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 VOORWOORD 
door Wim-Alexander Vetters 

PPPP OLITIEKE en syndicale hypocrisie vieren hoogtij. Dat de 
politiek heden ten dage een cyclische tendens vertoont 

om gewoon op ieders wensen in te gaan, zonder veel visie 
of langetermijnstrategie, is geen nieuw gegeven.  Echter 
daar waar knopen moeten doorgehakt worden en populis-
me niet het mes kan zijn, faalt de politiek faliekant. Met ons 
vakbondsdebat nog vers in het geheugen lijkt dit een ge-
past moment om de hardnekkige etterbuil die het Belgische 
sociale hart ontsiert bloot te leggen. In België bestaat in de 
grondwet nog steeds het historisch gegroeide verschil tus-
sen arbeiders en bedienden.  Onze arbeiders leveren hand-
arbeid en de bedienden intellectuele kracht.  Deze voorhis-
torische ongelijkheid drukt op een proactieve arbeidsont-
wikkeling, op de concurrentiepositie van België maar het 
meest funeste is de perceptie op de groep arbeiders en ar-
beid in het algemeen. In de maatschappij worden deze 
groep als de mindere, minder ontwikkeld en minder slim, 
benaderd met als gevolg dat ook het beroepsonderwijs on-
der dit dure maatschappelijk vooroordeel te lijden heeft.  Als 
liberaal stel ik me de vraag, wie van de sociale partners heeft 
de moed?   
Het eenheidsstatuut is een monster van Loch Ness dat om 
de zoveel jaar tijdens het sociaal overleg opduikt en even 
snel weer verdwijnt.  Met een bijna naïeve overtuiging ver-
kondigde Jan Vercamst, voorzitter van de liberale vakbond 
ACLVB onlangs in De Standaard dat de sociale partners nu 
echt van plan zijn er werk van te maken.  Nu, enkele weken 
later zit het sociaal overleg muurvast.  
 
België is naast Griekenland het enige land in Europa dat dit 
onrecht heeft laten voortbestaan.  Ondanks de prioriteiten 
die ik elke federale en gewestelijke regering de laatste de-
cennia al heb weten stellen “werk, werk, en nog eens werk” 
lijken de fundamenten van de Belgische arbeidsmarkt ten 
gronde verroest en op termijn funest voor haar internationa-
le concurrentiepositie.   
Inmiddels is deze strijd verdiept in een gevecht om morele 
principes in de democratische rechtstaat die België toch 
schijnt te zijn.  Meerdere arbeiders hebben rechtszaken aan-
gespannen tegen lokale overheden om dit fundamentele 
onrecht aan te klagen. Wat is er toch aan de hand dat België 
deze nationale steen des aanstoots niet weggewerkt krijgt? 
Waarom lukt het Duitsland, via een uitspraak van het hoog-
ste rechterlijk orgaan in ’87 wel en België, ondersteunend 
door de rechtspraak en de meest gerenommeerde acade-
mici en politici, niet? Leeft België nog op de pre-industriële 
ideologische wolk waarin sociale rechtvaardigheid eerder in  
 

de wurggreep van een dogma voortleeft dan dat ze het 
arbeidsethos dient?  Is dat het ontoegankelijke theater waar 
vakbondsboegbeelden, gecompromitteerd en wel aan het 
idealisme van weleer, hun sterk verouderde stem krakend 
laten schallen? De vaders van de sociale rechtvaardigheid 
die in eigen kerk met twee maten meten, arbeiders- en be-
diendencentrales, die zich laten vertegenwoordigen op die 
plaatsen waar internationale kritiek op de arbeidsethiek van 
België in de kiem wordt gesmoord (De voorzitter van de 
commissie die toeziet op de implementatie van internatio-
nale verdragen binnen het ILO is Luc Cortebeeck), die de 
politieke partijen aan zich compromitteren en vice versa 
voor het behoud van burgerzieltjes, die de rechtspraak com-
promitteert want ook daarin bevinden zich politiek be-
noemde leden...? 
Maar het is vandaag de 21ste eeuw waarin hoogwaardige 
technologie, democratische principes en individuele vrijheid 
voorop staan. Het is de 21ste eeuw waar van iedere arbeider 
werkzaam in bouw, metaal, autohandel of groenonderhoud 
verwacht wordt dat hij weet wat hij doet, dat hij computer-
gestuurde machines kan bedienen, analyseren en repareren. 
Het is een 21ste eeuw waarin een arbeider in staat moet zijn 
zich op basis van persoonlijke overwegingen te kunnen ver-
antwoorden, verdedigen en ‘stellen’.  
Waarom is noch de Belgische wetgevende, noch de recht-
sprekende, noch de uitvoerende macht in staat dit sinds de 
zestiger jaren alom aangeklaagde onrecht te vereffenen? 
Ik hoop op een spoedig, economisch en sociaal verant-
woord eenheidsstatuut voor werknemers. Welke ingrijpende 
consequenties zal een aangehouden onderscheid tussen 
arbeiders en bedienden hebben voor de ontwikkeling van 
de Belgische arbeidsmarkt op termijn? Een vraag waar ik niet 
kan op antwoorden, maar ik ben oprecht bezorgd. 
 
In een liberale maatschappij kijkt een overheid naar zijn bur-
gers als een groep gelijkwaardige individuen en maakt ze 
geen willekeurig en discriminerend onderscheid.  Wij als 
onafhankelijke en consequent liberale jongeren dromen van 
een betere wereld, en vechten met al onze energie tegen 
het vandaag heersend cynisme. Moge u verder in ons lezers-
blad enkele aanzetten vinden hoe wij een oprecht liberale 
maatschappij van morgen percipiëren.  ■ 

 
WimWimWimWim----Alexander VettersAlexander VettersAlexander VettersAlexander Vetters    

Voorzitter LVSV Gent 

Beste lezer, 
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 EDITORIAAL 
door Michiel Rogiers 

