
LVSV LEUVEN

LIBERTAS VINCIT

TRIMESTRIEEL BLAD - JAARGANG 42, 2014 - 2015, NUMMER 1 - SEPTEMBER 2014

VU: DIMITRI VAN BECELAERE, MARIA THERESIASTRAAT 37, 3000 LEUVEN



Augustijnenstraat 2
Leuven



In dit nummer

3Blauwdruk 2014-2015 nr. 1

Inhoud

Voorwoord van de voorzitter

Editoriaal

Kalender

Through the looking glass: Noord-Korea
Timon Lesage

Vet- en suikertaks
Dries De Maesschalck

Free Speech in Australia – A Contemporary Dystopia
Tristan Vandevelde

Freya Mae en Bruno Bac: creëert de Vlaamse overheid een Vlaamse kre-
dietzeepbel? Pieter Vermeulen

Voltooi de scheiding tussen Kerk en Staat
Jitte Akkermans

SOS en StEIL: niet onze stijl
Thomas De Clercq

Pro/contra: defensie 
Harald Smeets & Wouter Meex

Vanwaar die angst voor Ayn Rand?
Alexander Casier

I, Pencil - My Family Tree as told to Leonard E. Read
Dimitri Van Becelaere, Leonard E. Read

Lidmaatschap

Bestuur

Ereleden

Sponsors

Partners

4

6

8

12

16

18

20

22

26

28

32

36

42

43

44

46

47



Beste leden, ereleden en sympa-
thisanten,

Voor LVSV Leuven begint het 
42ste werkingsjaar, voor onder-
getekende begint stilaan zijn vijf-
de en laatste werkingsjaar. Laat 
ons er een vruchtbaar jaar van 
maken.
De start van het jaar werd amu-
sant ingezet door van een nood 
een deugd te maken. De zoek-
tocht naar een nieuwe leveran-
cier voor onze Cuvée LVSV was 
op zijn minst plezierig te noe-
men. Uiteindelijk hebben we na 
veel proeven, wikken en wegen 
gekozen voor Dravigny-Robaille, 
het champagnehuis geleid door 
de nicht van onze voormalige 
en thans gepensioneerde leve-
rancier Laurent-Vasseur. Deze 
nicht heeft ook de wijngaarden 
van haar oom overgenomen. De 
Cuvée LVSV wordt de komende 
jaren dus uit dezelfde druiven ge-
perst als de afgelopen jaren. Men 
zou voor minder een spreker wil-
len zijn op onze Blauwe Maan-
dagen. 

Voorwoord van de Voorzitter
Harald Smeets
Voorzitter LVSV Leuven

Ook aan de Blauwe Maandag is 
er overigens weinig veranderd 
ten opzicht van vorige jaren. Wij 
zijn reeds voor het derde jaar 
te gast in het M-Café bij Jurgen 
en Steven Bollion die ook dit 
jaar ‘s maandags hun verlich-
ting op blauw zullen instellen. 
De prachtige locatie, de perfect 
getapte pintjes en de uitgebrei-
de bierkaart creëren het perfecte 
klimaat om (diepe) ideologische 
discussies te voeren. Voer voor 
die discussies komen we alles-
zins niet te kort. De wereldeco-
nomie draait nog altijd vierkant, 
een tech-bubble zit er mogelijk 
aan te komen, bedrijven als Uber 
en Airbnb veranderen de wereld 
permanent door transactiekosten 
te verlagen, de Zweedse coalitie 
probeert het land te redden, de 
middenklasse lijkt wereldwijd in 
te krimpen, universitair inschrij-
vingsgeld wordt verhoogd, de 
zoektocht naar alternatieve ener-
gie gaat door, in Syrië en Irak 
wordt een loopje genomen met 
de fundamentele mensenrechten 
... deze en vele andere thema’s 

zullen aangeraakt worden achter 
pot en pint.
Potten en pinten brengen me na-
tuurlijk bij den Boule, ons stam-
café sedert jaar en dag, waar ook 
dit jaar ons schild zal hangen en 
waar we terecht kunnen voor 
het studentikoze aspect van het 
LVSV.
We staan klaar om door te gaan 
met onze kernbusiness. Het ver-
spreiden van de liberale ideeën 
onder de Leuvense studenten 
en het opvangen en verenigen 
van diegenen die gebeten zijn 
door de vrijheid. Bij ons vinden 
geïnteresseerden hun weg in de 
fundamentele liberale ideologie. 
Als zelfverklaarde liberalen hun 
ideeën verwaarlozen dan staan 
wij klaar om ze, indien nodig, te 
herinneren aan de kern van het 
liberalisme. Het is niet voor niets 
dat wij de reputatie hebben het 
“liberale geweten van Vlaande-
ren” te zijn. Wij trainen ook de 
activisten van morgen, die hun 
leven lang onze ideeën met zich 
zullen meedragen. Kortom: wij 
zijn een zeer belangrijke factor in 
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Ik zou hier dan ook ten laatste 
al de sponsors en ereleden willen 
bedanken voor hun bijdrage. Als 
vereniging die zeer sterk gelooft 
in de kracht van vrijwillige asso-
ciatie tussen mensen, en die geen 
aanspraak wil hebben op subsi-
dies van gelijk welke overheid 
(lees: op belastingsgeld betaald 
door burgers), bewijzen wij ieder 

jaar opnieuw dat het perfect mo-
gelijk is om financieel zelfstandig 
en onafhankelijk te zijn. 

Kortom, LVSV Leuven is klaar 
om een nieuwe lichting vrijheids-
minnende studenten te verwel-
komen en de oude lichting te 
herverwelkomen.

de toekomstige gezondheid van 
het liberalisme als levende bewe-
ging en ideeënschool in Vlaan-
deren.  We blijven nog altijd een 
tegengewicht vormen, vooral 
tegen andere nefaste antilibera-
le ideeën, maar ook binnenin de 
beweging als het moet. 
Dit werk zou niet mogelijk zijn 
zonder zij die ons ondersteunen. 
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De Cuvée LVSV van volgend jaar, klaar om geplukt te worden.



Editoriaal
Dimitri Van Becelaere
Hoofdredacteur
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Editoriaal

Geachte lezer,

Een nieuw academiejaar betekent 
een nieuwe editie van de Blauw-
druk. Wie vorig jaar ook lid was 
van het LVSV Leuven weet dat 
de Blauwdrukken van vorig jaar 
steeds een verschillend schilderij 
van de Grote Markt van Leuven 
als voorblad hadden. Dit jaar op-
teer ik opnieuw om schilderijen 
te gebruiken als cover maar de 
eerlijkheid biedt mij te zeggen 
dat er op het wereldwijde web 
niet zo heel veel schilderijen van 
‘onze’ Grote Markt te vinden 
zijn. Vandaar dus dat op deze 
Blauwdruk trots Lady Liberty 
prijkt, steevast het symbool van 
LVSV Leuven en hier geschil-
derd door Edward Moran. Met 
haar brandende toorts hoog in 
de lucht verlicht zij de wereld, 
in haar andere hand houdt zij 
de Wet vast – want vrijheid, ver-
lichting en fundamentele rechten 
zijn immers onlosmakelijk met 
elkaar verbonden. 
Over dat laatste, grondrechten, 
wil ik het in dit kort bestek even 
hebben. Een basisrecht dat zo 

evident is dat het niet staat ge-
schreven in de Belgische Grond-
wet, is het recht op vrijheid van 
mening. Een recht waarvan een-
ieder die dit boekje vasthoudt 
ongetwijfeld veelvuldig gebruik 
maakt. Een mening hebben, of  
een mening proberen vormen is 
eigen aan een rationeel denkend 
wezen zoals de mens en om be-
hoorlijk een mening te kunnen 
vormen moet men ook durven 
afwijken van de mening van an-
deren – als iedereen hetzelfde 
denkt, denkt er niemand. De 
vrijheid van mening is dus een 
heel simpel concept dat de basis 
vormt van andere vrijheden zo-
als bijvoorbeeld de vrijheid van 
meningsuiting en waar moeilijk 
een inbreuk op kan worden ge-
maakt – men kan (nog) niet in 
uw gedachten rondneuzen. 
En toch stoor ik mij regelmatig 
aan het feit dat sommige perso-
nen iemand anders zijn vrijheid 
om een mening te vormen, niet 
gaan aantasten, maar wel nege-
ren. Ik heb het dan over perso-
nen die hun mening gelijkstel-
len aan de mening van anderen, 

wiens mening nooit werd ge-
vraagd. Bijvoorbeeld de studen-
tenraden en de Vlaamse Vereni-
ging van Studenten die menen te 
spreken in naam van alle studen-
ten en zelfs protestacties orga-
niseren zonder zelfs maar zeker 
te zijn of  de meerderheid van 
de studenten dezelfde mening is 
toegedaan. 
Dit spreken-in-naam-van is 
niet correct en erg paternalis-
tisch. Het ‘collectiviseren’ van 
een mening doet afbreuk aan 
het denkvermogen van een in-
dividu. Ieder dient in de eerste 
plaats voor zichzelf  te denken en 
anderen ook die vrijheid te gun-
nen. Ik ben dan ook blij u deze 
Blauwdruk te mogen presente-
ren, waarin LVSV’ers hun eigen 
opinie delen zonder dat deze zou 
moeten overeenkomen met de 
opinie van ‘het’ LVSV. Integen-
deel, het is geen geheim dat LVS-
V’ers onderling vaak van mening 
verschillen en ik hoop dat ze dat 
nog lang zullen doen. 

Ik wens u veel leesplezier!



“Throughout the centuries there were men who 
took first steps down new roads armed with nothing 
but their own vision. Their goals differed, but they 
all had this in common: that the step was first, the 
road new, the vision unborrowed, and the response 

they received - hatred. The great creators - the think-
ers, the artists, the scientists, the inventors - stood 

alone against the men of  their time. Every great new 
thought was opposed. Every great new invention was 
denounced. The first motor was considered foolish. 
The first airplane was considered impossible. The 

power loom was considered vicious. Anesthesia was 
considered sinful. But the men of  unborrowed vi-

sion went ahead. They fought, they suffered and they 
paid. But they won.”

- Howard Roark
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Alle teksten in dit magazine vertolken uitsluitend de mening van hun 
respectievelijke auteurs en niet die van het LVSV Leuven, tenzij anders vermeld.



Kalender Blauwe Maandagen
Maandag 6 oktober / M Café / 20u

Liberalisme & multiculturalisme met Haye Hazenberg en Helder De Schutter

Maandag 13 oktober / M Café / 20u

Rector Rik Torfs over vrijheid & onderwijs

Maandag 20 oktober / M Café / 20u

Marc Descheemaeker over de NMBS

Maandag 27 oktober: nog te bepalen

Maandag 3 november / M Café / 20u

Philippe De Backer over de werken van F. A. Hayek

Maandag 17 november / M Café / 20u

Niels Leemput over energie

Maandag 24 november / M Café / 20u

Prof. dr. René foqué over Montesquieu en de Rechtstaat

Maandag 1 december / M Café / 20u

De toekomst van het familierecht met Johan Du Mongh en Fernand Keuleneer

Maandag 8 december / M Café / 20u

Prof. dr. Boudewijn Bouckaert over Europa, vriend of  vijand van de vrijheid?

Maandag 15 december / M Café / 20u

Boekbespreking: ‘Rechtvaardigheid en solidariteit’ van F. Bastiat
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Through the looking glass: 
Noord-Korea
Timon Lesage is hoofdredacteur van LVSV Gent.
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Noord-Korea is één van die laat-
ste onverklaarbare landen in de 
wereld, een relict uit communis-
tische tijden. Een land dat verkie-
zingen organiseert maar dan wel 
met één kandidaat, zonder kies-
hokjes en met registratie van wie 
tegen de Dierbare Leider stemt. 
Een land dat niet meer commu-
nistisch is, maar een mix kent van 
collectivisme, xenofobie, natio-
nalisme en idolatrie van de Kim 
familie die over het noorden van 
het schiereiland heerst als een 
dynastie. Een land dat met  “ju-
che” een eigen ideologie ontwik-
kelde, een combinatie van een 
verheerlijking van haar leiders 
en de partij met economische 

onafhankelijkheid maar wel een 
enorme hongersnood kende na 
het instorten van de Sovjet-Unie, 
haar voornaamste handelspart-
ner. Een land waar de burgers 
door chronische ondervoeding 
gemiddeld 7.5 cm korter zijn 
dan in Zuid-Korea, maar dat 
wel onlangs een skigebied neer-
pootte voor haar elite. Een ver-
ontrustend land, waar niemand 
echt vat op heeft. Maar waarom 
is Noord-Korea wat het vandaag 
is? Hoe is de situatie nu? En is er 
uitzicht op een Noord-Koreaan-
se perestroika en glasnost?

Voor we deze vragen beantwoor-
den moet opgemerkt worden dat 
informatie over Noord-Korea 
op zijn best fragmentarisch, vaak 
niet correct en soms contradic-
torisch is. Een maandje geleden 
maakten we ons bijvoorbeeld 
collectief  vrolijk over het bericht 
dat elke man in Noord-Korea 
het kapsel van Kim Jong-Un 
moest overnemen. Nu wil ik 
niets gezegd over of  het al dan 
niet een goed idee is om het 
fashionable kapsel van de Dier-
bare Leider over te nemen, maar 
het hele verhaal bleek een hoax. 
De internationale media kopi-
eerden klakkeloos een dubieus 
en warrig bericht uit The Korea 

Times. Door de propaganda, 
de geïsoleerde positie van The 
Hermit Kingdom en occasione-
le machtsstrijd is niemand meer 
zeker wat waar en niet waar is 
van de spaarzame informatie 
die het land uit lekt. Blogs zo-
als North Korea Econ Watch en 
North Korea Leadership Watch 
proberen dit te remediëren maar 
gaan vaak af  op satellietbeelden 
en de berichten van de staatsme-
dia. De Amerikaan die het meest 
contact heeft met huidige sterke 
man Kim Jong-Un is… Dennis 
Rodman, een ex-basketter die 

met Kim Jong-Un een liefde 
voor het spelletje deelt. We hou-
den dan ook best in het achter-
hoofd dat elke voorspelling over 
Noord-Korea een tocht door 
het duister is. We houden ook 
best in het achterhoofd hoe al-
lesbepalend de propaganda is in 
Noord-Korea en wat een bizarre 
gevolgen dit heeft. Het Noor-
den heeft bv. decennia lang een 
“model village” onderhouden in 
de gedemilitariseerde zone tus-
sen Noord- en Zuid-Korea, in 
het zicht van het Zuiden. “On-
derhouden”, want de prijs om er 
te wonen is niet eens te bevatten 
voor de gemiddelde Noord-Ko-
reaan. En dus zijn er mensen die 

lichten aan- en afzetten, vegen 
en schrobben om de illusie van 
activiteit in een spookdorp op te 
wekken. Dit terwijl op de straten 
van Pyongyang kinderen verhon-
geren. Doublethink. 

