Weg 
tussen laissez-faire liberalisme 
en socialisme. Een marktpolitie 
van de staat moest erop toezien 
dat eerlijke competitie mogelijk 
is. Ook waren bepaalde natio-
naliseringen noodzakelijk. De 
term werd bij de opbouw van 
het naoorlogse Duitsland ver-
geten, tot tegenstanders van het 
vrije-marktdenken en kapita-
lisme het gingen gebruiken als 
scheldwoord voor een systeem 
dat tot armoede, asociaal gedrag 
en onderdrukking leidt, zonder 
de originele betekenis te kennen.

Cronyisme of  crony capita-
lism is een systeem waarin men-
sen met macht privileges en/

Definities van liberale begrippen

Bob Maessen is aspirant-bestuurslid 
van LVSV Leuven.
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of  machtposities verlenen aan 
bevriende personen en orga-
nisaties. Dat kan zowel binnen 
een bedrijf  als op overheidsni-
veau. Via lobbying weten bedrij-
ven, organisaties of  individuen 
voordelen – ten koste van ander 
bedrijven en personen – te ver-
krijgen van politici. Indien grote 
groepen van bedrijven of  belan-
gengroepen actief  mee het be-
leid kunnen bepalen, spreken we 
van corporatisme.

Libertair heeft in de Nederland-
se taal niet veel verschil met het 
woord liberaal. Mensen beschou-
wen het als radicaler; dus meer 
individuele vrijheid, nog minder 
overheid. Indien dat het geval is, 
kan het een verzamelterm zijn 
voor visies als constitutionele 
republiek, minarchisme, nacht-
wakersstaat en anarcho-kapitalis-
me. In de Angelsaksische wereld 
zijn liberalen zich zo beginnen 
noemen om niet met sociaal-de-

mocraten die het woord liberal 
hebben gekaapt, geassocieerd te 
worden.

Libertijn of  vrijgeest. Iemand 
die in absolute vrijheid leeft en 
enkel zijn instincten volgt. Hij 
wil leven in een amorele samen-
leving, waar iedereen enkel zijn 
natuurlijke driften nastreeft. 
Voor hem bestaat er geen goed 
of  kwaad. Dat kan conflicteren 
met het non-agressieprincipe, 
daar een libertijn geen respect 
hoeft te hebben voor andermans 
vrijheid, integriteit of  eigendom 
(hij is dus geen liberaal).

Minarchisme gelooft dat de 
overheid ongeschikt is om de 
meeste aspecten van het mense-
lijk leven vorm te geven, Ze moet 
enkel instaan voor dee zaken die 
individuen niet zelf  kunnen or-
ganiseren. Zo moet een overheid 
voor veiligheid zorgen. Minar-
chisme prefereert dus de nacht-

wakersstaat, waarbij de staat en-
kel instaat voor leger, politie en 
eventueel het juridische systeem.

Anarchokapitalisme of  vrije-
markt-anarchisme gelooft niet 
dat een overheid noodzakelijk is 
om ordelijk te kunnen samenle-
ven. Veiligheid kan een overheid 
niet beter garanderen dan de 
vrije markt, want ook veiligheid 
kan makkelijk worden misbruikt 
door het tegen het eigen volk te 
gebruiken.

Voluntarisme is een filosofie die 
gekant is tegen het gebruik van 
dwang en geweld. In tegenstel-
ling tot pacifisme is deze filoso-
fie niet gekant tegen zelfverde-
diging. Ze wordt ook genoemd 
onder de term non-agressieprin-
cipe of  non-initiatie van geweld 
(men neemt niet het initiatief  tot 
geweld). 
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De propagandamachine van or-
ganisaties uit het linkse spectrum 
en bij uitbreiding andere orga-
nisaties die het ‘beste voor de 
mensen’ menen te weten, draait 
de laatste maanden weer op volle 
toeren. Ditmaal met een mooie 
case, die van de zogenaamde 
‘netneutraliteit’. De naam die dat 
idee gekregen heeft, is op zich al 
een voorbeeld van propaganda. 
Eerlijk, het klinkt heel aanlokke-
lijk, en ikzelf  moet eerlijk toege-
ven dat ik een tijdlang geen dui-
delijke mening kon ontwikkelen. 
Omwille van de schaarse infor-
matie, en vooral schaarsheid aan 
objectieve informatie.