VVVV OOREERST wens ik u in alle oprechtheid een gelukkig 
Nieuwjaar. 2009 was een turbulent jaar en werd 

onder andere gekenmerkt door de naschokken van de 
financiële en economische crisis, de inauguratie van 
Barack Obama als eerste zwarte president van de 
Verenigde Staten, de inwerkingtreding van het verdrag 
van Lissabon en daaropvolgend Herman Van Rompuy als 
allereerste voorzitter van de Europese Raad en ten slotte 
de internationale klimaattop in Kopenhagen waarbij 
China even bevestigde dat ze een politieke supermacht 
is.  Moge 2010 het jaar van de ommekeer worden. Het 
jaar waarbij de vrijheid van de burgers voorrang krijgt op 
nutteloos politiek getouwtrek. Om tot die ommekeer te 
komen, zullen enkele obstakels uit het verleden 
opgeruimd moeten worden. Het zijn gebeurtenissen 
waarbij op spontane wijze zal aangetoond worden dat 
de constructie die ooit als sensationeel beschouwd werd 
eigenlijk niet deugt. Als recente voorbeelden van 
spontane gebeurtenissen kunnen de sluiting van Opel 
Antwerpen, het jobverlies en de reorganisatie bij 
Carrefour en het treinongeval in Buizingen aangetoond 
worden. Zo zijn Opel Antwerpen en Carrefour beiden de 
resultante van enerzijds wanbeleid bij de desbetreffende 
ondernemingen. General Motors bleef op grote schaal 
krachtige en niet zuinige wagens produceren, terwijl er 
weinig vraag tot deze goederen was op de markt. 
Carrefour bleek op marketingvlak geen goede leerling, de 
hypermarkten maakten nooit deel uit van de Belgische 
winkelcultuur. Anderzijds bleken de personeelskosten 
voor werkgevers een belangrijk argument om België te 
verlaten. Wanneer gaan onze beleidsmakers nu eindelijk 
maatregelen nemen en de patronale lasten laten dalen? 
Het moment wanneer ons land tot de gepluimde kippen 
zal behoren zal grandioos te laat zijn. De simplistische 
reactie dat ontslagen enkel een probleem zijn voor de 
ontslagenen is ook al helemaal verkeerd. Zo zullen 
Carrefour en Opel heel wat van de oudere 
tewerkgestelden op vervroegd pensioen sturen. Die 
uitbetaling van de pensioenen weegt massaal op de 
uitgaven van de RVA, waardoor dit als het ware een 
onrechtmatige collectivisering van de schulden van dit 
wanbeleid is. Daarnaast kan de ontsporing van de trein in  
 

Buizingen ook als een spontane reactie op een 
onhoudbare (wan)orde uit het verleden beschouwd 
worden. De oorzaak van de botsing bleek namelijk te 
liggen bij het negeren van een rood stoplicht. Indien 
onze nationale spoorwegmaatschappij in het verleden 
de nodige technische maatregelen had genomen, kon 
door middel van het automatisch stoppen van de trein 
dergelijke ravage vermeden worden. Uit een onderzoek 
van de Europese Commissie bleek dat de Belgische 
spoorwegen op vlak van veiligheid met moeite tot de 
middenmoot behoren in de Europese Unie. 
Overheidsinefficiëntie bleek wederom de oorzaak. In een 
vrijgemaakte markt zou de consument nooit een 
spoorwegmaatschappij met een onveilige reputatie 
vertrouwen, hierdoor zouden ‘slechte’ 
spoorwegmaatschappijen gewoon uit de markt 
geconcurreerd worden. 
 
De derde editie van het Neohumanisme is wederom 
overladen  met voortreffelijke teksten. Zo bespreekt 
Thibault de rampzalige aardbeving in Haïti van begin dit 
jaar en schreef Lawrence een tekst die 20 jaar geleden als 
sciencefiction zou beschouwd worden. Thomas en 
voorzitter Wim schenken ons wederom cruciale inzichten 
in de vrije markt en z’n founding fathers. Dat het Neo’tje 
geen banale rommel is weet men ondertussen ook in 
andere politiek-filosofische studentenkringen. Minos-
praeses Joachim Lommelen schreef een tekst over wat 
hem stoort aan de liberale filosofie omtrent Europa. 
Daarnaast worden de laatste bladzijden verrijkt met 
verslagen over voorbije LVSV-activiteiten, een boekwijzer 
en het cinefiele hoekje. Wie er niet genoeg van krijgt 
dient zeker de activiteitenkalender te consulteren 
achteraan dit tijdschrift. 
 
Als laatste wens ik u in alle welgemeendheid een 
aangename rit door dit neo’tje!  ■ 

    
    

Michiel RogiersMichiel RogiersMichiel RogiersMichiel Rogiers    
Hoofdredacteur Neohumanisme 

Allerdierbaarst LVSV-adept, 
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OVER HAITI, KAPITALISME EN ‘THE 
SHOCK DOCTRINE’ 
De aardbeving in Haïti begin 2010 was de ergste in haar soort die de mensheid ooit heeft De aardbeving in Haïti begin 2010 was de ergste in haar soort die de mensheid ooit heeft De aardbeving in Haïti begin 2010 was de ergste in haar soort die de mensheid ooit heeft De aardbeving in Haïti begin 2010 was de ergste in haar soort die de mensheid ooit heeft 

gezien. Om en bij de 230.000 mensen kwamen om, de Verenigde Naties had het over de gezien. Om en bij de 230.000 mensen kwamen om, de Verenigde Naties had het over de gezien. Om en bij de 230.000 mensen kwamen om, de Verenigde Naties had het over de gezien. Om en bij de 230.000 mensen kwamen om, de Verenigde Naties had het over de 

grootste catastrofe die ze meemaakte sinds haar bestaan. Miljoenen mensen werden dak-grootste catastrofe die ze meemaakte sinds haar bestaan. Miljoenen mensen werden dak-grootste catastrofe die ze meemaakte sinds haar bestaan. Miljoenen mensen werden dak-grootste catastrofe die ze meemaakte sinds haar bestaan. Miljoenen mensen werden dak-

loos en het land is één grote puinhoop. Hoe komt het dat het land er niet in slaagt om de loos en het land is één grote puinhoop. Hoe komt het dat het land er niet in slaagt om de loos en het land is één grote puinhoop. Hoe komt het dat het land er niet in slaagt om de loos en het land is één grote puinhoop. Hoe komt het dat het land er niet in slaagt om de 

wederopstand te bewerkstelligen? Heeft het buitenland daarin een rol te spelen? Is er een wederopstand te bewerkstelligen? Heeft het buitenland daarin een rol te spelen? Is er een wederopstand te bewerkstelligen? Heeft het buitenland daarin een rol te spelen? Is er een wederopstand te bewerkstelligen? Heeft het buitenland daarin een rol te spelen? Is er een 

historische schuld van het Westen?historische schuld van het Westen?historische schuld van het Westen?historische schuld van het Westen?    