Kroniek van een transformatie
Maar eerst een geschiedenisles-
je. Grondlegger van de Kim-dy-
nastie en Noord-Korea is Kim 
Il-Sung, overleden in 1994 maar 
volgens de Noord-Koreaanse 
grondwet nog steeds eeuwige 
president. Kim Il-Sung startte 
als rebellenleider en vocht tegen 

Focus

Het betekende het startschot van een rondje communistje spelen: collectiviseren 
van de economie en consolideren van de politieke macht. 
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de Japanse overheersing vanuit 
China. Later verhuisde hij naar 
de Sovjet-Unie, volgde er spe-
ciale training en leidde voor het 
Rode Leger een divisie in WOII. 
Samen met de Sovjet-troepen 
keerde hij begin augustus 1945 
terug naar Noord-Korea. En-
kele dagen voorheen waren 
Hiroshima en Nagasaki van de 
kaart geveegd en brak de suïcida-
le Japanse vechtlust eindelijk. De 
Sovjets hielden halt aan de 38th 
parallel zoals afgesproken met 
de Amerikanen die een  maandje 
later arriveerden en het land sa-
men met de Sovjets verdeelden 
in een USSR-occupied zone en 
een USA-occupied zone. 
Kim Il-Sung werd door de Sov-
jets aan het roer van Noord-Ko-
rea geplaatst, een positie die hij 
al snel gebruikte om de Korean 
People’s Army (KPA) op te rich-
ten met ex-guerrilla’s en ander 
vriendelijk volk. Stalin onder-
steunde de KPA met materiaal 
en opleidingen. Enkele jaren 
later, in 1948, was de situatie al 

heel wat ongemakkelijker tussen 
de twee grootmachten die Korea 
verdeelden. De UN stuurde aan 
op verkiezingen over het hele 
land maar Kim-Il-Sung overtuig-
de de Russen tot een veto tegen 
deze plannen, een beslissing die 
twee landen deed ontstaan: de 
Republic of  Korea (ROK) in het 
zuiden en de Democratic Peop-
le’s Republic of  Korea (DPRK) 
in het Noorden met de 38th 
parallel als demarcatielijn. Top 
op vandaag ligt hier de Korean 
Demilitarized Zone (DMZ), 
een buffergebied waar de twee 
landen elkaar in de ogen kijken. 
Kim werd premier van de DPRK 
en chairman van de Workers Par-
ty of  Korea (WPK) met volledi-
ge steun van de USSR.
Het betekende het startschot van 
een rondje communistje spelen: 
collectiviseren van de econo-
mie en consolideren van de po-
litieke macht. Tegen 1949 was 
meer dan 90% van de economie 
in handen van de staat, die vol 
inzette op zware industrie en 

productie. Alle politieke partij-
en waren en zijn verenigd in  de 
“Democratic Front for the Reu-
nification of  the Fatherland”. 
Vanzelfsprekend stemt iedereen 
in dit Fatherland Front zoals de 
Kims willen. Het is een klassieke 
communistische truc en wie ooit 
in het DDR museum in Berlijn 
geweest is zal zich wel nog de 
“stemmachine” herinneren met 
alle politieke partijen: alles wat 
je doet komt op een “ja” neer. 
In enkele jaren toverde Kim Il-
Sung  Noord-Korea dus om tot 
een volwaardige communistische 
staat, al lieten de landbouwher-
vormingen gericht op collectivis-
me (alweer zo’n succesformule) 
nog zo’n tien jaar op zich wach-
ten.
Kim Il-Sung wou echter meer: 
een hereniging van het Koreaan-
se schiereiland onder controle 
van de Noord-Koreaanse in-
stituties. Vanaf  1949 drong hij 
aan op een invasie bij Stalin en 
Mao Zedong. Die laatste had net 
met Noord-Koreaanse steun de 

Focus
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Chinese burgeroorlog definitief  
beslecht. De Chinezen leverden 
meer dan een miljoen manschap-
pen. De USSR wilde niet de 
rechtstreekse confrontatie met 
Amerikaanse troepen aangaan 
maar zat achter de schermen wel 
aan de knoppen. Er werd een 
aanvalsplan opgesteld voor na 
het vertrek van de VS-troepen 
in 1949. Op 25 juni 1950 staken 
Noord-Koreaanse troepen de 
38th parallel over. Het leger dat 
uit geharde veteranen en gueril-

la’s bestond en goed voorzien 
was van Sovjet-oorlogstuig over-
spoelde de Zuid-Koreanen, in de 
minderheid en met nauwelijks 
materiaal. Enkele dagen later viel 
Seoul en een paar maanden later 
stonden de Noord-Koreanen in 
Pusan, aan de andere kant van 
het schiereiland dus. De Ameri-
kaanse oorlogsmachine schoot 
echter in actie, net als de Chi-
nese. Een jaar van constante 
invasies en counters ging twee 

jaar impasse vooraf  en uiteinde-
lijk werd de vredespijp gerookt. 
De onderhandelingen legden de 
grens op de 38thparallel en on-
danks een miljoen doden (waar-
onder enkele honderden Belgen) 
waren beide blokken geen stap 
verder.
Na de oorlog bouwde Kim Il-
Sung zijn kapotgeschoten land 
weer op met steun van de So-
viets en Chinezen en bouwde hij 
in de daaropvolgende decennia 
zijn communistische staat en 

vooral de cultus rond zijn per-
soon verder uit. In de jaren ’50 
en ‘60 hield Noord-Korea gelijke 
tred met Zuid-Korea op econo-
misch vlak en was de levensstan-
daard vergelijkbaar. Kim Il-Sung 
introduceerde in deze periode 
“juche”, de Noord-Koreaanse 
variëteit van het Marxisme-Le-
ninisme. Volgens de Noord-Ko-
reaanse propaganda is het een 
verbeterde versie van het com-
munisme met Aziatische accen-

ten. Het betekent een focus op 
politieke onafhankelijkheid, eco-
nomische zelfvoorziening en een 
sterke defensie (het leger slokt 
een groot deel van de middelen 
op). Het betekent ook het ver-
eren van een Grote Leider die de 
massa gidst. Het is de voorhoe-
departij van Lenin maar dan nog 
een stapje verder en geconcen-
treerd in één persoon, die alles in 
handen heeft om een dictator te 
worden. Het leidt tot een waan-
zinnige personaliteitscultus met 

de meest bizarre mythes over de 
perfectie en onfeilbaarheid van 
de Grote Leiders. 
Ondanks de mooie praatjes 
stootte het centraal geplande 
systeem met  focus op mijn-
bouw, staalproductie en zware 
industrie al in de jaren ’70 op zijn 
grenzen. De “afschaffing van 
belastingen” in 1974 (u raadde 
het al, pure propaganda) bracht 
niet veel zoden aan de dijk. De 
jaren ’70 en ’80 betekenden eco-

Focus
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Facties rond de generaals en de Kim-familie controleren en verdelen de welvaart. 
De collectivistische economie wordt in stand gehouden omwille van zelfverrijking 

en nepotisme, niet om communistische idealen.

nomische stagnatie en eind jaren 
’80 daalde de economische out-
put al. Dit was ook de periode 
waarin Noord-Korea in toene-
mende mate geïsoleerd raakte. 
Het rigide economische en po-
litieke systeem reageerde niet op 
de economische hervormingen 
in China, reageerde niet op de 
Gorbatsjov-jaren en zelfs niet op 
de val van het communisme in 
Oost-Europa. 
Het is ergens in die jaren dat 
Noord-Korea definitief  het plot 
en elke realiteitszin verloor.  Kim 
Il-Sung overleed in 1994 maar 
zijn zoon Kim Jong-Il runde 
op dat moment al enkele jaren 

Noord-Korea. Of  wat er nog 
over bleef  om überhaupt te run-
nen, want de val van de USSR 
betekende dat het “economisch 
onafhankelijke” Noord-Korea 
zijn voornaamste sponsor en 
handelspartner verloor. De eco-
nomie ging in vrije val, had niet 
de middelen om te moderniseren 
en het regime bleef  hardnekkig 
vasthouden aan de rigide centra-
le planning. Natuurrampen in de 
vorm van droogtes afgewisseld 
met overstromingen bleken de 
druppel. In de jaren 1994-1997 
kende Noord-Korea bittere hon-
gersnood die op zijn minst hon-
derdduizenden en misschien wel 
miljoenen het leven kostte.
Sindsdien is Noord-Korea af-
hankelijk van buitenlandse voed-
selsteun en worstelt het met zijn 
voedselvoorziening.  Eenmaal de 
rook opgetrokken was in 1997 

had Kim Jong-Il zijn positie ge-
consolideerd. Hij introduceerde 
Songun oftewel “military first”, 
en Noord-Korea werd de facto 
een militaire dictatuur. Aan de 
communistische idealen wordt 
tegenwoordig slechts lippen-
dienst bewezen, als ze al vermeld 
worden. De centrale planning 
bleef  maar de Workers Party of  
Korea is grotendeels symbolisch 
geworden.  Juche verbasterde 
tot een collectivistische, extreem 
racistische, extreem nationalisti-
sche, totalitaire ideologie die veel 
dichter bij fascisme dan bij com-
munisme staat en enkel dient 
om het leger en de Kims aan de 

macht te houden. Begin jaren ’90 
werd ook het nucleaire program-
ma opgestart. 
En zo werd Noord-Korea een 
heel ander beestje dan tijdens de 
Koude Oorlog. Facties rond de 
generaals en de Kim-familie con-
troleren en verdelen de welvaart. 
De collectivistische economie 
wordt in stand gehouden omwille 
van zelfverrijking en nepotisme, 
niet om communistische idealen. 
Alle contact met de buitenwereld 
is verboden. De bevolking leeft 
als slaven. Verhalen over bittere 
armoede en genadeloze repres-
sie is alles wat uit Noord-Korea 
komt. De weinige informatie 
die we hebben gaat dan ook nog 
eens vaak over Pyongyang, de 
modelstad waar weeskinderen 
bedelen op straat.  Het is gissen 
naar de situatie in bv. Chongjing 
in het noordoosten. 

Dit alles veranderde niet met de 
dood van Kim Jong-Il in 2011 
en de opvolging door Kim Jong-
Un. Kim Jong-Un, ongeveer in 
de 30 en vermoedelijk deels op-
geleid in Zwitserland, heeft het 
beleid verdergezet. Daarvoor 
verstevigde hij eerst zijn greep 
op de macht. De onverwachte 
dood van zijn vader Kim Jong-Il 
zorgde voor een gespannen pe-
riode waarin oompje Jang Song-
Thaek de transitie begeleidde 
en en passant heel wat macht in 
zijn eigen handen concentreerde. 
Kim Jong-Un werd verder gehin-
derd door enkele adviseurs, neer-
gepoot door zijn vader om hem 

te helpen, en de oude, ervaren 
partij- en legerkaders die zijn lei-
derschap in vraag stelden. Korte 
hoop op Kim Jong-Un als een 
mogelijke hervormer werd de 
kop ingedrukt toen de jonge lei-
der zich eind 2013 sterk genoeg 
voelde om aan de grote opkuis 
te beginnen. Tientallen toplui 
uit het leger en de partij werden 
gedegradeerd of  uit de weg ge-
ruimd.  Vooral de executie van 
Jang Song-Thaek was opvallend. 
Jang Song-Thaek werd naast de 
partij, het leger en de Kims steeds 
meer een ‘vierde economie’. Zijn 
executie lijkt een logische stap, 
maar de leden van de Kim-fa-
milie werden altijd veilig geacht. 
Jang Song-Thaek regelde boven-
dien de relaties met China. De 
executie gebeurde ook heel pu-
bliek: de staatsmedia verspreid-
den foto’s van Jang Song-Thaek 

Focus
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die weggesleurd werd van een 
vergadering van het Politburo. 
Sinds februari is ook Choe Ryo-
ng Hae, de tweede “regent” die 
de machtsovergang begeleidde, 
niet meer in het openbaar gezien. 
De koelbloedige “purge” lijkt het 
pad te effenen voor een derde 
cultus rond Kim Jong-Un en het 
voortbestaan van Noord-Korea 
zoals we het vandaag kennen. 

Toekomstperspectieven
Met de machtsconsolidatie van 
de jonge Kim Jong-Un lijkt alles 
dus zijn oude, bizarre gangetje te 
gaan in Noord-Korea. Is er hoop 
op verbetering? 

Een eerste mogelijkheid is veran-
dering van binnenuit in de vorm 
van een paleisrevolutie. Die hoop 
lijkt echter de kop ingedrukt met 
de executie van de kliek rond 
Jang Song-Thaek. Een generaal 
of  zwaargewicht die de Kim-fa-
milie aan de kant schuift biedt 
ook geen garantie op hervormin-
gen. De Noord-Koreaanse elite 
is vooral bezorgd om haar eigen 
comfortabel leventje. Toch zou 
de situatie instabieler kunnen 
zijn dan ze lijkt. Sommige bron-
nen menen dat Jang Song-Thaek 
aan de kant geschoven werd door 
een factie binnen het leger die 
zijn klim naar de macht afkeur-
de. Het is gissen naar de greep 
van Kim Jong-Un op het leger. 
Als de KPA zijn manschappen 
niet meer kan voeden zou een 
rebellie of  een uiteenvallen van 
het leger zomaar kunnen. Op-
nieuw zorgt gebrekkige informa-
tie voor onzekerheid. Er lekken 

heel wat incidenten uit, maar het 
is gokken naar het waarheidsge-
halte hiervan.
Een tweede mogelijkheid is een 
Koreaanse “Wende”. Een een-
gemaakt Korea betekent meer 
invloed en een grotere econo-
mie. De Zuid-Koreaanse presi-
dente Park Geun-hye zet in op 
een hereniging en richtte al een 
comité op die dit moet voorbe-
reiden. Het herenigen van fami-
lies, cross-border infrastructuur 
en “re-integratie” tussen de twee 
volkeren zijn dan de eerste stap-
pen op weg naar een eengemaakt 
Korea. Ook deze piste kent ge-
noeg obstakels. De belangrijkste 

is dat de uitgestoken hand met 
bijtende kritiek wordt afgeslaan 
over de grens. De Noord-Ko-
reaanse staatsmedia gingen in 
overdrive en noemden Park 
Geun-Hye een “dirty comfort 
woman for the US and despica-
ble prostitute selling off  the nati-
on”. De Zuid-Koreaanse bevol-
king kijkt vooral naar de enorme 
kosten op korte termijn.  Van 
de generaties die nu opgroei-
en vindt slechts 14% dat een 
Noord-Koreaan “one of  us” is. 
Een Koreaanse hereniging is nog 
veraf, en de kosten voor het op-
nemen van het straatarme Noor-
den worden elke dag groter.
Een derde mogelijkheid is de 
Chinese invloed. Voor de dood 
van Mao in 1976 kende China 
veel overeenkomsten met het 
Noord-Koreaanse model. De 
verschillende wegen die daarna 
genomen zijn, kunnen misschien 
als inspiratie dienen. Na de dood 

van Mao en een laatste stuiptrek-
king van zijn getrouwen (“The 
Gang of  Five”) nam Deng Xia-
oping het over. Zijn “one center 
and two basic points” politiek 
overleefde de Tiananmen op-
stand van 1989 en werd zo de-
finitief  de leidraad voor Chinese 
hervormingen. Het centrale punt 
was economische ontwikkeling, 
één van de basic points was “re-
form and opening up”. Beroemd 
is de uitspraak ‘it doesn’t matter 
if  a cat is white or black, as long 
as it catches the mice’. Terwijl de 
communistische retoriek en pro-
paganda op volle toeren draaide 
kende China liberale hervormin-

gen. Vandaag wordt er over “rule 
of  law” gepraat en is China sinds 
2011 WTO-lid. De Chinese in-
vloed op Noord-Korea is echter 
steeds beperkter. Noord-Korea 
is al lang geen bondgenoot meer, 
maar wordt in stand gehouden 
als bufferstaat. China wil geen 
Amerikaanse troepen bij haar 
grenzen, en is ook niet happig 
om een stroom Noord-Koreaan-
se immigranten op te vangen bij 
een openen van de grenzen. Het 
regime in Noord-Korea wordt 
grilliger en steeds minder voor-
spelbaar, maar een Chinese in-
terventie is weinig waarschijnlijk. 
Beijing beperkt zich voorlopig 
tot het ondersteunen van het 
regime, uit vrees voor een onge-
controleerde krach.
En toch zit er muziek in deze 
piste. De Chinese invloed op het 
beleid van Noord-Korea kalft 
af, maar China dient misschien 
wel als economisch voorbeeld. 