Wat is ‘netneutraliteit’ volgens 
de voorstanders? 
De voorvechters van dat con-
cept zullen gauw wijzen op het 
bewaren van free speech op het 
internet. Het bewaren van deze 
netneutraliteit houdt in dat ieder-
een, ongeacht welke content aan 
dezelfde snelheid deze content 
kan aanbieden. Dat zorgt voor 
een eerlijk evenwicht tussen gro-
te spelers en nieuwkomers in het 
aanbieden van bepaalde diensten 
op het internet. Het is de basis 
van gelijke toegang tot het medi-
um dat vandaag bekend staat als 
‘het internet’. 

Negatieve effecten 
Helaas brengt het bestendigen 
van netneutraliteit via de over-
heid, onder het mom van con-
sumentenbescherming, een gro-
ter probleem met zich mee, dat 
van eigendomsrecht. In se is het 
internet een vrijwillige overeen-
komst tussen twee rechtsper-
sonen om hun computers met 
elkaar te verbinden. Dat wil zeg-
gen dat elk van beide eigenaar is 
van de informatie en infrastruc-
tuur aan ieders kant. Men is geen 
eigenaar van de verbinding op 
zich, tenzij misschien eigenaar 
van de kabel die beide compu-
ters verbindt. Vermenigvuldig 

Netneutraliteit in Europa

Thomas De Clercq is bestuurslid 
van LVSV Leuven.
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“Na de Snowden-leaks mag het wel duidelijk zijn dat we 
misschien niet diezelfde mensen willen vertrouwen die 

iedereen willen afluisteren onder het mom van 
terrorismebestrijding”

dat met een gigantisch groot aan-
tal kabels, en bepaalde tussen-
personen die de verbinding van 
computers makkelijker maken. 
Dat is hoe het internet organisch 
gegroeid is en hoe het tot op de 
dag van vandaag bestaat. Dat is 
dus een totaal andere manier van 
ontstaan en bestaan dan bijvoor-
beeld televisie of  telefonie. Nu 
zal men, onvrijwillig, door het 
reguleren van toegang tot het in-
ternet (en vooral het aanbieden 
van content), ook de eigendom 
over dat internet overdragen. 
Een overheid kan namelijk niet 
bepalen hoe iets gereguleerd zal 
worden zonder de facto eigenaar 
te zijn van dat goed. Een vrijwil-
lige overeenkomst tussen rechts-
personen zal hierdoor door de 
perverse gevolgen van netneu-
traliteit eigendom worden van 
overheden. 
Daarnaast is het een flagrante 
miskenning van de marktwer-
king. Door de mogelijkheid dat 
aanbieders uit verschillende ta-
rieven kunnen kiezen (wat net-
neutraliteit wil tegengaan), kan 

er een significante prijswijziging 
voor internettoegang ontstaan. 
Daar de grootste infrastructuur-
kost op deze manier gedragen 
wordt door de grote spelers op 
het internet, kan eender wie, aan 
lage kost, zijn of  haar diensten 
aan de gehele wereld aanbieden. 
Een starter kan een goedkope 
overeenkomst met zo’n infra-
structuurbouwer afsluiten, of  
Internet Service Provider (hier-
na ISP), en wanneer zijn of  haar 
dienst succes heeft deze over-
eenkomst uitbreiden naar een 
duurder maar vooral sneller in-
ternetabbonnement. Het meest 
frappante aan deze discussie is 
het reeds bestaan van deze di-
versiteit aan de zijde van de con-
sument. Ieder van ons heeft de 
keuze uit verscheidene tarieffor-
mules met verschillende prijzen 
en voorwaarden. En dat is po-
sitief, want zo kunnen er goed-
kope tarieven bestaan. Waarom 
deze manier van marktwerking 
verbieden aan de aanbodzijde 
van internetcontent? Waarom 
iedereen binden met een vast ta-