door Thibault Viaene    

'It is the destiny of the people of Haiti to suffer'  
 

AAAA LDUS een cynische Jean-Claude Duvalier, 
voormalig dictator die tussen 1957 en 1986 

samen met z'n vader François een schrikbewind 
voerde over het Caribische eiland. Sinds haar onaf-
hankelijkheid van Frankrijk eind 18de eeuw kende 
Haïti een aaneenschakeling van geweld, armoede 
en ontbering. Alsof dat nog niet genoeg was, werd 
het eiland begin dit jaar geconfronteerd met één 
van de meest verwoestende aardbevingen in de 
wereldgeschiedenis. Vermoedelijk 230.000 mensen 
lieten het leven en de infrastructuur is verworden 
tot een complete puinhoop. De Haïtiaanse over-
heid, die voor de natuurramp reeds als een misluk-
te staat geboekstaafd stond, is volledig van het 
voorplan verdwenen.  
 
In het buitenland kwamen er massale hulpacties 
op gang, zowel overheden, ngo's als private orga-

nisaties maakten 
geld vrij en 
stuurden red-
dingsteams. De 
Verenigde Sta-
ten, die duizen-
den militairen 
en medici stuur-

de, nam grotendeels de touwtjes in handen. Hoe-
wel de veiligheidssituatie ter plaatse gigantisch 
verbeterde, kwam er, voornamelijk uit antiglobalis-
tische hoek, veel kritiek op het Amerikaanse optre-
den. Er werd gewezen op de duistere rol die de VS 
samen met de Wereldbank en het Internationaal 
Monetair Fonds (IMF) in het verleden in Haïti ge-
speeld heeft en zo mee aan de basis ligt van het 
economische moeras waarin het land zich mo-

menteel bevindt. Ze doen de hulpverlening af als 
louter strategisch: het is de logica van het kapitalis-
me dat landen genre de VS hun invloed gaan vesti-
gen in het buitenland opdat eigen bedrijven ginds 
een afzetgebied verwerven. Naomi Klein, geroemd 
antiglobalistisch auteur, bestempelt dit als 'the 
shock doctrine': de hulpeloze bevolking van een 
geruïneerd land worden 'neoliberale' hervormin-
gen opgelegd, die ze anders niet zouden aanvaar-
den. Het is een systematiek, inherent aan het kapi-
talisme, die resulteert in economische crises en 
plunderingen. 
 
Dat de zgn. 'machtsontplooiing' van de Verenigde 
Staten op Haïti in de eerste plaats er één is van em-
pathie en oprechte bezorgdheid, hoeft niemand in 
vraag te stellen. Beelden van Amerikaanse hulpver-
leners die neergehurkt hun tranen trachten te be-
dwingen omwille van de gruwelijke taferelen die 
ze onder ogen gekregen hebben, zeggen genoeg. 
Net zoals Cuba in ruil voor olie dokters naar Vene-
zuela stuurt, is er in dergelijke situaties echter nooit 
sprake van volledige onbaatzuchtigheid. Geopoli-
tieke en economische belangen spelen altijd een 
rol. De kritiek die hier de kop opsteekt is echter 
steeds eng-ideologisch ingegeven. Het is verkeerd 
om de privatiseringen die de VS, het IMF en de We-
reldbank in dergelijke situaties veelal vooropstel-
len, a priori af te wijzen. Wie dogmatisch uitgaat 
van overheden die beter geplaatst zijn hongersno-
den en armoede aan te pakken, gaat aan de feiten 
voorbij. Overheidsinstanties fungeren veelal als ve-
hikels voor de corruptie en het profitariaat van 
ambtenaren en politici. Overigens leert de geschie-
denis ons dat voornamelijk socialistische dictatu-
ren hongersnoden genereren, met als driest voor-
beeld de economische hervormingen in maoïs-
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tisch China ('de grote sprong voorwaarts'), die 40 
miljoen levens eiste.  
 
Beweren dat het kapitalisme het laatste is wat lan-
den zoals Haïti nodig hebben om uit het dal te krui-
pen, is dus een verloochening van de waarheid. 
Klein en velen met haar slagen er vooreerst niet in 
het kapitalisme dat ze zo hardvochtig        bestrijden 
een behoorlijke definitie te geven. Als ze menen dat 
olieoorlogen zoals die in Irak, gelobby van belangen-
groepen en politici die bevriende bedrijven wat 
'favours' toekennen, inherent verbonden zijn aan 
het kapitalisme en het vrije marktdenken, verwarren 
ze het met de uitwassen van een Amerikaans neo-
corporatistisch systeem die bezwaarlijk het liberale 
Nirvana kan genoemd worden. 
 
Feiten zijn dus feiten, de vrije markt dient op haar 
merites te worden beoordeeld: landen die het pad 
van protectionisme verlieten en het kapitalisme om-
armden werden welvarender en zagen een signifi-
cante daling in ondermeer kindersterfte, corruptie 
en ongelijkheid. Uitgerekend Haïti fungeerde als ca-
sestudy in het magnum opus van Hernando De 
Soto's 'Het mysterie van het kapitaal.' Hij toonde aan 
dat de reden waarom landen zoals Haïti arm blijven, 

hem ligt in het totaal gebrek aan eigendomsrech-
ten. Tientallen bureaucratische stappen dienen on-
dernomen te worden om het eigendomsrecht over 
een eigen gebouwd huis te verkrijgen en het vergt 
jaren om een  bedrijfje op te starten, het zijn maar 
enkele van de vele voorbeelden. In dergelijk klimaat, 
waar corruptie welig tiert en de straten overheerst 
worden door anarchie en blind geweld, hoeft het 
niet te verwonderen dat welvaart en voorspoed ver 
te zoeken zijn.  
 