Het zijn echter niet de overheden en instituties maar de Noord-Koreanen zelf  die 
de grootste hoop zijn op beterschap. 

Focus
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Onlangs kondigde Noord-Korea 
de opstart van elf  speciale eco-
nomische zones aan die in China 
in de jaren ’70 zo veel verander-
den: “The economic develop-
ment zones are special economic 
zones where preferential treat-
ments are guaranteed in accor-
dance with appropriate laws as 
provided by the state”. Er lijken 
hervormingen in de landbouw 
te komen richting family farms 
eerder dan collectivistische, een 
evolutie die China in eigen land 
nu al volop ondersteunt. On-
der impuls van Mongolië zijn er 
weer voorzichtige contacten met 
Japan over ontvoeringen van Ja-
panse burgers door Noord-Ko-
rea. De inter-Koreaanse handel 
leeft weer op met de heropstart 
van het Kaesong project , een 
speciale regio met een gezamen-
lijke industriële site. Het skige-
bied Masikryong zet in op toeris-
me, nodig voor de harde valuta 
die hieruit komt. De handel met 
Amerika vertwintigvoudigde tot 
1.2 miljoen USD.
Het zijn echter niet de overheden 
en instituties maar de Noord-Ko-

reanen zelf  die de grootste hoop 
zijn op beterschap. Tijdens de 
hongersnood van ’94-’97 brak de 
discipline van het regime dat an-
dere dingen aan het hoofd had. 
Het leger ging aan het plunde-
ren, het volk werd aan haar lot 
overgelaten. In deze “free-for-
all” ontstonden er zowaar en-
trepeneurs op een zwarte markt 
voor eten. De overheidscontrole 
wankelde en herstelde zich nooit 
volledig. Alles wijst erop dat de 
zwarte markt sindsdien gegroeid 
is en nu ook voorziet in andere 
goederen. Satellietbeelden to-
nen hier en daar ‘marktplaat-
sen’, die volkomen illegaal zijn 
en dan ook geregeld verwijderd 
worden. Er is een zwarte markt 
voor voedsel, vastgoed, elektri-
citeit, krediet, etc. Naast voedsel 
smokkelt een nieuwe klasse van 
handelaars ook dvd’s, telefoons 
usb-sticks en computers binnen. 
Steeds meer en meer Noord-Ko-
reanen hebben toegang tot in-
formatie uit en over het Westen. 
De illegale smokkel met China 
neemt hand over hand toe. The 
Daily NK gebruikt informatie 

die het krijgt via eigenaars van 
mobiele telefoons in Noord-Ko-
rea. Miljoenen mensen hebben 
al toegang tot PC’s en telefoons, 
vooral in Pyongyang. Deze ver-
andering vloeit voort uit de on-
houdbare situatie en is volledig 
bottom-up. De overheid negeert 
of  participeert in de illegale han-
del.
Een feelgood story is het daar-
om nog niet. De nouveaux riches 
van Noord-Korea varen nu wel 
bij het status quo. Ooit komt er 
echter een tijd wanneer illegale 
smokkel op betrekkelijk kleine 
schaal onvoldoende zal zijn voor 
deze nieuwe traders. Onder-
tussen is de informatiestroom 
richting Noord-Korea niet meer 
te stoppen. Mensen vergelijken 
hun levensomstandigheden met 
de Zuid-Koreaanse films, kijken 
door de overheidspropaganda 
heen en zien dat het anders kan. 
Een evolutie, eerder dan een 
revolutie, maakt misschien een 
einde aan bijna een eeuw on-
derdrukking. The truth shall set 
them free.  

Focus



Vet- en suikertaks

Dries De Maesschalck is verantwoordelijk voor 
PR en communicatie bij LVSV Leuven.

In hoeverre laten wij toe dat de overheid ons leven stuurt en bepaalt?
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Het kon weer niet anders, ook 
in ons land wordt er ondertus-
sen nagedacht over een ‘vet- en 
suikertaks’. De redenering is vrij 
eenvoudig, van vet eten word je 
dik, dik zijn is ongezond en onge-
zonde mensen betekenen kosten 
voor de alomgeprezen welvaart-
staat.  Het volstaat ondertussen 
niet meer dat rokers zich blauw 
betalen aan een pakje sigaretten, 
ook mensen die vettige of  zoete 
dingen willen eten zullen dieper 
in hun portemonnee moeten 
grijpen. Allemaal voor de volks-
gezondeheid natuurlijk, voor het 
algemeen belang!

Zo ongeveer de helft van de vol-
wassenen in ons land zou te veel 
wegen, uiteraard ligt ongezon-
de voeding aan de basis van dit 
probleem. Hartziekten, diabe-
tes, beroertes en zelfs sommige 
kankers komen veel vaker voor 
bij, excuses voor de harde term, 
dikke mensen. Blijkbaar hebben 
we ondervonden dat de terugbe-
taling van allerlei behandelingen 
voor deze ziektes een serieuse 
tragedy of  the commons met 
zich meedraagt. Net zoals rokers 
veel kosten aan de samenleving, 
en dus een stevig centje meer 
moeten bijdragen dan de gemid-
delde niet roker, dienen mensen 
die veel vethoudende producten 

consumeren ook maar wat meer 
betalen, zo luidt de redenering 
dan. In plaats van het structureel 
probleem op te lossen komt men 
hier, weeral, voor de dag met een 
lapmiddel voor een falende wel-
vaartstaat met bijzonder weinig 
originaliteit.

Blijkbaar kan het niet zijn dat 
mensen die ziekten hebben, 
waarvan de kans groot is dat 
hun eigen gedrag daar de oor-
zaak van is, de kosten voor de 
behandeling afschuiven op de 
sociale zekerheid. De oplossing 
zou dan zijn dat die mensen de 

kosten voor hun behandeling 
zelf  dragen, niet door gewoon 
de behandeling te betalen, maar 
via belastingen op de ongezonde 
producten die ze kopen. Hoewel 
de probleemstelling, dat mensen 
niet meer verantwoordelijk zijn 
voor hun eigen daden, inderdaad 
een correcte probleemstelling is, 
is een extra belasting ver van de 
ideale oplossing. 

We dienen toch eens na te den-
ken over waar dit ons naartoe 
kan leiden. Deze belasting heeft 
als doel ons weg te houden van 
bepaalde producten en een daar-
mee geassocieerde levensstijl. 
Het is de bedoeling ons een be-

paalde norm op te leggen, die van 
een gezonde levenswijze, wat dat 
juist inhoudt zal wel van boven-
af  bepaald worden en moet dan 
maar gevolgd worden. De vraag 
is: waar eindigt dit? Is een ex-
tra belasting op videogames het 
volgende? Deze zijn toch ook 
immers niet gezond? De btw 
op springtouwen en sportschoe-
nen verlagen wordt dan ineens 
ook een optie, want die zorgen 
voor beweging, en dat is goed 
en gezond. Accijnzen op alcohol 
kunnen dan ook weer omhoog. 
In hoeverre laten wij toe dat de 
overheid ons leven stuurt en be-

paalt?

Men lijkt er van uit te gaan dat de 
meeste mensen dom zijn en niet 
voor zichzelf  kunnen beslissen, 
alsof  de gemmidelde persoon 
niet doorheeft dat vet eten onge-
zond is. Met dit systeem scheert 
de overheid iedereen over de-
zelfde kam door ze nu reeds hun 
potentiële kost te laten betalen 
via belastingen (hoe de overheid 
die potentiële kost dan zal bere-
kenen, zonder de werking van de 
markt, laten we hier zelfs even 
buiten beschouwing). Een beter 
en vrijheidslievender alternatief  
zou zijn de mensen zelf  de keuze 
te geven om zich een ziektever-
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zekering aan te schaffen of  niet. 
Mensen kunnen namelijk zelf  
het beste het risico dat ze lopen 
inschatten, en op basis daarvan 
beslissen om wel of  geen vethou-
dende producten te consumeren, 
of  zich te verzekeren tegen de 
mogelijke gevolgen er van. Ie-
dere persoon is namelijk uniek, 
en kan, eventueel in overleg met 
zijn of  haar huisarts, voor zich-
zelf  de beste keuze maken. Een-
zelfde regeling voor iedereen kan 

onmogelijk voor iedereen een 
goede regeling zijn, het zal voor 
de meeste mensen zelfs een zeer 
slechte regeling zijn. Het feit dat 
deze maatregel overwogen wordt 
in tijden van begrotingsmoeilijk-
heden, doet het er ook op lijken 
dat men gewoon op zoek is naar 
centjes. Het is betreurenswaar-
dig dat onze vrijheid verder in-
geperkt zou worden door nieu-
we belastingen die zogenaamd 
“voor ons eigen goed” zijn be-
doeld.



Free Speech in Australia – 
A Contemporary Dystopia

Tristan Vandevelde studeert Economische Wetenschappen en 
Wiskunde, momenteel is hij op uitwisseling in Australië.
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In the afternoon one hears 
sound messages from the gov-
ernment through the speakers 
in the streets and in the stations, 
posters of  the Queensland Gov-
ernment are everywhere you can 
look and advertisements for ciga-
rettes and alcohol are prohibited 
in any form. As entering bars or 
clubs is prohibited after 3 am, it 
is nothing short of  a curfew. You 
may suspect I’m talking about 
the time of  prohibition in the 
United States, or the martial law 
in the Second World War. Noth-
ing, however, is farther from the 
truth than that. This is the daily 
life in Australia.

Comparing countries through 
governmental indoctrination, 
Australia would definitely make 
the top of  the list. On sever-
al fields, North Korea has a lot 
more freedoms, which is saying 
something. One of  the most 
shocking anti-freedoms in Aus-
tralia, however, is the prohibition 
of  thinking and acting as you 
see fit. The Racial Discrimina-

tion Act, more specifically sec-
tion 18C, has been in effect since 
1975 and is a law that simply 
deprives Australian citizens of  
their free speech. The act states 
that it is prohibited to “do an act, 
otherwise than in private, if: (a) 
the act is reasonably likely, in all 
circumstances, to offend, insult, 
humiliate or intimidate another 
person or a group of  people” – 
thus when the motive for the act 
could somehow be considered as 
an idea of  discrimination. This 
makes it quite literally possible 
for people to sue each other for 
an argument they had, or a state-
ment one of  them has made. 
The worst aspect of  this situa-
tion, is that people effectively sue 
each other for this, and win these 
trials. Anything that can possi-
bly be interpreted as offending, 
based on discrimination can land 
you a conviction.
This makes for a social situation, 
which is all but pleasant. First of  
all, people simply can’t properly 
live together, as they are in con-
stant fear of  being outlawed, for 

whatever they do or say. After all, 
what could not be interpreted as 
insulting on the basis of  discrim-
ination? But next to depriving 
citizens of  the possibility to live 
together with a certain tolerance, 
it also prevents the political sys-
tem from functioning in a de-
sirable matter. As such, Andrew 
Bolt, a political journalist, has 
been convicted of  breaching the 
Racial Discrimination Act over 
two articles he wrote. The conse-
quence of  this absurd law is clear 
as ever; the prohibition of  free 
speech prevents healthy debate 
about public issues from being 
established. In a society where 
people from aboriginal origins 
by law receive benefits over oth-
er citizens (for the only reason 
of  a historical feeling of  guilt), 
it is not even possible anymore 
to talk about this issue, let alone 
adapt the law to an equal treat-
ment of  all people.

I have now only to hope that I 
don’t land two months in jail for 
writing this.

Anything that can possibly be interpreted as offending, based on 
discrimination can land you a conviction.
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De financiële crisis van 2008 
zindert nog steeds na in de Wes-
terse economieën. Torenhoge 
overheidsschulden en de fragiele 
economische groei getuigen hier 
nog steeds van. De wortels van 
deze crisis liggen in de Ameri-
kaanse kredietcrisis. Er werden 
massaal leningen toegekend aan 
mensen die niet de financiële ca-
paciteit hadden om deze lenin-
gen terug te betalen. Bovendien 
werd verkeerdelijk gedacht dat 
de huizenprijzen zouden blij-

ven stijgen waardoor de lenin-
gen steeds door dwangverkopen 
konden worden terugbetaald. 
Steeds meer mensen konden hun 
lening niet meer terugbetalen en 
meer en meer woningen werden 
op de markt gedumpt waardoor 
de woningprijzen begonnen te 
dalen. De kredietverstrekkers za-
gen een groot deel van hun kre-
dieten niet meer terug en bleven 
achter met een zware financiële 
kater. De rest van de gevolgen 
zijn bekend.
 Minder bekend is de rol van de 
Amerikaanse overheid, die kre-
dietverstrekking aan insolvabele 
personen aanmoedigde onder 
het motto ‘housing for every 
American’. Dit gebeurde on-

der andere via twee semi-over-
heidsinstellingen: Fannie May en 
Freddie Mac. Deze instellingen 
kochten hypotheken op van an-
dere kredietverstrekkers om ze 
vervolgens te poolen en door te 
verkopen met de garantie dat de 
afbetalingen van de hypotheken 
steeds betaald zouden worden 
(voor een beter inzicht in deze 
kredietsystemen verwijs ik graag 
naar ‘The big short’ van Michael 
Lewis). Onder druk van de Ame-
rikaanse overheid verlaagden 

deze organisaties hun criteria om 
hypotheken over te kopen. Hy-
potheekverstrekkers konden bij-
gevolg zeer risicovolle leningen 
steeds doorverkopen aan deze 
organisaties. In de meeste extre-
me gevallen spreken we van de 
zogenaamde NINJA-leningen: 
leningen voor mensen met No 
Income No Job or Assets. De 
Amerikaanse overheid beoogde 
een sociaal doel, namelijk meer 
mensen de mogelijkheid geven 
om een eigen woning te verwer-
ven. De consequenties waren 
echter de verhoging van inflatie 
op de huizenmarkt en op die ma-
nier werd de basis gelegd voor de 
zwaarste financiële crisis van de 
afgelopen decennia. 