rief  en formule om informatie te 
verspreiden?
Het hoeft niet te verbazen dat 
ik na lang nadenken netneutra-
liteit (of  het idee daartoe) heb 
verworpen. Aanbieders van con-
tent moeten dit kunnen aan lage 
instapkost en uitbreidingen op 
vrije basis verwerven. Door het 
gelijkschakelen van deze prijzen 
en formules creëert men een 
one-for-all oplossing die, zoals 
veel van deze oplossingen, niet 
werkt voor 90% van de mensen. 
Kleine kanttekening: het verwer-
pen van netneutraliteit wil daar-
entegen niet zeggen dat ik voor-
stander ben van de aanpak van 
het FCC in de Verenigde Staten. 
De FCC is helaas veel te sterk 
gebonden met verscheidene lob-
bygroepen, en hun voorstel ‘te-
gen netneutraliteit’ valt evengoed 
onder het eigendomsprobleem 
dat ik hiervoor aanhaalde.
Een laatste voetnoot. Na de 
Snowden-leaks mag het wel 
duidelijk zijn dat we misschien 
niet diezelfde mensen willen 
vertrouwen die iedereen willen 
afluisteren onder het mom van 
terrorismebestrijding met het 
beschermen van de ‘neutrali-
teit’ van het internet. Een goede 
verstaander heeft niet veel meer 
woorden nodig om enkele be-
denkingen op te werpen. 
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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, uitnodigin-
gen voor al onze activiteiten (Blauwe Maandagen, debatten, discussieavonden, cantussen, bezoeken en 
uitstapjes), krijg 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 en-kele verplichting als gevolg. 
Als je geïnteresseerd bent om actiever mee te werken dan is een bestuursfunctie iets voor jou. Spreek ons 
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. Dit betekent dat alle ereleden steeds persoonlijk worden uitgenodigd voor al onze activiteiten 
(zowel de politieke als de studentikoze activiteiten). Zij ontvangen gratis alle exemplaren van ons leden-
blad 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 Kenneth op 
kenneth@lvsvleuven.be. 
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De bestuursleden zijn individueel te bereiken door te mailen naar voornaam@lvsvleuven.be

Bestuur

Voorzitter:
Harald Smeets

Vicevoorzitter: 
Pieter Vermeulen

Secretaris: 
Kathy Galloy

Activiteitenverantwoordelijke: 
Jorig Wielockx

Penningmeester: 
Kenneth V. P. 

Politiek Secretaris: 
Jitte Akkermans

PR & Communicatie: 
Dries De Maesschalck

Hoofdredacteur: 
Dimitri Van Becelaere 

Thomas De Clercq
Wouter Meex 

Caroline Asselman
Jan Ritzen

Jonas Potemans
Quentin Vermeire

Bob Maessen
Bestuursleden: Aspiranten:



Gallerij der Ereleden
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Ereleden

Backx Charlotte
Oud-bestuurslid

Beckx Frank
Voorzitter oud-ledenbond LVSV Leuven, oud-voorzitter 

LVSV Leuven, gedelegeerd bestuurder Essenscia

Beeken Rudi
Advocaat, burgemeester Tielt-Winge

Bouckaert Boudewijn
Emeritus hoogleraar

Bovend’aerde Sabine
Gemeenteraadslid Open Vld Leuven, voorzitter Open Vld regio 

Leuven

Bollion Jurgen
Zaakvoerder M-Café

Bungeneers Luc
OCMW-raadslid N-VA Antwerpen, voorzitter districtsraad 

Merksem

Caluwaerts Erica
Advocaat

Cleppe Pieter
Oud-voorzitter LVSV Leuven, 

vertegenwoordiger Open Europe Brussel

Coppenolle Willem
Oud-bestuurslid LVSV Leuven

Het LVSV Leuven dankt zijn ereleden voor hun onmisbare steun.

De Backer Philippe
Europees Parlementslid Open VLD

De Croo Alexander
Federaal Vice-premier, Federaal Minister van Ontwikkelings-

samenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post

De Croo Herman
Minister van Staat, erevoorzitter van de Kamer van 

Volksvertegenwoordigers, Vlaams volksvertegenwoordiger

Delvoie Axel
Oud-voorzitter LVSV Leuven

Demeyere Chris
Oud-bestuurslid LVSV Leuven

Demeyere Nico
Oud-bestuurslid LVSV Leuven, advocaat

Depreter Christophe 
Algemeen directeur van SABAM

Gatz Sven
Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Media en Brussel

Heuvelmans Michel
Ondernemer

Hayen Jan
Oud-voorzitter LVSV Leuven
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Ereleden

Reyntjens Jan
Oud-bestuurslid LVSV Leuven

Rutten Gwendolyn
Partijvoorzitter Open VLD, Vlaams volksvertegenwoordiger

Taelman Martine
Vlaams volksvertegenwoordiger , fractie voorzitter Open VLD 

in de Senaat

Teirlynck Bart
Ondernemer

Turtelboom Annemie
Vlaams minister van Financiën, Begroting en Energie

Familie Van Geit
Oud-bestuurslid

Vanhengel Guy
Brussels minister van Financiën, Begroting en Externe Betrek-

kingen 

Van Quickenborne Vincent
Burgemeester Kortrijk, Federaal volksvertegenwoordiger Open 