Wat Haïti dus nodig heeft is een performante recht-
staat die haar essentiële kerntaken opneemt: het 
opzetten van een politioneel en juridisch apparaat 
die erin slaagt de openbare orde te handhaven en 
eigendomsrechten doet respecteren. Haïtiaanse be-
leidsmakers wacht bijgevolg een enorm zware taak, 
ze zijn het de 230.000 zielen verschuldigd. ■  
 
 

Thibault ViaeneThibault ViaeneThibault ViaeneThibault Viaene    
Politiek Secretaris LVSV Gent 

Ondervoorzitter LVSV Nationaal 

 De Gentse delegatie op het galabal van LVSV Brussel (13/11/2009) 
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DE HOMO ECONOMICUS EN DE IPHONE 
Niet in staat zijn een kostenNiet in staat zijn een kostenNiet in staat zijn een kostenNiet in staat zijn een kosten----    batenanalyse te maken omwille van een gebrek aan informa-batenanalyse te maken omwille van een gebrek aan informa-batenanalyse te maken omwille van een gebrek aan informa-batenanalyse te maken omwille van een gebrek aan informa-

tie? Je dacht dat de meest rationele keuze ging leiden tot de beste beslissing, maar het tie? Je dacht dat de meest rationele keuze ging leiden tot de beste beslissing, maar het tie? Je dacht dat de meest rationele keuze ging leiden tot de beste beslissing, maar het tie? Je dacht dat de meest rationele keuze ging leiden tot de beste beslissing, maar het 

betekende net het omgekeerde? Deze problemen al eens voorgehad? Geen nood, politiek betekende net het omgekeerde? Deze problemen al eens voorgehad? Geen nood, politiek betekende net het omgekeerde? Deze problemen al eens voorgehad? Geen nood, politiek betekende net het omgekeerde? Deze problemen al eens voorgehad? Geen nood, politiek 

secretaris Lawrence voorspelt een hoopgevende toekomst!secretaris Lawrence voorspelt een hoopgevende toekomst!secretaris Lawrence voorspelt een hoopgevende toekomst!secretaris Lawrence voorspelt een hoopgevende toekomst!    
    

door Lawrence Vanhove    

H et is een gekend fenomeen: op een lange 

shopping-dag in Antwerpen (al dan niet 

met vriendin) koop je een paar nieuwe sneakers 

waarvan je denkt “Dit is het beste paar schoenen 

dat ik ooit gekocht heb”. De volgende dag loop je 

in de Veldstraat in Gent en kom je tot de jammerlij-

ke conclusie dat een andere winkel datzelfde paar 

voor een lagere prijs aanbiedt. 

 De voorgaande anekdote schetst een beeld dat 

door tegenstanders van het vrije marktdenken ge-

bruikt wordt om aan te geven dat het homo eco-

nomicus-principe, het mensbeeld waarbij econo-

men stellen dat iedere consumptiebeslissing ratio-

neel genomen wordt, incorrect zou zijn. 

Inderdaad is het zo dat, bij het ontbreken van be-

paalde informatie de consument achteraf gezien 

een incorrecte beslissing lijkt gemaakt te hebben. 

Met deze beknopte uiteenzetting wil ik de lezer er 

echter van overtuigen dat de technologische 

vooruitgang ons steeds dichter bij het rationele 

mensbeeld van de economische denkers brengt. 

 

Eerst en vooral dient benadrukt te worden dat vol-

gens het economisch liberale denken de econo-

mische “calculatie” plaatsvindt op het ogenblik dat 

de beslissing genomen wordt. Meer bepaald dient 

men het tijdstip waarop de calculatie plaatsvindt 

te situeren op het moment van de aankoop van 

het product.  

Het is dus perfect normaal dat iemand zich achter-

af gezien of volgens anderen ogenschijnlijk 

‘vergist’ heeft aangezien hij niet beschikte over vol-

doende informatie (bijvoorbeeld dat een andere 

winkel in een andere stad hetzelfde paar sneakers 

goedkoper aanbiedt). Het is vanzelfsprekend dat 

hij zonder deze informatie niet in staat was deze 

afweging volledig correct te kunnen maken. Van-

daar dat deze keuze, ondanks dat deze niet ‘de 

beste keuze’ is, toch rationeel genoemd kan wor-

den. 

 

Daarnaast dient gezegd te worden dat het tot 

voor kort veelal niet rationeel was om deze infor-

matie wél op te zoeken. “Waarom niet gewoon 

deze informatie nagaan?” Zeer eenvoudig: de kost 

om deze andere informatie na te gaan (in ons 

voorbeeld de prijs van dezelfde sneakers in een 

andere winkel in een andere stad)  is eenvoudig-

weg veel groter dan het prijsvoordeel dat het de 

consument zou opleveren (zich van Antwerpen 

naar Gent en, indien niet goedkoper in Gent, terug 

naar de winkel in Antwerpen verplaatsen kost 

meer dan het prijsverschil gewoon te betalen). We 

spreken dan nog niet eens van het tijdsverlies dat 

de persoon in kwestie oploopt. Dit ‘fenomeen’ 

heet “Rational Ignorance”(rationele onwetend-

heid), de klant zal bewust de informatie niet trach-

ten te achterhalen omdat het verwachte voordeel 

niet in proportie staat met de (bijkomende) kosten 

die gemaakt worden.  

 

In iets beperktere mate in het heden, met het in-
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ternet, maar zéker in de zeer nabije toekomst,  zullen 

deze informatiekosten echter tot het minimum be-

perkt worden. Vandaag al kan men met een korte 

zoektocht op Google, Pixmania, Ebay of zoekertjessi-

tes zoals “AutoScout24” al gezwind de voordeligste 

prijs van vele producten achterhalen. Echter, met de 

opkomst van de smartphones is het niet meer ver-

eist om zich te verplaatsen om de nodige informatie 

te bekomen. Niet alleen zijn de sites bereikbaar met 

de ingebouwde internetapplicaties, ook bestaan er 

vandaag (zoals van AutoScout24) al prijsvergelij-

kingsapplicaties  voor de iPhone waar je aan de 

hand van de specificaties van het product (in het 

geval van AutoScout24 de wagen) binnen een 

handomdraai de gangbare vraagprijs van het pro-

duct in kwestie kan achterhalen. Hetzelfde geldt 

vanzelfsprekend voor belangrijkere zaken zoals ver-

zekeringen, leningen met de zogenaamde verzeke-

rings- en leningssimulatoren. 

 

De toekomst brengt echter nog mooiere perspec-

tieven. Enkele informaticafirma’s zijn bezig met de 

ontwikkeling van een systeem waarbij men de 

streepjescodes kan ‘inscannen’ door deze te foto-

graferen met je smartphone. In combinatie met de 

aanwezige GPS-chip, die de locatie van het product 

kan achterhalen en zodoende herkent in welke win-

kel men zich bevindt, kan men met de smartphone 

prijzen ingeven én vergelijken met hetzelfde pro-

duct bij een andere winkel in de buurt. 