Ook de Vlaamse regering heeft 
verschillende maatregelen ge-
troffen die het kopen van een 
eigen woning zouden moeten 
promoten. Een van die systemen 
heet de sociale lening. Vlamin-
gen kunnen een lening aangaan 
bij het Vlaams woningfonds of  
de Vlaamse Maatschappij voor 
Sociaal Wonen (VMSW). Deze 
leningen hebben een lagere ren-
tevoet dan het markttarief. Hoe-
veel lager hangt af  van het aantal 
personen ten laste of  het lijden 

aan een zware handicap. Ook de 
voorwaarden verschillen van an-
dere leningen op de markt. Men-
sen met hoge inkomens worden 
uitgesloten en het bedrag dat 
men kan lenen kan oplopen tot 
100 procent van de aankoopsom 
van de woning, terwijl de mees-
te banken 20 à 25  procent eigen 
inleg eisen. Hierdoor zijn de ban-
ken beschermd tegen een milde 
waardevermindering van het on-
derpand. De Vlaamse overheid, 
ofwel de belastingbetaler, is niet 
beschermd tegen deze mogelijke 
waardeverminderingen. 
De Vlaamse overheid verkoopt 
dus risicovolle leningen tegen 
een zodanig lage rentevoet dat 
er verlies op gemaakt wordt. Er 

Freya Mae en Bruno Bac: creëert 
de Vlaamse overheid een Vlaamse 
kredietzeepbel? 

Pieter Vermeulen is vicevoorzitter van LVSV Leuven.

Er bestaan in Vlaanderen twee systemen die op hun eigen manier voor een verhoog-
de vraag en dus verhoogde prijzen zorgen in de vastgoedmarkt.
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van Mercedes van Volcem. In tij-
den van besparingen is het blijk-
baar wel opportuun om geld te 
‘investeren’ in het oververhitten 
van de vastgoedmarkt. 
Naast de sociale leningen is 
er nog een anders systeem dat 
bijdraagt aan de stijging van 
de huizenprijzen, namelijk de 
woonbonus. Deze zomer is deze 
bevoegdheid overgeheveld van 
de federale naar de Vlaamse over-
heid. Ondanks uitvoerige debat-
ten wordt het oude systeem gro-
tendeels bewaard waardoor het 
kopen van woningen nog steeds 
sterk gestimuleerd wordt. Op het 
eerste zicht lijkt de maatregel in-
derdaad mensen te ondersteunen 
in de afbetaling van hun woning, 
maar dit zorgt tegelijkertijd voor 

een grotere vraag naar woningen 
waardoor de prijzen onvermij-
delijk de lucht in gaan. Hierdoor 
wordt het ondersteunend effect 
voor een deel teniet gedaan en 
mist de maatregel zijn doel. 
Er bestaan in Vlaanderen dus 
twee systemen die op hun eigen 
manier voor een verhoogde vraag 
en dus verhoogde prijzen zorgen 
in de vastgoedmarkt. De vast-
goedprijzen worden dus op een 
kunstmatige manier hoog gehou-
den en dit kan een weerslag krij-
gen indien de maatregelen terug-
geschroefd worden of  door een 
plotse daling van de vraag. Een 
kredietcrisis van Amerikaanse 
omvang is weinig waarschijnlijk 
in het kleine Vlaanderen maar 
voorzichtigheid is geboden. 

is ook nog een ander effect, na-
melijk verhoogde inflatie op de 
vastgoedmarkt. Omdat meer 
mensen toegang krijgen tot een 
lening en tegelijk ook meer kun-
nen lenen vanwege de lage kost-
prijs, zal er meer vraag ontstaan 
op de vastgoedmarkt. Hierdoor 
zullen de vastgoedprijzen stij-
gen en zijn alle potentiële kopers 
slechter af. Het is moeilijk te be-
palen hoe sterk dit effect is maar 
gezien er dit jaar maar liefst 814 
miljoen euro naar deze sociale 
leningen vloeit, kan men ervan 
uitgaan dat dit effect significant 
is.  
Vanzelfsprekend is de vraag naar 
deze leningen enorm. Al na de 
eerste paar maanden van dit jaar 
was het budget voor de leningen 
uitgeput en moest de 
Vlaamse regering het 
toekennen van sociale 
leningen noodgedwon-
gen stopzetten. Vooral 
van linkse zijde kwam 
de oproep om het bud-
get voor deze leningen 
te verhogen, maar ook 
van Open VLD kwam 
deze oproep bij monde 

De Vlaamse overheid verkoopt risicovolle leningen tegen een zodanig lage rent-
evoet dat er verlies op gemaakt wordt. 
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Kerk en Staat zijn nog steeds ver-
weven via het kleinste en meest 
vergeten lokale bestuur, namelijk 
de kerkfabriek, en via de finan-
ciering van de wedden en pen-
sioenen van de bedienaren van 
de erediensten. De kosten van 
die regeling lopen behoorlijk op 
voor de belastingbetaler. Tevens 
zet dit aan tot discriminatie tus-
sen de religies en inmenging in 
die religies. Dit artikel stelt een 
voltooiing van de scheiding tus-
sen Kerk en Staat voor.
We bekijken eerst kort hoe de 

huidige regels tot stand kwamen. 
Daarna bekijken we hoe kostelijk 
die regels zijn en hoe ze aanzetten 
tot discriminatie en inmenging in 
religies. Tot slot doen we ook een 
voorstel om de scheiding tussen 
Kerk en Staat te voltooien.

Voorgeschiedenis
Een overheid is een historisch 
product dat de kenmerken van 
zijn geschiedenis met zich mee-
draagt. Wij overlopen in dit on-
derdeel kort de belangrijkste 
stappen die leiden tot de besta-
ande banden tussen de staat en 
bepaalde religieuze organisaties.
In het Ancien Regime had de 

Katholieke Kerk een geprivil-
egieerde status. Op basis daar-
van kon ze welvaart verwer-
ven die haar eenvoudigweg niet 
toekwam. De Franse Revolutie 
maakte daar een einde aan. In 
1789 ontnam men de Kerk het 
recht om belastingen te heffen 
en werden de kerkelijke goederen 
geconfisceerd. In 1790 nam de 
Nationale Grondwetgevende 
Vergadering tevens een wet aan 
waarbij de priesters hun speciale 
rechten verloren. 
In 1801 kwamen Napoleon en 

Paus Pius VII enkele compensa-
ties overeen voor de nationalisa-
tie in een concordaat. De over-
heid zou gedurende een slordige 
eeuw de gebouwen ter beschik-
king stellen aan de Kerk en alle 
grove herstellingen financieren. 
Daarnaast zou de staat de lonen 
van de pastoren op zich nemen. 
Die overeenkomst zou aflopen 
in 1905. 
Het Keizerlijk decreet van 30 
december 1809 op de Kerkfab-
rieken zou een aantal van die af-
spraken omzetten in intern recht. 
De kerkfabriek werd een lokaal 
bestuur waarin vertegenwoordi-
gers van de Kerkgemeenschap 

en lokale overheden samen o.a. 
het beheer van de kerkgebouw-
en zou verzorgen. Gemeente-
besturen zijn volgens dit decreet 
verplicht om de tekorten van de 
kerkfabrieken aan te vullen, de 
pastoor of  de bedienaar een pas-
torij te bezorgen, of, bij gebrek 
aan een pastorij, een vergoeding 
in geld te geven en bij te dragen 
tot de grove herstellingen van de 
tot de eredienst bestemde gebou-
wen. De provincies staan in voor 
de kathedralen en aartsbisschop-
pelijke paleizen. De bepalingen 

van dat Keizerlijke decreet besta-
an vandaag nog steeds (in licht 
gewijzigde vorm) in de vorm van 
Vlaamse regelgeving.
Na de Belgische revolutie zou de 
Belgische Grondwetgever nog 
een stap verder gaan dan de com-
pensaties die de Paus en Napo-
leon hadden overeengekomen. 
Voortaan zou de Belgische staat 
ook instaan voor de pensioenen 
van de bedienaren van de ere-
diensten.
Er bestaat geen twijfel over 
dat tijdens de Franse revolutie 
onrecht begaan werd door de 
Franse revolutionairen tegen ver-
schillende delen van de bevolk-

Voltooi de scheiding tussen 
Kerk en Staat
Jitte Akkermans is politiek secretaris 
van LVSV Leuven.

De huidige situatie wordt als problematisch ervaren. Kerk en staat zijn niet ges-
cheiden. De religies worden niet gelijk behandeld. En de kosten van de huidige regel-

geving lopen voor de gemeentes ook behoorlijk op.
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woon en loon voldoende. 
De kosten die de Vlaamse st-
eden en gemeenten ondervin-
den is stevig toegenomen in het 
afgelopen decennium. In 2011 
telden de Vlaamse gemeenten 
samen 70 miljoen euro neer. De 
stijging van de kosten is deels te 
verklaren door het dalend aantal 
gelovigen waardoor de tekorten 
op de werking, dat de lokale bes-
turen moeten bijpassen, snel toe-
neemt. Ook stijgende verwarm-
ingskosten, veroorzaak door de 
hoge olieprijzen in combinatie 
met de slechte isolatie van de 
kerkgebouwen, en de renovatie-
kosten duwen de rekening stevig 
naar boven. In mijn eigen thuis-
stad stegen de kosten in 2011 tot 
net geen 900 000 euro per jaar. 
Dat is een stijging van 94% t.o.v. 
2007 en een stijging van 3825% 
t.o.v. 2001. Ook als we de reno-
vatiekosten buiten beschouwing 
houden, was er een spectaculaire 
stijging waar te nemen. De ex-
ploitatiekosten van de kerkfab-
rieken stegen namelijk tussen 
2001 en 2011 met 2776%. Sinds 
we de cijfers jaarlijks in de pers 
brengen, zijn ze wel weer begin-
nen zakken.

Het is overigens weinig verba-
zingwekkend dat kosten de pan 
uit swingen. Men kan immers de 
verliezen die gemaakt worden 
door de Kerkfabrieken omdat 
ze zich niet wensen aan te pas-
sen, gewoon naar de gemeentes 
doorschuiven. Men kan de moe-
ilijke beslissing uitstellen en de 
kosten doorschuiven naar de be-
lastingbetaler. Een derde betal-
ersysteem zet aan tot onverant-
woord gedrag.
Daarnaast blijkt de financiering 
van religies op praktische prob-
lemen te stuiten die een gelijke 
behandeling van verschillende 
religies bemoeilijkt. De erken-
ning van de Islam loopt bijvo-
orbeeld niet erg vlot omdat het 
systeem niet kan omgaan met 
het intern pluralisme dat de Is-
lam kenmerkt. Men eiste nameli-
jk dat ze een vergelijkbare geor-
ganiseerdheid hebben als andere 
erkende religies. Dat is niet al-
leen discriminatoir omdat de eis 
niet werd gesteld bij andere reli-
gies, maar tevens omdat het een 
onderscheid maakt op de wijze 
waarop religies georganiseerd 
zijn. 
De wetgever heef  getracht, voor 

ing. Het is evenwel moeilijker te 
argumenteren dat de Katholieke 
Kerk haar eigendommen voor-
dien rechtmatig had verworven 
en de confiscatie een inbreuk op 
een rechtmatig eigendomsrecht 
betekende. Zelfs als de Kerk 
haar eigendommen rechtmatig 
verworven waren, dan zijn de 
afgesproken compensaties reeds 
100 jaar langer uitbetaald dan af-
gesproken. Ze zijn tevens hoger 
geweest dan afgesproken. Het is 
dan ook stilaan tijd om de over-
eenkomst te laten aflopen.

Huidige toestand
De huidige situatie wordt als 
problematisch ervaren. Kerk en 
staat zijn niet gescheiden. De re-
ligies worden niet gelijk behan-
deld. En de kosten van de hui-
dige regelgeving lopen voor de 
gemeentes ook behoorlijk op.
Meer dan twee eeuwen na het 
Keizerlijk decreet verplicht 
Vlaanderen haar gemeentes nog 
steeds de tekorten op de begrot-
ing van de kerkfabrieken aan te 
vullen en bij te dragen tot grove 
herstellingen van de kerkgebou-
wen. Opmerkelijk, want voor 
de Paus was destijds 100 jaar in-
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de gelijke financiering, een or-
ganisatie aan de Islamitische 
gemeenschap op te leggen: de 
Moslimexecutieven. De overhe-
id organiseerde en ondersteunde 
de verkiezing van de Moslim-
raad (die de Moslimexecutieven 
kiest) en kan een benoeming 
van een lid van de Moslimex-
ecutieven vetoën op basis van 
een screening die er op gericht 
is extremisten te weren. Het 
feit dat de overheid hier oplegt 
aan een religieuze gemeenschap 
wie hen vertegenwoordigt, is in 
strijd zijn met de vrijheid van 
religie, en meer bepaald de vrije 
interne organisatie van die re-
ligies. Hiervoor kan verwezen 
worden naar twee arresten van 
het EHRM. In een eerste arrest 

(EHRM 14 december 1999, nr. 
38178/97, Serif/Griekenland, 
r.o. 52) stelt het Hof  dat het in 
een democratische samenleving 
niet noodzakelijk is dat men een 
religieuze gemeenschap onder 
één leiderschap samenbrengt. 
Een tweede arrest (EHRM 26 
oktober 2000, nr. 30985/96, 
Hasan en Chaush t. Bulgarije, 
r.o. 62 en 78) bevestigt nogmaals 
dat zulks forceren een inbreuk is 
op de vrijheid van religie omdat 
“Where the organizational life of  the 
community is not protected by Article 
9 of  the Convention, all other aspects 
of  the individual’s freedom of  religion 
would become vulnerable.”
Bij de erkenning en betaling van 
bedienaren van de erediensten 
blijkt er in de feiten ook een 

duidelijk verschil te zijn tussen 
verschillende religies. In 2011 
zijn er meer dan 3000 katholieke 
priesters, 295 lekenconsulenten, 
116 protestantse dominees, 49 
orthodoxe popes en slechts 19 
imams wiens loon werd betaald 
door het ministerie van Justitie.
Het concordaat is dan wel 100 
jaar verstreken, de regels staan 
nog overeind en zijn aangedikt 
met nieuwe banden. De kosten 
van die regels lopen stevig op. 
De regels zetten tevens aan tot 
discriminatie tussen religies en 
bedienaren van verschillende 
erediensten evenals schending-
en van de organisatievrijheid van 
die religies. Een voltooiing van 
de scheiding tussen Kerk en Sta-
at dringt zich op om deze knoop 

te ontwarren.