VLD

Vermeulen Koen
Geassocieerd notaris

Versavel Godelieve
Bestuurder Open-Vld Leuven

Wielockx Kevin
Oud-voorzitter LVSV Leuven

Willems Benoit
Oud-bestuurslid LVSV Leuven

Lachaert Egbert
Federaal volksvertegenwoordiger, schepen sociale zaken, juridische 

zaken en ICT, voorzitter OCMW Merelbeke Open VLD

Lenssen Georges
Eerste schepen Maasmechelen Open VLD

Leysen Christian
Voorzitter raad van bestuur Antwerp Management School, 

ondernemer en voorzitter van Ahlers en Xylos

Machtelinckx Bram
oud-voorzitter LVSV-Leuven, ondernemer

Marckx Thomas
Oud-bestuurslid

Michiels Dirk
Notaris

Moureau Loïc 
Oud-bestuurslid LVSV Leuven

Neyts-Uyttebroeck Annemie
Minister van Staat, lid raad van bestuur ELF

Paeleman Bart 
Oud-bestuurslid LVSV Leuven

Pittevils Ivan 
Gedelegeerd bestuurder Nationale Loterij

Ponsaerts Luc
OCMW-raadslid Leuven Open VLD

Pot Sebastiaan
Oud-bestuurslid LVSV Leuven 



Sponsors
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Sponsors

Het LVSV Leuven dankt ook onderstaande bedrijven zeer hartelijk voor hun sponsoring



Partners
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Partners

Vrijheid is meer dan ooit een internationaal gegeven. Samenwerking met internationale organisaties is 
een must; LVSV Leuven is dan ook niet stil blijven staan. We willen deze partners uitdrukkelijk bedanken 

voor hun steun.

Liberty Fund, Inc. 
Liberty Fund, Inc. is een pri-
vate onderwijsgeoriënteerde 
stichting die de studie van vrije 
samenlevingen wil stimuleren. 
De stichting ontwikkelt, bege-
leidt en financiert haar eigen ed-
ucationale activiteiten om zo de 
ontwikkeling van de vrijheid te 
helpen.

Atlas Network 
De Atlas Economic Research 
Foundation is een nonprofitor-
ganisatie die een globaal netwerk 
van meer dan 400 vrijemarkt-
georiënteerde organisaties in 
meer dan 80 landen samenbrengt 
en deze van de nodige resources 
voorziet om hun boodschap te 
verspreiden. LVSV Leuven mag 
zichzelf  gelukkig prijzen om van 
deze organisatie een gift te heb-
ben ontvangen.

IEA
Het Institute for Economic Af-
fairs, opgericht in 1955, is on-
getwijfeld één van de meest in-
vloedrijkste denktanken van het 
Verenigd Koninkrijk. Hun mis-
sie bestaat erin om mensen te 
onderwijzen in de fundamentele 
instituties van een vrije samen-
leving en oplossingen te bieden 
voor economische en sociale 
problemen op grond van vrije-
marktwerkingsanalyses. 

Murray Rothbard Instituut
Het Belgische Rothbard Institu-
ut is een centrum voor onder-
zoek en onderwijs op basis van 
rechtsfilosofie en economische 
theorie. Het Rothbard Institu-
ut draagt bij aan debatten via 
het perspectief  van de natuur-
rechtelijke traditie en de Oosten-
rijkse Economische School

European Students 
For Liberty
European Students For Liber-
ty is de eerste aftakking van het 
Amerikaanse Students for Lib-
erty. Deze nonprofitorganisatie 
richt zich op studenten en wordt 
gerund door studenten. In 
navolging van de Hayekiaanse 
theory of  social change wil deze 
organisatie liberalisme onder 
studenten verspreiden en stu-
dentenorganisaties, zoals LVSV, 
oprichten.  LVSV Leuven on-
derhoudt al een aantal jaren een 
nauwe band met deze organi-
satie. In het verleden mochten 
we twee jaar op rij de European 
Students for Liberty Conference 
ontvangen in onze eigen studen-
tenstad en werd onze werking 
bekroond met de 2012 Student 
Group of  the Year Award, ont-
vangen op de International Stu-
dents for Liberty Conference in 
Washington D.C.
Daarnaast richt het zich op de 
publicatie van academisch werk 
en het organiseren van al dan 
niet internationale seminaries.  
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Alfons Smetsplein 1
3000 Leuven

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



“Het hele verschil tussen een slechte en een goede econoom 
bestaat erin dat de slechte econoom enkel naar het zichtbare 

gevolg kijkt, terwijl de goede econoom zowel rekening houdt met 
het gevolg dat gezien kan worden als met de gevolgen die voor-

zien moeten worden.”

- F. BASTIAT
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