Smartphones, die ondertussen de early adaptor-fase 

al gepasseerd zijn, zullen in de toekomst openstaan 

voor personen van elke maatschappelijke inkomens-

laag. Net zoals destijds de gsm’s met kleurenscherm 

en camera nog een exclusief item betroffen, maar 

nu betaalbaar geworden zijn voor eenieder. 

 

Het Homo economicus-principe is dan wel een ide-

alistisch mensbeeld, door de technologische ont-

wikkeling zal men echter in de toekomst meer dan 

ooit in staat zijn te handelen in de geest van dit ide-

aal. Zodoende is het in de toekomst des te overbo-

diger om overheidsinterventie af te stemmen op het 

zogenaamde ‘onoordeelkundig handelen’ van men-

sen.  ■ 

 
Lawrence VanhoveLawrence VanhoveLawrence VanhoveLawrence Vanhove    

Politiek Secretaris LVSV Gent 
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MET DANK AAN ADAM SMITH 

Adam Smith, de moraalfilosoof die door allen als de grondlegger van de economische Adam Smith, de moraalfilosoof die door allen als de grondlegger van de economische Adam Smith, de moraalfilosoof die door allen als de grondlegger van de economische Adam Smith, de moraalfilosoof die door allen als de grondlegger van de economische 

theorie wordt beschouwd. Thomas heeft het over twee van zijn standaardwerken. Hij theorie wordt beschouwd. Thomas heeft het over twee van zijn standaardwerken. Hij theorie wordt beschouwd. Thomas heeft het over twee van zijn standaardwerken. Hij theorie wordt beschouwd. Thomas heeft het over twee van zijn standaardwerken. Hij 

toont het verband aan tussen beide boeken en theorieën en probeert op deze wijze on-toont het verband aan tussen beide boeken en theorieën en probeert op deze wijze on-toont het verband aan tussen beide boeken en theorieën en probeert op deze wijze on-toont het verband aan tussen beide boeken en theorieën en probeert op deze wijze on-

der andere aan te tonen dat markt en moraliteit wel degelijk tweelingbroeders zijn.der andere aan te tonen dat markt en moraliteit wel degelijk tweelingbroeders zijn.der andere aan te tonen dat markt en moraliteit wel degelijk tweelingbroeders zijn.der andere aan te tonen dat markt en moraliteit wel degelijk tweelingbroeders zijn.    

door Thomas Vanthournout    

M arkt en moraliteit – volgens velen hebben ze hoog-

stens enkele letters gemeenschappelijk. Critici gelo-

ven niet in een verband tussen beide begrippen. Nochtans 

was het de grondlegger van de hedendaagse economische 

wetenschap, Adam Smith, die zijn leven gewijd heeft om 

zowel de markt als de moraliteit te bestuderen. Reeds een 

kwartmillennium geleden toonde hij het verband tussen 

beide aan, een verband dat bovendien onlosmakelijk met 

elkaar verbonden blijkt te zijn.  

Het eerste deel is een schrijfsel over hoe de moraliteit (The 

Theory of Moral Sentiments) te rijmen valt met de markt (The 

Wealth of Nations). Het tweede deel is een poging om filoso-

fische en economische ideeën in te passen in tijden van Eu-

ropees protectionisme, financiële crisis, regulering en belas-

tingdruk. Met dank aan Adam Smith. 

 

MARKT EN MORALITEITMARKT EN MORALITEITMARKT EN MORALITEITMARKT EN MORALITEIT    

 

NATUURLIJKE EMPATHIE 
Twee boeken hebben Adam Smith onsterfelijk gemaakt. Het 

eerste werk, The Theory of Moral Sentiments, handelt vier-

honderd pagina’s lang over niets anders dan moraliteit. 

Smith had een frisse en uitgesproken kijk op hoe samenlevin-

gen werken. Zijn methodologie was kenmerkend voor het 

empirisme dat heerste tijdens de Schotse Verlichting anno 

achttiende eeuw. Men had tot doel te schrijven wat is – niet 

zozeer hetgeen wat zou moeten zijn. Observatie en analyse 

van het menselijk gedrag vormen de leidraad, waaruit Smith 

poogde algemeenheden te deduceren.  

Bij het bestuderen van het fundament van de menselijke 

moraal ontdekte Smith dat mensen een natuurlijke empathie 

(zelf gebruikte hij het woord ‘sympathie’) hadden voor elkaar. 

“How selfish so ever man may be supposed, there are evi-

dently some principles in his nature, which interest him in 

the fortune of others, and render their happiness necessary 

to him, though he derives nothing from it except the pleasu-

re of seeing it”. Die natuurlijke empathie zorgt ervoor dat 

mensen hun gedrag zullen matigen in de omgang met an-

deren en blijvend harmonie zullen nastreven. Dit is volgens 

Smith de absolute basis van onze morele ideeën en morele 

handelingen. 

 

EIGENBELANG 
In The Wealth of Nations behandelt Smith het eigenbelang: 

het nastreven van eigenbelang heeft ongewild een gunstig 

effect op anderen. Of om het te zeggen met Smith alombe-

kende citaat: “It is not from the benevolence of the butcher, 

the brewer, or the baker that we expect our dinner, but from 

their regard to their own interest”. Met andere woorden, 

Smith stelt een complexe menselijke natuur vast. We zijn 

tegelijk gericht op ons eigenbelang, maar desalniettemin 

hopen we positief beoordeeld te worden door anderen. Dit 

laatste duidt Smith aan met de fictie van de ‘onpartijdige 

toeschouwer’, die niemand anders is dan ons eigen gewe-

ten. 

In tegenstelling tot wat enkele critici beweren, valt het eco-

nomische werk The Wealth of Nations perfect te rijmen met 

zijn twintig jaar eerder geschreven moraalfilosofische werk 

The Theory of Moral Sentiments. Deze kritiek werd verspreid 

door de Historische School, een Duitse economische stro-

ming die sterk empirisch georiënteerd was, maar de nodige 

abstracte theorie miste. Volgens deze negentiende-eeuwse 

visie waren Smiths boeken tegenstrijdig: ze spraken zelfs van 

het ‘Adam Smith probleem’. 