Ontmantel de kerkfabrieken
Ook binnen de Kerk bestaat 
duidelijk een gewillig oor naar 
de onhoudbaarheid van de hui-
dige toestand. In oktober van het 
jaar 2012 gaf  Bisschop Bonny al 
aan dat hij mee wenste te denken 
over een oplossing door te sug-
gereren dat Kerkfabrieken kon-
den fusioneren en men op zoek 
kon gaan naar sponsors. Ook 
bij de Vlaamse regering werd er 
toen gekeken naar een herbe-
stemmingsmogelijkheid. Evenw-
el lijkt men de scheiding tussen 
Kerk en Staat te willen voltoo-
ien. Nochtans is dat wat nodig 
is. Een beetje gemorrel binnen 
de huidige regels, lost de prob-

lemen uit het vorige onderdeel 
nochtans niet structureel op.
Een eerste maatregel die zich 
opdringt is het opheffen van 
art. 181 dat de wedden en pen-
sioenen van bedienaren van de 
eredienst garandeert. Door de 
verschillen tussen de religies is 
een gelijke ondersteuning prak-
tisch niet mogelijk gebleken. 
Het artikel verhindert dan ook 
een effectieve gelijke behandel-
ing en is in zijn huidige invulling 
onverenigbaar met art. 10, 11 en 
21 van onze Grondwet evenals 
art. 9 van het EVRM. Het idee 
dat we een regeling kunnen ter-
ugvinden die niet discriminatoir 
is, is illusoir. De enige manier 
om levensbeschouwingen gelijk 
te behandelen, is de individu-

ele rechten van mensen te re-
specteren. Eenmaal men ze gaat 
ondersteunen, moeten er zovele 
beslissingen gemaakt worden die 
door het verschil in religies on-
mogelijk volledig gelijk kan geb-
euren, dat discriminaties haast 
niet uit te sluiten zijn. Wie een 
werkelijke bescherming van de 
vrijheid van religie voorstaat, zal 
voor een negatieve invulling (vri-
jheid) eerder dan een positieve 
(ondersteuning) moeten kiezen.
Als we de Kerkfabrieken ont-
mantelen, kunnen we de scheid-
ing tussen Kerk en Staat voltoo-
ien. Een kerkgemeenschap die 
daarna niet rondkomt met haar 
inkomsten, zal zoals elke vereni-
ging moeten bekijken hoe ze zich 
kan reorganiseren. Enkele paro-

Als we de Kerkfabrieken ontmantelen, kunnen we de scheiding tussen Kerk en Staat 
voltooien. Een kerkgemeenschap die daarna niet rondkomt met haar inkomsten, zal 

zoals elke vereniging moeten bekijken hoe ze zich kan reorganiseren. 
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ties wilt terugbetalen). De Staat 
hoeft geen kerken te bezitten en 
kan ze dan ook beter verkopen. 
Bij wijze van overgangsmaatre-
gel kunnen de huidige gebrui-
kers daarbij een voorkooprecht 
worden verleend. De opbreng-
sten van de verkopen kunnen 
best gestopt worden in schuldaf-
bouw. Het private eigenaarschap 
zal tevens een efficiënte herbe-
stemming van de gebouwen hel-
pen faciliteren. 
Na de ontmanteling zullen de pa-
rochies hun autonomie ook weer 
herwinnen. Als ze gebruik mak-
en van hun voorkooprecht, kun-

nen ze vrij over hun gebouwen 
beschikken en zelf  op zoek gaan 
naar creatieve methoden om dit 
te onderhouden. Ze kunnen naar 
oplossingen grijpen zoals het 
toestaan van een erfpacht, waa-
rbij ze hun voorwaarden kunnen 
opleggen bij de herbestemming. 
In Mechelen vinden we zo bijvo-
orbeeld het Martin’s Patershof  
Hotel waar de oude eigenaar en 
nieuwe eigenaar elkaar konden 
vinden via een erfpachtovereen-
komst. De kerk kreeg daar een 
nieuw leven als hotel. 

chies hebben overigens grote 
reserves in hun patrimonium en 
kunnen hier op teren. 
Als we moeten bepalen bij wie 
de kerkgebouwen en pastorijen 
belanden na de ontmanteling van 
de Kerkfabrieken, lijkt het toch 
belangrijk te zijn, er rekening 
mee te houden dat de Kerk een 
bedenkelijke eigendomstitel had 
voor de confiscatie en ze tevens 
twee honderd jaar herstellingen, 
loon en pensioen heeft gekregen. 
In deze lijkt de Kerk dan ook 
geen claim meer te kunnen leg-
gen op de kerkgebouwen (tenzij 
ze natuurlijk 200 jaar compensa-

Martin’s Patershof  Hotel 
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Aan het begin van dit academie-
jaar berichtten het Nieuwsblad 
en Veto over de residentie StEIL. 
Door de aankondiging van de 
KULeuven dat de residentie ver-
vroegd de deuren zou sluiten be-
sloten SOS en de deelnemende 
studenten deze residentie te be-
zetten. Dit vreedzaam doch in-
grijpend protest kreeg behoorlijk 
wat persaandacht met bijhoren-
de statements van de organi-
satie. Omwille van deze sta-
tements besloot ik volgende 
tekst te schrijven.

Financiering onderwijs
Even wat cijfers, in tegenstelling 
tot holle slogans. Vraag aan een-
der welke student wat zijn/haar 
inschrijvingsgeld aan gewicht 
heeft in de financiering van hun 
eigen hoger onderwijs, en het 
antwoord zal wellicht veel ho-
ger liggen dan de werkelijkheid. 
Inschrijvingsgelden en andere 
bijdragen van studenten omvat-
ten de volledige 2,1% van de fi-
nanciering van een universiteit. 
De beslissingen van de Vlaamse 
regering Bourgeois I zal dat cij-
fer iets naar boven halen, maar 
de 5% haalt geen enkele ho-
gere onderwijsinstelling. Ook 
herhaalde minister-president 
Bourgeois dat de prijzen voor 
(bijna-) beursstudenten betaal-
baar zullen blijven. Dit inacht-

nemend is het dan ook niet on-
logisch om de prijs te verhogen 
naar een kleine 1000 euro.

Kotenmarkt in Leuven
Voor het eerst in lange tijd is 
de kotenmarkt in Leuven ver-
zadigd. Dit zal, marktwerking 
inachtgenomen, ervoor zorgen 
dat kotprijzen niet verder zullen 
stijgen. De huurprijs van een kot 

op de private markt zal niet op 
hetzelfde prijsniveau komen van 
de huurprijs van een kot in een 
gesubsidiëerde residentie, maar 
meer betaalbare prijzen en een 
stabiel marktevenwicht kunnen 

hier wel uit volgen. Men hoeft 
geen ingelezene te zijn in Haye-
kiaanse of  Keynsiaanse econo-
mie om te weten dat een groter 
aanbod dan vraag positieve wer-
king heeft op de betaalbaarheid 
van een goed.
De StEIL-residentie aan de 
Kapucijnevoer kampt met vele 
noodzakelijke vernieuwingswer-
ken die een grote kost inhouden. 

De redenering dat deze resi-
dentie dus gesloten zou moe-
ten worden enkel en alleen 
omdat deze gesubsidiëerd is, 
klopt niet.

Reden tot besparing
Belangrijk om weten is dat de 
besparingen er voor zorgen dat 
burgers vrijer zijn in de allocatie 
van hun middelen. De bespa-
ringen staan lijnrecht tegenover 
de afgelopen decennia gratis-
beleid van socialistische signa-
tuur. Door te besparen kan de 
overheid mensen vrijer laten 
in het gebruiken van hun geld 
om eigen keuzes te maken. Een 
vermindering in personenbe-
lasting die het regeerakkoord 
reeds schetste zorgt voor deze 
vrijheid. Persoonlijk vind ik het 
dan ook een goede zaak dat we 
niet evolueren naar een samen-
leving waar de overheid ons le-
ven dicteert, maar dat we eerder 
zelf  onze verworven middelen 

SOS en StEIL: niet onze stijl

Thomas De Clercq is aspirant-bestuurslid 
van LVSV Leuven.

Door te besparen kan de overheid 
mensen vrijer laten in het gebrui-
ken van hun geld om eigen keuzes 

te maken. 
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kunnen inzetten. Zeker wetende 
dat het Belgische belastingsbe-
leid al jarenlang zich situeert in 
de rechteronderhoek van de Laf-
fercurve.

Manier van protest 
Ook de manier van protest wens 
ik niet te verdedigen, eerder te 
veroordelen zelfs. Een kot is 
geen recht, en behoeft ook niet 
op die manier geclaimed te wor-

den. Allermeest heb ik respect 
voor initiatieven om het studen-
tenleven te verbeteren en bepaal-
de wantoestanden aan te kaarten. 
Om voorgaande redenen past 
deze actie jammer genoeg niet 
in dat kader. De flagrante schen-
ding van eigendomsrechten door 
het bezetten van de residentie is 
betreurenswaardig in mijn ogen. 
Ik zeg niet dat deze studenten 
met machtsvertoon uit hun resi-

dentie gehaald moeten worden, 
maar de actie kan op deze manier 
niet verdergezet worden. Ik wens 
de betrokken studenten daaren-
tegen wel veel sterkte en moed in 
de zoektocht naar een passende 
oplossing.
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Ooit las ik in een boek over een 
ministerie van vrede dat zich in 
werkelijkheid bezighield met 
oorlog. Het was een goed boek, 
ondanks dat het niet echt zo’n 
vrolijk plaatje schetste van de 
toekomst. Een toekomst die bij 
momenten verdacht dichtbij lijkt 
te komen als je weer eens via de 
verkeerde kant van een camera-
lens mysterieus naar een ambte-
naar glimlacht, maar dat terzijde. 
We hebben in België ook zo’n 
ministerie waarvan de naam niet 
duidelijk maakt wat het doet: de-
fensie.
Er is ten minste één zaak waar-
mee het ministerie van defensie 
zich niet bezighoudt en dat is 
wel ‘s lands defensie. Het zou 
ook nutteloos zijn; waar zit er 
een vijand die we aankunnen? 
Drie van onze vijf  militaire bu-
ren overschaduwen ons leger 
op zo’n belachelijke wijze, zo-
wel materieel als qua personeel 
dat de gedachte aan verdedigen 
waanzinnig is. Wat onze twee 
overige buren betreft, zouden we 
op een goede dag misschien de 
helft van het Nederlandse leger 
aankunnen, al kunnen we theo-
retisch gezien nog altijd de vloer 
aanvegen met de Luxembur-
gers. Als zoiets zelfs wenselijk 
zou zijn, ik durf  luidop de vraag 
stellen (het antwoord weet ik im-
mers niet) of  de weg van gewa-
pende weerstand wel diegene is 
die het minste leed voor burgers 

inhoudt. Niet dat zoiets in de na-
bije toekomst waarschijnlijk is. 
Ziet u, ons Belgisch leger dient 
niet meer om de landsgrenzen te 
verdedigen tegen invallers.
Onze landsgrenzen delen we 
immers met onze vriendjes – 
vriendjes waarmee we halfslach-
tig, zoals een koppel met serieuze 
bindingsangst en fundamentele 
relatieproblemen, proberen om 
samen een groot land te vormen 
– en tegen vriendjes dient men 
zich niet te verdedigen.
Waarvoor dient ons Belgisch le-
ger dan wel? Er is die tak van ons 
leger waar Andrea Croonenbergs 
en Gene Bervoets in de zoveel-
ste herhalingen drenkelingen uit 
de Noordzee sleuren. Een ande-
re tak probeert samen met onze 
noorderburen om ergens ver 
weg van onze eigen kust kapitein 
Jack Sparrow te vangen zodat die 
de scheepvaart met rust laat. In 
mijn ogen doen deze twee leger-
takken hetzelfde en dat is nuttige 
diensten aanbieden die evengoed 
door de privé aangeboden kun-
nen worden.
Wacht eens even voordat je “ver-
domde neoliberaal” gaat zitten 
roepen en me erop wijst dat 
die privatisering van de winsten 
van de NMBS niet zo goed ver-
lopen is. Vroeger was SAR (se-
arch and rescue) voornamelijk 
bedoeld om militaire piloten en 
vaartuigen uit de nood te hel-
pen, tegenwoordig gaat het des 

te vaker over particulieren die 
bij hun vrijetijdsbesteding in de 
problemen raken. In mijn (zelf  
windsurfende) ogen is dat dus 
een kost die die particulieren zelf  
dienen te dragen, vermoedelijk 
door middel van een verzeke-
ring. Private SAR gebeurt al vrij 
succesvol in vele landen waaron-
der het verenigd koninkrijk waar 
private helikopters al 30 jaar ‘di-
nosap-delvers’ van hun boorplat-
formen redden en jetskiërs uit de 
zee plukken. Verder kunnen pri-
vate bedrijven zelf  beslissen of  
ze wel of  niet met Agusta’s wil-
len vliegen. Indien ik u met deze 
argumenten niet kan overtuigen 
zal het chocolaatje dat je op het 
hoofdkussen van je private bran-
card zal vinden dat ongetwijfeld 
wel doen. De beveiliging tegen 
piraterij is in mijn ogen een ge-
lijke situatie.
Het leger doet echter meer dan 
hierboven beschreven. Het leger 
is ook de ace of  spades die ver-
scholen is in de mouw van onze 
diplomaten als ze poker spelen 
op Navo bijeenkomsten. Of  ten-
minste dat doen voorstanders 
van het leger me toch geloven. 
Ik twijfel geen seconde aan de 
bekwaamheid van onze volgroei-
de scouts die hun sportversla-
ving door defensie laten onder-
houden. Maar de cijfers werken 
in ons nadeel. Bijvoorbeeld de 
Amerikanen hebben meer dan 
260 000 lichte pantserwagens in 
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Defens ie 

Wie vandaag nog een sterke de-
fensiemacht verdedigt, krijgt on-
vermijdelijk heel wat kritiek over 
zich heen, zeker in budgettair 
moeilijke tijden. Het argument 
dat door tegenstanders van een 
nationaal leger  vaak als eerste 
wordt aangehaald, is de kostprijs. 
En het klopt, een permanente 
defensie brengt een niet te on-
derschatten kost met zich mee.
Een optie die binnen de liberale 
beweging al eens wordt geop-
perd, is die van een private de-
fensie. Al moeten er een aantal 
kanttekeningen worden gemaakt 
bij dit idee, dat mij niet ideaal 
lijkt. De totstandkoming van 
zo’n private defensie zou moe-
ten gebeuren via het concept van 

een ‘verzekering’. Om zo renda-
bel mogelijk te zijn, zal de on-
derneming die zo’n verzekering 
wil aanbieden, zoveel mogelijk 
afnemers moeten zoeken. Dit 
kan leiden tot een conflict of  in-
terest wanneer twee verzekerden 
oorlog met elkaar willen voe-
ren. Bij het dilemma over wiens 
opdracht de onderneming dan 
moet uitvoeren, zal het argument 
van de hoogste bieder wellicht de 
doorslag geven.
Maar ook als er een conflict zou 
uitbreken waarbij de partijen elk 
bij een andere onderneming zijn 
verzekerd, blijft er een probleem 
bestaan: dat van loyauteit. Wat 

Opinie

Pro Wouter Meex
Bestuurslid

hun arsenaal, de Britten, Fran-
sen en Duitsers voegen daar nog 
eens ruwweg 20 000 voertuigen 
aan toe. Iets zegt me dat +-250 
Belgische pantsers niet echt een 
aas in de mouw zijn. Hetzelfde 
verhaal gaat op voor de lucht en 
zee component van onze strijd-
krachten. Zelfs als we de door 
de Navo gevraagde 2% van het 
BNP uitgeven aan ons leger, is 
het op z’n zwakst uitgedrukt ver-
waarloosbaar te noemen.
Wat zijn de oplossingen daar-
voor? Wel we (nuja ‘ze’ want ik 
ben niet van plan van mee te 

doen) zouden kunnen specia-
liseren, ons toeleggen op iets 
waarmee we de landen waarop 
we free-riden van dienst zijn. 
Zoals logistiek of.... We zouden 
ook kunnen ijveren om samen 
met onze vriendjes die buitenste 
grenzen te gaan verdedigen met 
een groot leger en hopen dat het 
schaalvoordeel opweegt tegen de 
taalproblemen. Of  we kunnen 
ons leger afschaffen en eventu-
eel onze bescherming afkopen.
Misschien dat iemand die meer 
weet van diplomatie me eens uit 
de doeken kan doen waarom dat 

laatste geen optie is?
In een tijd dat de regeringson-
derhandelaars hopeloos op zoek 
zijn naar de nodige miljarden – 
en het leger grote investeringen 
wil doen in nieuwe vliegmachi-
nes – klinkt het afslanken van 
defensie bijzonder interessant. 
Toch is er een reden waarom 
men het hele leger-vraagstuk 
compleet kan negeren: die 3,4 
miljard per jaar is slechts geknoei 
in de marge; de echte besparin-
gen vallen maar op een plaats te 
doen en dat is in de sociale ze-
kerheid en de pensioenen. 

belet de onderneming van de 
partij die de strijd aan het verlie-
zen is, om over te stappen naar 
de andere partij, als die meer be-
taalt voor haar diensten? In dat 
geval zouden we natuurlijk spre-
ken van contractbreuk. Maar als 
we het ons in de praktijk probe-
ren voor te stellen, is het niet on-
denkbaar dat die onderneming 
zal kiezen om te overleven, en 
dus voor de sterkere partij zal 
gaan werken, eerder dan het 
risico te lopen om volledig te 
worden geruïneerd. In het bes-
te geval bestaat haar oud-werk-
gever immers niet meer na het 
conflict, dus zal er ook niemand 
meer zijn om die onderneming 
aan te klagen. 
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Bovenstaande risico’s lopen we 
niet met een nationaal leger, dat 
in beginsel slechts bestaat voor 
de natie waar ze van uitgaat. Zelfs 
wanneer bepaalde componenten 
ter beschikking worden gesteld 
van internationale coalities, blij-
ven ze intrinsiek eigen aan de na-
tie. En net omwille van de band 
met de natie, zal een nationale 
defensiemacht ook niet overlo-
pen naar de andere partij indien 
die meer zou betalen. Men zou 
kunnen argumenteren dat regu-
liere eenheden zich kunnen over-
geven, maar dat is natuurlijk niet 
hetzelfde als van kant wisselen. 
Als we het voorbeeld van de 
private legers observeren, die 
o.a. door de VS worden ingezet 
in Afghanistan en in Irak, dan 
zien we dat die ook allesbehalve 
goedkoop zijn. Integendeel, de 
kosten per capita lopen hoger 
op dan van een reguliere mili-
tair. Waarom private legers dan 
toch worden ingezet, daar vallen 
meerdere artikels of  zelfs boe-
ken aan te wijden. 
Een nationaal leger heeft ook 

een diplomatieke functie. Het 
belang daarvan wordt duidelijke 
aan de hand van een vergelijking 
met het concept van een private 
defensiemacht. Een nationaal le-
ger is nog steeds een soort van 
vuist die een natie kan maken 
in de internationale politiek, of  
toch een manier om deel uit te 
maken van die vuist in interna-
tionale coalities. Die rol kan een 
privaat leger toch ook spelen? 
Dat is op zich correct, maar zon-
der enige zekerheid. Het con-
tract met een onderneming kan 
steeds, door omstandigheden of  
door clausules aflopen. Noch-
tans moet een natie altijd op die 
‘jokerkaart’ kunnen vertrouwen. 
Het is de stok die altijd achter 
de deur moet worden gehouden,  
omdat er, buiten de eigen midde-
len om, geen zekerheden bestaan 
in de diplomatie. 
De reden waarom alle voor het 
land relevante (dus buiten land- 
en luchtmacht, en indien toe-
gang tot de zee ook een marine) 
onderdelen moeten worden be-
houden, is omdat men in geval 

van nood ook steeds op alle on-
derdelen moet kunnen rekenen. 
Indien men voor een bepaalde 
component afhankelijk is van een 
ander land of  van een onderne-
ming, dan bestaat het risico dat 
die zelf  hun beloofde materiaal 
nodig hebben op dat moment.
Dat brengt ons onrechtstreeks 
bij nog een ander probleem. In-
dien één of  meerdere compo-
nenten worden uitbesteed, komt 
men terecht bij gespecialiseerde 
entiteiten. Dat valt op zich zeker 
aan te moedigen, maar een he-
dendaags conflict is zelden een-
zijdig. Daardoor wordt onderlin-
ge communicatie essentieel. Hoe 
regel je dat zonder gestandaar-
diseerde en bij voorbaat (door 
doorgedreven training) aange-
brachte procedures? Tijdens het 
conflict zal alles immers snel 
moeten gaan, wat moeilijk wordt 
als de verschillende, deelnemen-
de entiteiten zich volledig los van 
elkaar organiseren. En nog erger, 
indien bepaalde componenten in 
een ander conflict tegenstrevers 
van elkaar zijn geweest, hoe valt 
een goede samenwerking dan te 
garanderen? 
Aan wie het leger, in welke vari-
ant dan ook, volledig wil afschaf-
fen (bijvoorbeeld wegens onno-
dig in onze situatie), zou ik zou 
met de volgende metafoor willen 
reageren. Wanneer er een war-
me zomer is, gooit iemand toch 
ook niet al zijn/haar winterkle-
ren weg?  Harde winters komen 
vaak onverwacht, ongeacht wat 
de weermannen voorspellen, dus 
een minimale voorzichtigheid is 
steeds geboden. 

Opinie
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Vanwaar die angst voor Ayn Rand?

Alexander Casier is Politiek secretaris 
van LVSV Brussel.

Decennialang werd er in de Ne-
derlandstalige media met geen 
woord gerept over het gedach-
tegoed van de Russisch/Ame-
rikaanse schrijfster en filosofe 
Ayn Rand, dat ooit immens po-
pulair was in de Verenigde Sta-
ten. En hoewel haar ideeën daar 
ontegensprekelijk verder leven in 
een relevant segment van de poli-
tiek, kun je moeilijk beweren dat 
de naam van Rand vandaag nog 
razend bekend is in de VS. Een 
virtuele poll onder Amerikaanse 
scholieren met de vraag wie Ayn 
Rand is, zou wellicht vrij teleur-
stellende resultaten opleveren.

En toch zien we ter linkerzijde 
een revival van angst voor het 
gedachtegoed van Rand, dat 
In West-Europa nochtans nau-
welijks bekend is; laat staan dat 
veel Europeanen zouden weten 
wie Ayn Rand is. Zowel filosoof  
Hans Achterhuis (De utopie van 
de vrije markt) als PVDA-voor-
zitter Peter Mertens (Hoe durven 
ze?) trokken in de voorbije jaren 
ten strijde tegen het objectivis-
me (ook wel Randianisme ge-
noemd), de filosofie van Rand, 
en bezondigden zich daarbij aan 

het op een hoop gooien van al-
lerlei antiliberale clichés, wellicht 
hopend dat er uiteindelijk een 
vorm van spontane coherentie 
zou ontstaan uit hun kritiek. In 
de Vlaamse krant De Standaard 
vervolledigt Inge Schelstraete nu 
het gezelschap.
Soms wordt de aanval op het 
gedachtegoed van Ayn Rand zo 
gênant, dat zelfs een niet-objec-
tivist als ik zich geroepen voelt 
om Rand te verdedigen. Om 
haar gedachtegoed te kunnen 
bekritiseren (en er bestaan zeer 
veel terechte kritieken tegen), 
moet iemand eerst en vooral ten 

volle beseffen wat de praktische 
consequenties van haar ideeën 
inhouden.
Dat het objectivisme een rol zou 
hebben gespeeld in de totstand-
koming van de crisissen die ons 
in de 21ste eeuw al hebben ge-
teisterd, is een ronduit lachwek-
kende gedachte. Wie Ayn Rand 
ten gronde en onbevooroordeeld 
heeft bestudeerd, kan niet anders 
dan tot de conclusie komen dat 
zij een fervent tegenstander zou 
zijn geweest van het volledige 
monetaire en bancaire systeem 

zoals dat al bestond vóór de cri-
sissen (en dat onvermijdelijk tot 
die crisissen heeft geleid).
De assumptie dat Alan Green-
span, de baas van de Federal 
Reserve tussen 1986 en 2006, de 
uitvoerder zou zijn geweest van 
het Randiaanse gedachtegoed, is 
evenzeer op niets gebaseerd. Dat 
Greenspan waarschijnlijk ooit, in 
zijn jeugdige bevlogenheid, een 
overtuigde objectivist was, zal ik 
niet tegenspreken. Als hij dat op 
latere leeftijd zou zijn gebleven, 
dan had hij principieel nooit het 
voorzitterschap kunnen aanvaar-
den van de Amerikaanse centrale 

bank, het soort van oppermach-
tige, gecentraliseerde instituten 
waar Rand haar hele leven heeft 
tegen gestreden.
Rand was overigens een groot 
voorstander van de goudstan-
daard, waarin de economische 
rekeneenheid overeenkomt 
met een vast gewicht aan goud. 
Zo kan het monetaire systeem 
slechts in beperkte mate wor-
den beïnvloed door politieke 
beslissingen. Wanneer die kop-
peling er niet is, zoals vandaag, 
dan bepaalt een overheid ge-

Wie Ayn Rand ten gronde en onbevooroordeeld heeft bestudeerd, kan niet anders dan tot 
de conclusie komen dat zij een fervent tegenstander zou zijn geweest van het volledige 

monetaire en bancaire systeem zoals dat al bestond vóór de crisissen
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was eigenlijk een ooggetuige van 
het verschil in welvaartsniveau 
dat de VS had bereikt in de eerste 
helft van de 20ste eeuw, in ver-
gelijking met de Sovjet-Unie. Ze 
maakte er haar levenswerk van 
om die vrijheid te verdedigen, en 
de bevolking via haar literatuur 
te waarschuwen voor het gevaar 
van een leven als onderdaan, in 
de letterlijke betekenis van het 
woord. Met verve beschreef  
Rand waar het dagelijkse leven 
in regimes als de USSR op neer-
kwam: de overheid bepaalt dat 
er een soort collectief  belang 
bestaat, beslist dictatoriaal wat 
dat belang dan precies inhoudt, 
waarna het leven van elke on-
derdaan in het teken hoort te 
staan van het streven naar dat al-
gemeen belang. Het welzijn van 
anderen werd eenvoudigweg een 
compensatie voor je eigen be-
staan, zoals Hank Rearden, per-
sonage in haar magnum opus At-
las Shrugged, het mooi beschreef.