Niets is echter minder waar. The Theory of Moral Sentiments 

mag op geen enkel manier als tegengewicht gezien worden 

van het zogenaamde moraalvrije The Wealth of Nations. 

Meer zelfs, The Wealth of Nations vindt fundamenteel steun 

in het veel bredere The Theory. In beide boeken maakt Smith 

gebruik van hetzelfde samenhangende logische systeem. De 

opvattingen van The Wealth of Nations zijn als het ware ge-

worteld in het substantiële The Theory of Moral Sentiments.  
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Wel is het zo dat Adam Smith gedurende de rest van zijn le-

ven aan beide boeken aanpassingen deed. Soms herschreef 

hij stukken of voegde hij tekst toe, maar fundamenteel wijzig-

de zijn aanpak nooit. Beide werken zouden zelfs complemen-

tair genoemd kunnen worden: ze tonen aan hoe zelfzuchtige 

menselijke wezens kunnen samenleven op een vredevolle 

wijze (in een morele sfeer) en op een productieve wijze (in 

een economische sfeer). 

 

 

ADAM SMITH LEEFTADAM SMITH LEEFTADAM SMITH LEEFTADAM SMITH LEEFT    

 

MONOPOLIES EN REGULERINGEN 
Vandaag de dag storen vele mensen zich aan de dominantie 

van grote ondernemingen, in het bijzonder de grote multina-

tionale spelers op de markt. Stemmen gaan op om hun 

macht te beknotten, door het beperkend te reguleren van 

hun markten. Adam Smith wijst er ons – terecht – op dat mo-

nopolies “a great enemy to good management” zijn en waar-

schuwt ons voor andere gevaren zoals de hoge prijzen die de 

monopolist kan vragen. Maar Smith wijst er eveneens op dat 

pas als er iets verkeerd is met die specifieke markt, monopo-

lies of kartels die hoge prijzen kunnen vragen. Pas als de markt 

werkelijk vrij is, kan deze prijszetting alleen tot stand komen 

door de unanieme toestemming van elke afzonderlijke han-

delaar en kan enkel blijven duren zolang die toestemming 

voortdurend is. Volgens Smith is het bijgevolg niet logisch dat 

dit monopolie of kartel voor lange tijd blijft bestaan. Hij zegt 

dat het enkel wetgevende en regulerende maatregelen zijn 

die de vrije marktwerking kunnen belemmeren en dat mono-

polies alleen door dergelijke maatregelen hun dominante 

positie kunnen bestendigen.  

 

Meer dan één antikapitalist heeft zich waarschijnlijk in de han-

den gewreven bij het lezen van Smiths zin, die stelt dat 

“people of the same trade seldom meet together, even for 

merriment and diversion, but the conversation ends in a con-

spiracy against the public, or in some contrivance to raise pri-

ces”. Maar vaak vergeten ze zich af te vragen wat deze mee-

tings in het merendeel van de gevallen mogelijk maakt. Om 

kort en duidelijk te zijn, regulering. Want door regulering zijn 

de vertegenwoordigers van dergelijke bedrijven verplicht 

samen te zitten en collectieve beslissingen te nemen over 

hoe hun beroep moet worden gemanaged. Hierdoor worden 

deze ontmoetingen niet enkel waarschijnlijk, maar zelfs nood-

zakelijk.  

Enkele tientallen jaren geleden, was de hamvraag nog of de 

economie staats- of marktgestuurd moest worden. Sinds de 

val van het communisme is deze vraag – althans tot op zeke-

re hoogte - beslecht in het voordeel van de voorvechters van 

een vrije markt. Maar het debat handelt nu over hoe deze 

private ondernemingen, in de vrije markt, moeten geregu-

leerd worden. Markant echter is hoe veel van deze regulerin-

gen onbedoelde gevolgen met zich meebrengen. Adam 

Smith zelf geeft meerdere uitgewerkte voorbeelden van hoe 

deze reguleringen schadelijke en gevaarlijke effecten verto-

nen. Hij vertelt echter niet precies over de manier waarop we 

deze problemen moeten aanpakken – hij geeft dit mee als 

een waarschuwing. 

 

BELASTINGEN 
Onovertroffen is het citaat van Adam Smith over dat andere 

probleem, belastingen. “There is no art which one govern-

ment sooner learns of another, than that of draining money 

from the pockets of the people”. Hij formuleert enkele basis-

principes die de taxerende instellingen moeten hanteren: 

belastingen moeten proportioneel zijn, het bedrag moet dui-

delijk zijn en de betaling ervan moet eenvoudig zijn. Vele lan-

den werken nu met – nodeloos – ingewikkelde, progressieve 

belastingsstelsels. Deze hanteren allerhande verschillende 

tarieven en de vrijstellingen zijn eindeloos en gecompliceerd. 

Een tegemoetkoming aan dit falende systeem zou een vlak-

taks kunnen zijn: ieder inkomen wordt met hetzelfde percen-

tage belast en de vrijstellingen worden tot een minimum 

gereduceerd. Dit wordt nu reeds toegepast in de Baltische 

Staten, Rusland, Slovakije en andere Oost-Europese landen. Ze 

zijn daar in staat om meer inkomsten te verwerven, en dit 

terwijl er lagere belastingvoeten worden gehanteerd.  

 

EUROPEES BELEID 
Adam Smith leefde in een periode van mercantilisme. Natio-

nale welvaart werd toen bekeken in termen van de goud- en 

zilvervoorraden van een land. De import van goederen werd 

aanzien als schadelijk; dit betekende immers dat een deel van 

die nationale welvaart moest opgegeven worden om de ge-

ïmporteerde goederen te betalen. De export van goederen 

werd dan weer als bevorderlijk aanzien; het zorgde er name-

lijk voor dat er meer edelmetalen verkregen werden. Dergelijk 

protectionisme deed zich ook voor op een lager niveau: ste-

den verboden handwerkers om hun diensten in andere stre-

ken aan te bieden en handelaars verkregen van de koning 

beschermende monopolies. 
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Smith kwam echter op de proppen met een andere me-

ning. Beide partijen hebben baat bij het drijven van hande-

len, zolang de toestemming daartoe vrij is. Smith toont aan 

dat hierdoor de gehele welvaart stijgt en corrigeert de op-

vatting dat de nationale welvaart bepaald wordt door de 

hoeveelheid edelmetaal. Het is het totaal aan productie en 

handel die de maatstaf hoort te zijn, hetgeen we vandaag 

het bruto nationaal product noemen. Smith rechtvaardigt 

de vrijhandel en beargumenteert deze in termen van 

‘absoluut voordeel’. Pas enkele decennia en David Ricardo 

later zal er sprake zijn van ‘comparatief voordeel’. 