keuzevrijheid) mag een mens 
met andere woorden doen en 
laten wat hij/zij wil. Op fiscaal 
vlak houdt het objectivisme van-
zelfsprekend in dat de belasting-
tarieven worden gereduceerd tot 
een niveau dat men zich vandaag 
zelfs in de VS niet meer zou kun-
nen voorstellen.
Deze overtuiging vormde een al 
bij al vrij logisch gevolg van de 
omstandigheden waarin Rand 
(die eigenlijk Alissa Rosenbaum 
heette) was opgegroeid: ze was 
een jonge tiener toen de Ok-
toberrevolutie uitbrak, en er in 
haar thuisland een regime werd 
gevestigd, dat volledig arbitrair 
het leven van zijn onderdanen 
kon beheersen, van de wieg tot 
het graf.
Rond 1925 emigreerde ze naar 
de VS, waar ze verliefd werd op 
de individuele, economische en 
politieke vrijheid (lees: de afwe-
zigheid van dwang) die het land 
toen nog te bieden had. Rand 

heel arbitrair de waarde van ons 
geld. Die eenvoudige vaststelling 
maakt elke associatie tussen het 
objectivisme en crisissen van de 
21ste eeuw al quasi onmogelijk. 
Zonder te beweren dat de goud-
standaard een perfect systeem is, 
staat het onomstotelijk vast dat 
de voorbije crisissen onmogelijk 
waren geweest met de goudstan-
daard.
Dat objectivisme, om kort te 
verduidelijken, is niet louter een 
politieke ideologie, maar een 
allesomvattende filosofie met 
een politiek luik. Wat de poli-
tieke structuren betreft, staat 
de filosofie van Rand voor wat 
in de hedendaagse politicologie 
een nachtwakersstaat wordt ge-
noemd: een overheid die zich 
enkel bezighoudt met een aan-
tal essentiële taken zoals politie, 
justitie en defensie. Binnen een 
bepaald kader (het respecteren 
van andermans recht op leven, 
eigendom, bewegingsvrijheid en 
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De economische consequenties 
van een samenleving gebouwd 
op dergelijke principes had Rand 
aan den lijve ondervonden (ge-
lukkig niet tot in het uiterste, 
anders had ze het niet kunnen 
navertellen). Vanuit die achter-
grond kan haar levenslange wan-
trouwen tegenover overheden en 
centralisatiepolitiek niet echt als 
verbazingwekkend worden be-
schouwd.
Dat de onophoudelijke ver-
heerlijking van het eigenbelang 
in Rands literatuur al eens flirt 
met de grens van de moraliteit, 
zal ik niet tegenspreken, maar 
dat neemt niet weg dat haar uit-
gangspunt gewoon correct is: 
fundamenteel zijn het onze on-

dernemers die welvaart creëren, 
en niet de overheid. Louter ra-
tioneel bekeken, zoals Rand dat 
deed, kan een overheid slechts de 
creatie van welvaart afremmen, 
hetzij door regelgeving, hetzij 
door belastingheffing. Daarmee 
pleit ik, voor alle duidelijkheid, 
niet voor de afschaffing van alle 
regels of  van alle belastingen, ik 
geef  gewoon een eenvoudig en 
vanzelfsprekend feit aan.
Uit Rands onwrikbare geloof  in 
de rede en menselijke rationali-
teit kwam de overtuiging voort 
dat mensen elkaar van nature 
geen kwaad willen doen (eenvou-
digweg omdat ze er zelf  meestal 
geen baat bij hebben), en dat veel 
van de interactionele problemen 
slechts mogelijk worden binnen 

een bepaald kader dat al voor-
af  door de overheid is uitgete-
kend. Als arbeiders bijvoorbeeld 
worden uitgebuit, dan wijst dat 
er in de eerste plaats op dat de 
wetgevende macht (in de mees-
te landen een parlement) wetten 
heeft goedgekeurd die enkel ten 
dienste staan van het kapitaal, 
of  dat de overheid (zoals altijd) 
zelf  heeft bijgedragen tot de vor-
ming van een monopolie. Het zal 
wellicht vloeken zijn in de link-
se kerk, maar, zoals Rand ooit 
vermeldde, hebben overheden 
een rol gespeeld in élk econo-
misch monopolie dat ooit heeft 
bestaan, hetzij door een politiek 
van selectieve belastingverlaging, 
fiscale gunstmaatregelen of  één 

of  andere vorm van subsidiëring.
Het valt te betreuren dat de ar-
gumenten van Rands tegenstan-
ders van zo’n matig allooi zijn. 
Dit komt onder meer tot uiting 
in het vrij obscene misbruik dat 
anti-objectivisten maken van be-
grippen als solidariteit en egoïs-
me, waarbij men pseudo-emo-
tionele bezwaren als een soort 
legitiem argument tracht te ver-
kopen.
Om daar ideologisch dieper op in 
te gaan, binnen het objectivisme 
(en eigenlijk binnen de volledige 
klassiek-liberale traditie) veron-
derstelt solidariteit een vorm van 
vrijwilligheid. Een gecentrali-
seerd instituut als de overheid is 
met andere woorden niet in staat 
om solidariteit tussen mensen 

te organiseren, want niemand 
(of  toch bijna niemand) betaalt 
vrijwillig belastingen. Zoals Fré-
déric Bastiat al schreef  in de 
eerste helft van de negentiende 
eeuw, verwordt solidariteit dan 
tot een soort offer (het betalen 
van sociale zekerheidsbijdragen) 
dat iemand brengt uit angst voor 
de repressie (vrijheidsberoving 
door de overheid) die anders zal 
volgen. Nogmaals, ik pleit hier-
mee niet voor de afschaffing van 
belastingen, ik probeer alleen 
het klassiek-liberalisme zeer ge-
deeltelijk te definiëren vanuit een 
historische traditie. Wie het daar-
mee ten gronde oneens is en dat 
wil beargumenteren, mooi, maar 
iemands ideeën diaboliseren (zo-

als met Rand al te vaak wordt 
gedaan) doe je pas wanneer de 
argumenten op zijn.
Vrijwillige solidariteit en naas-
tenliefde werden door Rand dus 
helemaal niet verworpen, zoals 
mevrouw Schelstraete beweert in 
haar artikel. In Rands ideale we-
reld doet elk mens wat hij/zij wil 
met zijn/haar (financiële) midde-
len, daar komt het politieke luik 
van het objectivisme op neer. 
Wie zijn/haar volledige vermo-
gen wil wegschenken aan een 
goed doel, mooi zo, suit yourself.
Ook egoïsme is één van die 
termen die te pas en te onpas 
worden misbruikt door tegen-
standers van het objectivisme. 
Rand zag egoïsme inderdaad als 
een onvermijdelijke, menselijke 

Het zal wellicht vloeken zijn in de linkse kerk, maar, zoals Rand ooit vermeldde, hebben 
overheden een rol gespeeld in élk economisch monopolie dat ooit heeft bestaan, hetzij 
door een politiek van selectieve belastingverlaging, fiscale gunstmaatregelen of  één of  

andere vorm van subsidiëring.
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eigenschap, die in om het even 
welke politieke structuren voor-
komt. Het objectivisme stelt dat 
net die structuren waarin men-
sen vrij zijn om eerst aan hun 
eigen belang te denken, ons een 
ongeëvenaard welvaartsniveau 
hebben opgeleverd. Bakt de bak-
ker brood omdat hij/zij wakker 
ligt van angst dat de mensen 
in zijn/haar buurt anders zul-
len omkomen van de honger? 
Houdt de cafébaas zijn/haar 
zaak open omdat hij/zij bang 
is dat de buurtbewoners anders 
met uitdrogingsverschijnselen 
zullen kampen? Beiden doen 
wat ze doen omdat ze er een 
persoonlijk voordeel uit halen, 
omdat ze met het geld dat ze 
verdienen hun eigen levenskwa-
liteit kunnen verbeteren. Wie 
hen dat niet gunt en voorstelt 
om deze mensen buitenpropor-
tioneel te belasten, is niet in de 
positie om te beweren oprecht 
bezorgd te zijn over het welzijn 
van anderen. Het zal voor som-
migen buitenaards klinken, maar 
het klassiek-liberalisme stelt zich 
vooral de vraag of  het proberen 
op te leggen van de eigen visie 
aan anderen via overheidsbeleid 
(het alfa en omega van de heden-
daagse politiek) niet veel egoïs-
tischer is dan iedereen vrij zijn/
haar eigen keuze te laten maken.
Helemaal schrijnend wordt het 
wanneer mevrouw Schelstraete 
op de man moet spelen om haar 
eigenlijk onbestaande argumen-
ten kracht bij te zetten. Zelf  doe 
ik geen uitspraken over het per-
soonlijke leven van Rand (een-
voudigweg omdat het mijn zaken 
niet zijn), maar op één aspect wil 
ik wel ingaan. Aan het einde van 
het artikel suggereert de auteur 

dat bittere, individualistische 
eenzaamheid het logische ge-
volg zou zijn van het ontbreken 
van een allesomvattende ver-
zorgingsstaat. Nochtans vormt 
diezelfde verzorgingsstaat het 
perfecte kader voor een een-
zaam bestaan. Wie onbeperkt en 
onbegrensd alles krijgt wat hij/
zij wil van een anoniem instituut 
als de overheid, wordt nooit ge-
dwongen om sociale verbanden 
op te bouwen. Wie dat echt wil, 
kan zich ten eeuwigen dage in 

zijn/haar (sociale) woning op-
sluiten, en compleet vervreem-
den van de buitenwereld. Zon-
der kapitalistische systemen als 
perfect te willen omschrijven, is 
het wel een economisch systeem 
dat mensen aanzet tot samen-
werking. Dit wordt geïllustreerd 
in het bekende essay I, Pencil van 
Leonard Read. Daarin stelt hij 
dat geen enkel mens in staat is 
om op zichzelf  (en dus zonder 
hulp van anderen) een eenvou-
dig voorwerp als een potlood 
te produceren. In het hele pro-

ductieproces worden tientallen 
mensen betrokken, en in een 
vrije economie wordt niemand 
met een geweer tegen de slaap 
gedwongen om mee te werken. 
De boodschap die Read wil mee-
geven, is: als een handvol men-
sen nog niet in staat is om zo-
iets eenvoudigs als een potlood 
te produceren, hoe zouden we 
dan ooit kunnen veronderstellen 
dat diezelfde handvol mensen 
in staat zou zijn om een econo-
mie van tientallen of  honderden 
miljoenen mensen te plannen? 
In een notendop zeggen de ob-
jectivisten dat, zolang een aantal 
voorwaarden worden vervuld 
(respect voor andermans essen-
tiële rechten), winstmotivatie een 
geweldig principe is. Je kunt het 
daarmee eens zijn of  oneens, 
maar het zijn wel de landen waar 
het principe van winstmotivatie 
nog gedeeltelijk wordt gerespec-
teerd, die het hoogste welvaart-
sniveau hebben bereikt. Als Ayn 
Rand één verdienste heeft, dan is 
het dat ze die reflex toch op een 
relevant deel van de Amerikaan-
se bevolking heeft overgebracht.
Wie haar ideeën wil bestrijden, 
doet dat misschien beter met 
echte en bewijsbare argumen-
ten dan door gewoon alle pseu-
do-emotionele clichés over het 
liberalisme op een hoopje te 
gooien en dan wel te zien waar ze 
terecht komen. Ook persoonlijke 
aanvallen verzwakken niet alleen 
het discours, maar zijn bovenal 
nergens voor nodig, Ayn Rand is 
amper bekend in Europa. Aan-
gezien het objectivisme zeker 
voor kritiek vatbaar is, zoals ik 
eerder heb vermeld, zou zo’n be-
nadering het debat meer dan ten 
goede komen.
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I, Pencil
My Family Tree as told to Leonard E. Read
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Wie een product koopt staat amper 
stil bij het productieproces dat dit pro-
duct doorlopen heeft en hoeveel mensen 
betrokken zijn bij dit proces. In het 
onderstaande kortverhaal vertelt Le-
onard E. Read, de oprichter van het 
Foundation for Economic Education, 
het scheppingsverhaal van een ogen-
schijnlijk simpel product: een potlood. 
Het verhaal wordt verteld vanuit het 
perspectief  van het potlood zelf, van-
daar de titel ‘I, Pencil’. Doorheen de 
tekst wordt duidelijk hoeveel partijen 
betrokken zijn bij het maken van een 
alledaags voorwerp zoals een potlood. 
Via deze simpele biografie ziet de 
lezer ook dat dergelijke economische 
processen niet uitgetekend zijn door 
een bepaalde partij. Geen enkele par-
tij weet immers hoe een potlood precies 
gemaakt dient te worden: de verkoper 
van het potlood weet niet hoe hij een 
boom moet verwerken tot het omhul-
sel van een potlood, evenmin weet hij 
hoe hij rubber moet tappen en hoe hij 
hiervan een gom kan maken. Elke 
partij vertrouwt dan ook op de speci-
fieke kennis die een andere partij heeft 
in zijn domein. Zo wordt het maken 
van een potlood een groot samenwerken 
tussen zeer veel partijen. Maar waar-
om doen deze partijen precies wat ze 
doen? Een houthakker hakt geen hout 
omdat hij potloden wil doen ontstaan, 
ook een mijnwerker houwt geen grafiet 
uit liefde voor potloden. Elke partij 
doet precies wat hij doet omdat hij 

denkt hiermee het best in zijn noden te 
kunnen voorzien. En zo komt het dat 
al deze mensen, gedreven door eigenbe-
lang, samenwerken om potloden te ma-
ken. Potloden die uiteindelijk gekocht 
worden door mensen die hieraan nood 
hebben en die zelf  ook betrokken zijn 
bij een of  ander productieproces. Men 
heeft het ook vaak over de Onzicht-

bare Hand, een term gebruikt door 
Adam Smith waarmee hij de kracht 
(eigenbelang) benoemt die dit welvaart-
creërende samenwerkingsproces stuurt. 
Wie inzicht heeft in dit fenomeen be-
grijpt ook dat het centraal plannen van 
economische processen quasi onmoge-
lijk is, simpelweg omwille van het feit 
dat één instantie nooit de nodige kennis 
kan hebben om dit te doen.  

I am a lead pencil—the ordi-
nary wooden pencil familiar to 
all boys and girls and adults who 
can read and write.1

Writing is both my vocation and 
my avocation; that’s all I do.
You may wonder why I should 
write a genealogy. Well, to be-
gin with, my story is interesting. 
And, next, I am a mystery—
more so than a tree or a sunset 
or even a flash of  lightning. But, 
sadly, I am taken for granted by 
those who use me, as if  I were 
a mere incident and without 
background. This supercilious 
attitude relegates me to the level 
of  the commonplace. This is a 
species of  the grievous error in 
which mankind cannot too long 
persist without peril. For, the 
wise G. K. Chesterton observed, 
“We are perishing for want of  
wonder, not for want of  won-
ders.”
I, Pencil, simple though I appear 
to be, merit your wonder and 
awe, a claim I shall attempt to 
prove. In fact, if  you can under-
stand me—no, that’s too much 
to ask of  anyone—if  you can be-
come aware of  the miraculous-

1) My official name is “Mongol 
482.” My many ingredients are 
assembled, fabricated, and finished 
by Eberhard Faber Pencil Compa-
ny.
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ness which I symbolize, you can 
help save the freedom mankind 
is so unhappily losing. I have a 
profound lesson to teach. And I 
can teach this lesson better than 
can an automobile or an airplane 
or a mechanical dishwasher be-
cause—well, because I am seem-
ingly so simple.
Simple? Yet, not a single person 
on the face of  this earth knows 
how to make me. This sounds 
fantastic, doesn’t it? Especial-
ly when it is realized that there 
are about one and one-half  bil-
lion of  my kind produced in the 
U.S.A. each year.
Pick me up and look me over. 
What do you see? Not much 
meets the eye—there’s some 
wood, lacquer, the printed labe-
ling, graphite lead, a bit of  metal, 
and an eraser.

Innumerable Antecedents
Just as you cannot trace your 
family tree back very far, so is it 
impossible for me to name and 
explain all my antecedents. But I 
would like to suggest enough of  
them to impress upon you the 
richness and complexity of  my 
background.
My family tree begins with 
what in fact is a tree, a cedar 
of  straight grain that grows in 
Northern California and Ore-
gon. Now contemplate all the 

saws and trucks and rope and 
the countless other gear used in 
harvesting and carting the ce-
dar logs to the railroad siding. 
Think of  all the persons and the 
numberless skills that went into 
their fabrication: the mining of  
ore, the making of  steel and its 
refinement into saws, axes, mo-
tors; the growing of  hemp and 
bringing it through all the stag-
es to heavy and strong rope; the 
logging camps with their beds 
and mess halls, the cookery and 
the raising of  all the foods. Why, 
untold thousands of  persons 
had a hand in every cup of  cof-
fee the loggers drink!
The logs are shipped to a mill 
in San Leandro, California. Can 
you imagine the individuals who 
make flat cars and rails and rail-
road engines and who construct 
and install the communication 
systems incidental thereto? 
These legions are among my an-
tecedents.
Consider the millwork in San 
Leandro. The cedar logs are cut 
into small, pencil-length slats 
less than one-fourth of  an inch 
in thickness. These are kiln dried 
and then tinted for the same rea-
son women put rouge on their 
faces. People prefer that I look 
pretty, not a pallid white. The 
slats are waxed and kiln dried 
again. How many skills went into 

the making of  the tint and the 
kilns, into supplying the heat, 
the light and power, the belts, 
motors, and all the other things 
a mill requires? Sweepers in the 
mill among my ancestors? Yes, 
and included are the men who 
poured the concrete for the dam 
of  a Pacific Gas & Electric Com-
pany hydroplant which supplies 
the mill’s power!
Don’t overlook the ancestors 
present and distant who have a 
hand in transporting sixty car-
loads of  slats across the nation.
Once in the pencil facto-
ry—$4,000,000 in machinery 
and building, all capital accumu-
lated by thrifty and saving par-
ents of  mine—each slat is given 
eight grooves by a complex ma-
chine, after which another ma-
chine lays leads in every other 
slat, applies glue, and places an-
other slat atop—a lead sandwich, 
so to speak. Seven brothers and 
I are mechanically carved from 
this “wood-clinched” sandwich.
My “lead” itself—it contains 
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I, Pencil, am a complex combination of  miracles: a tree, zinc, copper, graphite, and so on. But to 
these miracles which manifest themselves in Nature an even more extraordinary miracle has been 
added: the configuration of  creative human energies—millions of  tiny know-hows configurating 
naturally and spontaneously in response to human necessity and desire and in the absence of  any 

human master-minding!
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no lead at all—is complex. The 
graphite is mined in Ceylon. 
Consider these miners and those 
who make their many tools and 
the makers of  the paper sacks 
in which the graphite is shipped 
and those who make the string 
that ties the sacks and those who 
put them aboard ships and those 
who make the ships. Even the 
lighthouse keepers along the way 
assisted in my birth—and the 
harbor pilots.
The graphite is mixed with clay 
from Mississippi in which am-

monium hydroxide is used in 
the refining process. Then wet-
ting agents are added such as 
sulfonated tallow—animal fats 
chemically reacted with sulfu-
ric acid. After passing through 
numerous machines, the mix-
ture finally appears as endless 
extrusions—as from a sausage 
grinder-cut to size, dried, and 
baked for several hours at 1,850 
degrees Fahrenheit. To increase 
their strength and smoothness 
the leads are then treated with a 
hot mixture which includes can-
delilla wax from Mexico, paraffin 
wax, and hydrogenated natural 
fats.
My cedar receives six coats of  
lacquer. Do you know all the 
ingredients of  lacquer? Who 
would think that the growers of  
castor beans and the refiners of  
castor oil are a part of  it? They 
are. Why, even the processes 
by which the lacquer is made a 
beautiful yellow involve the skills 
of  more persons than one can 

enumerate!
Observe the labeling. That’s a 
film formed by applying heat to 
carbon black mixed with resins. 
How do you make resins and 
what, pray, is carbon black?
My bit of  metal—the ferrule—
is brass. Think of  all the per-
sons who mine zinc and copper 
and those who have the skills 
to make shiny sheet brass from 
these products of  nature. Those 
black rings on my ferrule are 
black nickel. What is black nickel 
and how is it applied? The com-

plete story of  why the center of  
my ferrule has no black nickel on 
it would take pages to explain.
Then there’s my crowning glo-
ry, inelegantly referred to in the 
trade as “the plug,” the part man 
uses to erase the errors he makes 
with me. An ingredient called 
“factice” is what does the eras-
ing. It is a rubber-like product 
made by reacting rape-seed oil 
from the Dutch East Indies with 
sulfur chloride. Rubber, con-
trary to the common notion, is 
only for binding purposes. Then, 
too, there are numerous vulcan-
izing and accelerating agents. 
The pumice comes from Italy; 
and the pigment which gives 
“the plug” its color is cadmium 
sulfide.

No One Knows
Does anyone wish to challenge 
my earlier assertion that no sin-
gle person on the face of  this 
earth knows how to make me?
Actually, millions of  human be-

ings have had a hand in my cre-
ation, no one of  whom even 
knows more than a very few 
of  the others. Now, you may 
say that I go too far in relating 
the picker of  a coffee berry in 
far off  Brazil and food growers 
elsewhere to my creation; that 
this is an extreme position. I 
shall stand by my claim. There 
isn’t a single person in all these 
millions, including the president 
of  the pencil company, who con-
tributes more than a tiny, infini-
tesimal bit of  know-how. From 

the standpoint of  know-how 
the only difference between the 
miner of  graphite in Ceylon and 
the logger in Oregon is in the 
type of  know-how. Neither the 
miner nor the logger can be dis-
pensed with, any more than can 
the chemist at the factory or the 
worker in the oil field—paraffin 
being a by-product of  petrole-
um.
Here is an astounding fact: Nei-
ther the worker in the oil field 
nor the chemist nor the digger 
of  graphite or clay nor any who 
mans or makes the ships or trains 
or trucks nor the one who runs 
the machine that does the knurl-
ing on my bit of  metal nor the 
president of  the company per-
forms his singular task because 
he wants me. Each one wants me 
less, perhaps, than does a child 
in the first grade. Indeed, there 
are some among this vast mul-
titude who never saw a pencil 
nor would they know how to use 
one. Their motivation is other 
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Simple? Yet, not a single person on the face of  this earth knows how to make me. This 
sounds fantastic, doesn’t it? Especially when it is realized that there are about one and 

one-half  billion of  my kind produced in the U.S.A. each year.
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than me. Perhaps it is something 
like this: Each of  these millions 
sees that he can thus exchange 
his tiny know-how for the goods 
and services he needs or wants. I 
may or may not be among these 
items.

No Master Mind
There is a fact still more as-
tounding: the absence of  a mas-
ter mind, of  anyone dictating or 
forcibly directing these countless 
actions which bring me into be-
ing. No trace of  such a person 
can be found. Instead, we find 
the Invisible Hand at work. This 
is the mystery to which I earlier 
referred.
It has been said that “only God 
can make a tree.” Why do we 
agree with this? Isn’t it because 
we realize that we ourselves 
could not make one? Indeed, can 
we even describe a tree? We can-
not, except in superficial terms. 
We can say, for instance, that a 

certain molecular configuration 
manifests itself  as a tree. But 
what mind is there among men 
that could even record, let alone 
direct, the constant changes in 
molecules that transpire in the 
life span of  a tree? Such a feat is 
utterly unthinkable!
I, Pencil, am a complex combi-
nation of  miracles: a tree, zinc, 
copper, graphite, and so on. But 
to these miracles which manifest 
themselves in Nature an even 
more extraordinary miracle has 
been added: the configuration of  
creative human energies—mil-
lions of  tiny know-hows con-
figurating naturally and sponta-
neously in response to human 
necessity and desire and in the 
absence of  any human mas-
ter-minding! Since only God can 
make a tree, I insist that only 
God could make me. Man can 
no more direct these millions 
of  know-hows to bring me into 
being than he can put molecules 

together to create a tree.
The above is what I meant when 
writing, “If  you can become 
aware of  the miraculousness 
which I symbolize, you can help 
save the freedom mankind is so 
unhappily losing.” For, if  one 
is aware that these know-hows 
will naturally, yes, automatically, 
arrange themselves into creative 
and productive patterns in re-
sponse to human necessity and 
demand—that is, in the absence 
of  governmental or any other 
coercive masterminding—then 
one will possess an absolutely es-
sential ingredient for freedom: a 
faith in free people. Freedom is 
impossible without this faith.
Once government has had a mo-
nopoly of  a creative activity such, 
for instance, as the delivery of  
the mails, most individuals will 
believe that the mails could not 
be efficiently delivered by men 
acting freely. And here is the rea-
son: Each one acknowledges that 
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he himself  doesn’t know how to 
do all the things incident to mail 
delivery. He also recognizes that 
no other individual could do it. 
These assumptions are correct. 
No individual possesses enough 
know-how to perform a nation’s 
mail delivery any more than any 
individual possesses enough 
know-how to make a pencil. 
Now, in the absence of  faith in 
free people—in the unawareness 
that millions of  tiny know-hows 
would naturally and miraculous-
ly form and cooperate to satisfy 
this necessity—the individual 
cannot help but reach the erro-
neous conclusion that mail can 
be delivered only by governmen-
tal “master-minding.”

Testimony Galore
If  I, Pencil, were the only item 
that could offer testimony on 
what men and women can ac-
complish when free to try, then 

those with little faith would have 
a fair case. However, there is tes-
timony galore; it’s all about us 
and on every hand. Mail deliv-
ery is exceedingly simple when 
compared, for instance, to the 
making of  an automobile or a 
calculating machine or a grain 
combine or a milling machine 
or to tens of  thousands of  oth-
er things. Delivery? Why, in this 
area where men have been left 
free to try, they deliver the hu-
man voice around the world in 
less than one second; they deliv-
er an event visually and in mo-
tion to any person’s home when 
it is happening; they deliver 150 
passengers from Seattle to Bal-
timore in less than four hours; 
they deliver gas from Texas to 
one’s range or furnace in New 
York at unbelievably low rates 
and without subsidy; they deliv-
er each four pounds of  oil from 
the Persian Gulf  to our Eastern 

Seaboard—halfway around the 
world—for less money than the 
government charges for deliver-
ing a one-ounce letter across the 
street!
The lesson I have to teach is this: 
Leave all creative energies unin-
hibited. Merely organize society 
to act in harmony with this les-
son. Let society’s legal apparatus 
remove all obstacles the best it 
can. Permit these creative know-
hows freely to flow. Have faith 
that free men and women will 
respond to the Invisible Hand. 
This faith will be confirmed. I, 
Pencil, seemingly simple though 
I am, offer the miracle of  my 
creation as testimony that this 
is a practical faith, as practical as 
the sun, the rain, a cedar tree, the 
good earth.

Focus



Blauwdruk 2014-2015 nr. 1 41

maandag t.e.m. vrijdag   
zaterdag                      
zondag     

Herbert Hooverplein 15
3000 Leuven

10u30- 20u00
10u30-18u00
  sluitingsdag



(Ere)lid worden? Blauwdruk ontvangen?
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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 penning-meester Kenneth op 
kenneth@lvsvleuven.be. 

Wenst u een abonnement op Blauwdruk zonder (ere)lid te worden?

Heeft u interesse in het liberaal gedachtegoed en wenst u het magazine Blauwdruk op re-gelmatige basis 
persoonlijk te ontvangen? Dan is er goed nieuws. Het is mogelijk om u te abonneren op Blauwdruk, 
zonder lid of  erelid te worden. Het magazine verschijnt drie maal per academiejaar. De prijs van dit jaar-
lijks abonnement bedraagt 25 euro. Voor meer informatie kunt u onze redactie contacteren via dimitri@
lvsvleuven.be of  één van onze bestuursleden aanspreken. U kan ook gewoon 25 euro op onze rekening 
storten met vermelding “jaarabonnement Blauwdruk”. Ons rekeningnummer is 734-0096923-29. Leden 
en ereleden van LVSV Leuven ontvangen sowieso een gratis abonnement op Blauwdruk.
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Bestuur

Voorzitter:
Harald Smeets

Harald@lvsvleuven.be  

Vicevoorzitter: 
Pieter Vermeulen

Pieter@lvsvleuven.be

Secretaris: 
Kathy Galloy

Kathy@lvsvleuven.be

Penningmeester: 
Kenneth V. P. 

Kenneth@lvsvleuven.be 

Politiek Secretaris: 
Jitte Akkermans

Jitte@lvsvleuven.be

PR & Communicatie: 
Dries De Maesschalck
Dries@lvsvleuven.be

Hoofdredacteur: 
Dimitri Van Becelaere
Dimitri@lvsvleuven.be 

Activiteitenverantwoordelijke: 
Jorig Wielockx

Jorig@lvsvleuven.be 

Sponsorverantwoordelijke: 
Matthieu Van Damme

Matthieu@lvsvleuven.be

Wouter Meex 
Wouter@lvsvleuven.be

Thomas De Clercq

Bestuursleden: Aspiranten:



Gallerij der Ereleden
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Ereleden

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

LVSV Leuven, gedelegeerd bestuurder Essenscia

Beeken Rudi
Advocaat, burgemeester Tielt-Winge

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

Leuven

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

Merksem

Caluwaerts Erica
Advocaat

Coppenolle Willem
Oud-bestuurslid LVSV Leuven

De Backer Philippe
Europees Parlementslid Open VLD

Het LVSV Leuven dankt zijn ereleden voor hun onmisbare steun.

De Croo Alexander
Vice-premier, minister van pensioenen, 

federaal volksvertegenwoordiger

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

Volksvertegenwoordigers, Vlaams volksvertegenwoordiger

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
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Ereleden

Rutten Gwendolyn
Partijvoorzitter Open VLD, Vlaams volksvertegenwoordiger

Taelman Martine
Vlaams volksvertegenwoordiger , fractie voorzitter Open VLD 

in de Senaat

Turtelboom Annemie
Vlaams minister van Financiën, Begroting en Energie

Vanhengel Guy
Brussels minister van financiën en begroting 

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

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

Michiels Dirk
Notaris

Pittevils Ivan 
Gedelegeerd bestuurder Nationale Loterij

Ponsaerts Luc
OCMW-raadslid Leuven Open VLD
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Sponsors

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



“The state is not armed with superior wit or 
honesty, but with superior physical strength. I 
was not born to be forced. I will breathe after 

my own fashion.”

- Henry David Thoreau
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Prof. Dr. Frank Van Dun

MAAR BLIJKBAAR HEBBEN HEEL WAT MENSEN ER GEEN MOEITE MEE
TE BESLUITEN DAT ZIJ HET RECHT HEBBEN BESLAG TE LEGGEN OP DE MIDDELEN VAN ANDEREN

OF DE MOGELIJKHEIDEN VAN ANDEREN TE ONDERDRUKKEN
ALS ZIJ ERVAN OVERTUIGD ZIJN DAT ZIJ HUN HEERSCHAPPIJ OVER DIE ANDEREN 

IN HET VOORDEEL VAN DERDEN UITOEFENEN