 

Los van de creatie van de Interne Markt – die terecht één 

van de meest waardevolle verwezenlijkingen van de Euro-

pese Gemeenschap mag genoemd worden – zit politiek 

Europa nog steeds in de clinch met China over de import 

van kledingstukken. Doel van de Europese Unie is het be-

schermen van kledijfabrieken in Italië en Frankrijk, die vaak 

kleding produceert die soms twintig keer zo duur is als deze 

uit China. Adam Smith vertelt ons over “that crafty and insi-

dious animal, the politician” die zijn macht gebruikt om de 

eigen inlandse industrieën aan de concurrentie te onttrek-

ken. Ondanks recente verbeteringen, zien we hetzelfde te-

rug in het Europees landbouwbeleid, dat ontwikkelende 

economieën niet toelaat verder te groeien. De tariefbarrières 

staan haaks op de ideeën van Smith, die meer dan twee 

eeuwen geleden niet twijfelde aan de gunstige werking van 

vrijhandel. Beide partijen profiteren van open grenzen, waar-

bij elke belemmering ethisch noch economisch te verant-

woorden valt. Dit is cruciaal voor landen in de derde wereld, 

die staan te popelen een toekomst uit te bouwen, maar 

steevast koel worden afgeblokt door deze vormen van pro-

tectionisme. 

 

TOT SLOTTOT SLOTTOT SLOTTOT SLOT    

 

In tijden waar regeringen veelvuldig teruggrijpen naar de 

anticyclische begrotingspolitiek, mag het inzicht en oordeel 

van Adam Smith zeker niet uit het oog verloren worden. 

Sterker nog, Smith staat ons toe een degelijk verweer te bie-

den aan critici die een marktwerking beschouwen als een 

gegeven waarin moraliteit geen kans krijgt. Het onderlig-

gende verband tussen Smiths hoofdwerken benadrukken 

de plausibiliteit van de link mark-moraliteit. Daarnaast wer-

den enkele pragmatische voorstellen gedaan die in de lijn 

liggen van Smiths bevindingen. Ondanks de nu reeds funda-

menteel veranderde samenleving, blijft zijn pleidooi onmis-

kenbaar van deze tijd. Dat de sceptici zich eerst maar eens 

verdiepen in deze uitstekende en goed opgebouwde wer-

ken, want de onzichtbare hand is een zachte hand.  ■ 

 
Thomas VanthournoutThomas VanthournoutThomas VanthournoutThomas Vanthournout    

Secretaris LVSV Gent 
 
 

Thomas en Michiel praten na wie ze van de 1270 bezoekers op het Openings-
debat allemaal herkend hebben in het publiek (07/10/2009) 
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IT TAKES TWO TO TANGO... 
De vrije markt staat symbool voor casinokapitalisme en decadentie. Dat is althans waar De vrije markt staat symbool voor casinokapitalisme en decadentie. Dat is althans waar De vrije markt staat symbool voor casinokapitalisme en decadentie. Dat is althans waar De vrije markt staat symbool voor casinokapitalisme en decadentie. Dat is althans waar 

onwetenden de vrije markt van beschuldigen. Wat is nu de ware aard van het beestje? onwetenden de vrije markt van beschuldigen. Wat is nu de ware aard van het beestje? onwetenden de vrije markt van beschuldigen. Wat is nu de ware aard van het beestje? onwetenden de vrije markt van beschuldigen. Wat is nu de ware aard van het beestje? 

Zijn problemen in de samenleving te wijten aan de vrije markt of eerder inherent aan de Zijn problemen in de samenleving te wijten aan de vrije markt of eerder inherent aan de Zijn problemen in de samenleving te wijten aan de vrije markt of eerder inherent aan de Zijn problemen in de samenleving te wijten aan de vrije markt of eerder inherent aan de 

mensheid? mensheid? mensheid? mensheid?     

door  Wim-Alexander Vetters    

D e kredietcrisis wakkert een discussie aan die 

sinds de val van het communisme gesloten 

leek. De tegenstanders en criticasters van de vrije 

markt die zich in 1989 noodgedwongen in hun ide-

ologische bastions hadden teruggetrokken, komen 

er weer uit. Een veelgehoorde stelling is nu dat de 

vrije markt, met als resultante het onbeperkt nastre-

ven van eigen belang, schadelijk is voor de moraliteit 

en sociale cohesie. Hoewel de vrije markt dus in toe-

nemende mate wordt vereenzelvigd met asociaal 

gedrag en het recht van de sterkste, is het tegen-

overgestelde waar. 

 

De markt is een plaats waar vraag en aanbod bij el-

kaar komen, zo leren economische tekstboeken ons. 

De meest essentiële kenmerken van een markt zijn 

wederkerigheid en afhankelijkheid. Een transactie op 

de vrije markt komt alleen tot stand indien betrokken 

partijen er baat bij denken te hebben. ‘It takes two to 

tango’. Natuurlijk zal iedere partij zijn eigen belang 

zo goed mogelijk proberen te behartigen. Dat is 

goed. Het is goed dat niemand over zich heen laat 

lopen. Het is goed om je geen knollen voor citroe-

nen te laten verkopen. Dat kun je het onbegrensd 

nastreven van eigen belang noemen.  

 

In een vrije markt is echter niets onbegrensd moge-

lijk. Een partij die zijn zin te ver wil doordrijven krijgt 

nul op het rekest en kan geen overeenkomst sluiten. 

Zelfs de meest egocentrische en amorele figuur kan 

zich alleen staande houden op een vrije markt in-

dien hij rekening houdt met de belangen van ande-

ren. In die zin zijn vrije markten juist een goed medi-

cijn tegen asociaal en amoreel gedrag. De vishande-

laar die zijn klanten regelmatig voor rotte vis uit-

maakt of het ze tracht te verkopen, zal zijn bedrijf 

niet lang kunnen voortzetten.  

 

Natuurlijk, in de praktijk worden er transacties geslo-

ten die nadelig blijken te zijn voor één van de partij-

en. Door de grote informatievoorsprong op hun 

klanten konden verzekeraars te dure producten ver-

kopen, die de klanten niet gekocht zouden hebben 

als zij de consequenties beter hadden doorzien. In 

een vrije markt kan dit echter geen stand houden. 

Deze transacties gaven de verzekeraars slechts een 

tijdelijk voordeel, en op langere termijn schade. 

 

Uiteindelijk kwam de waarheid aan het licht. Mede 

door de op de vrije markt opererende vrije pers. De 

woekerpolis affaire was geboren. De verzekeraars 

kiezen nu eieren voor hun geld en gaan over tot het 

betalen van compensaties. En echt niet alleen om-

dat de overheid zich met de zaak heeft bemoeid. In 

een vrije markt is het hebben van een goede naam 

immers van cruciaal belang. 

 

Maar is de overheid dan overbodig? Nee, natuurlijk 

niet. Markten functioneren alleen als partijen elkaar 

vertrouwen. En mocht dat vertrouwen beschaamd 

worden doordat iemand bijvoorbeeld zijn rekening 

niet betaalt, dan is het goed dat er een onpartijdige 

instantie is waar men recht kan halen. Een instantie 

die de nalatige contractant tot naleving van zijn ver-
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plichtingen kan dwingen. In die zin fungeert de 

overheid als een scheidsrechter bij een sportwed-

strijd. Je zou kunnen stellen dat de over-

heid een vondst is van de vrije markt. 

Ook is de overheid er om die belangen 

te behartigen die iedereen aangaan, 

maar die strijdig kunnen zijn met speci-

fieke deelbelangen van bepaalde private 

partijen 

 

Anders dan in de perfecte markten uit de economi-

sche theorie is op de meeste echte markten niet 

iedereen even machtig. Machtsverschillen kunnen 

tal van oorzaken hebben. Niet iedereen heeft toe-

gang tot dezelfde informatie of hulpmiddelen. An-

deren hebben voordelen door het beschikken over 

speciale talenten. Dit kan leiden tot corruptie, uit-

buiting, machtsmisbruik en ander onwenselijk ge-

drag. Dit zijn echter geen specifieke kenmerken van 

vrije markten maar gedragingen die helaas inherent 

zijn aan de menselijke aard. We zien vormen van 

onwenselijk en onethisch gedrag overal, niet in de 

laatste plaats in maatschappijen waar de vrije markt 

afwezig is. 

Bepaalde partijen mogen dan meer macht hebben 

dan anderen, maar anders dan een absolute vorst 

kan in een vrije markt niemand zijn 

macht onbeperkt misbruiken. Ook is 

op de vrije markt een machtsvoordeel 

iets van tijdelijke aard. Een vrije markt 

biedt altijd plaats aan nieuwkomers 

die de positie van een gevestigde or 

de kunnen aanvechten. 

 

Ondanks de tekortkomingen van de vrije markt, die 

uiteindelijk de tekortkomingen van mensen zelf 

zijn, is de vrije markt het beste allocatiemiddel. Niet 

alleen voor het bevorderen van economische groei 

en welvaart, maar ook voor het bevorderen van so-

ciale cohesie. Om je te kunnen handhaven op een 

vrije markt is het essentieel dat je anderen iets te 

bieden hebt en dat je met ze ruilt. Daar is niets aso-

ciaals of amoreels aan. De markt is niet ieder voor 

zich of het recht van de sterkste. De markt dwingt 

mensen, met een invisible hand, tot samenwerken 

en sociaal gedrag.  ■ 

 
WimWimWimWim----Alexander VettersAlexander VettersAlexander VettersAlexander Vetters    

Voorzitter LVSV Gent 

“Ondanks de tekortkomingen 
van de vrije markt, die uiteinde-
lijk de tekortkomingen van men-
sen zelf  zijn, is de vrije markt 
het beste allocatiemiddel. “ 

Een olijke eettafel op het bestuursweekendje (27/09/2009) 
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HET GEVAAR VAN EMOTIONELE REACTIES 
Gebeurtenissen die het hart raken brengen doorgaans emotionele reacties teweeg. Soms Gebeurtenissen die het hart raken brengen doorgaans emotionele reacties teweeg. Soms Gebeurtenissen die het hart raken brengen doorgaans emotionele reacties teweeg. Soms Gebeurtenissen die het hart raken brengen doorgaans emotionele reacties teweeg. Soms 

is het gevaarlijk emotioneel te reageren. Zelfbeheersing en een rationele analyse van de is het gevaarlijk emotioneel te reageren. Zelfbeheersing en een rationele analyse van de is het gevaarlijk emotioneel te reageren. Zelfbeheersing en een rationele analyse van de is het gevaarlijk emotioneel te reageren. Zelfbeheersing en een rationele analyse van de 

situatie kan misschien net de oplossing van het desbetreffende leed betekenen. Jürgen situatie kan misschien net de oplossing van het desbetreffende leed betekenen. Jürgen situatie kan misschien net de oplossing van het desbetreffende leed betekenen. Jürgen situatie kan misschien net de oplossing van het desbetreffende leed betekenen. Jürgen 

haalt enkele voorbeelden aan.haalt enkele voorbeelden aan.haalt enkele voorbeelden aan.haalt enkele voorbeelden aan.    

door Jürgen Vandewalle    

T ragische gebeurtenissen lokken vaak een groot 
gevoel van solidariteit en medeleven op. Bij twee 

items die het nieuws de laatste maanden overheers-
ten; de aardbeving in Haïti en de sluiting van Opel 
Antwerpen, was dat alvast duidelijk. Het opborrelen 
van dergelijke emoties verdrukt ech-
ter vaak het rationele denken en de 
realiteitszin. En ook dat merken we 
aan sommige reacties op die twee 
gebeurtenissen. 
  
Zo werden vragen gesteld bij het 
aanmeren van cruiseschepen vol 
met toeristen op tientallen kilome-
ters van het gebied dat getroffen werd door de 
aardbeving. De cruiseschepen stoppen er al jaren 
aan de stranden, maar gezien de gebeurtenis zou 
dat nu plots immoreel zijn. Een verstaanbare emoti-
onele reactie. Het beeld van een straat vol met lijken 
naast het beeld van een toerist die op een strand 
naast een luxeboot wat pootje baadt, kan immers 
als contrast wel tellen. Echter vanuit een rationeel 
oogpunt zijn deze reacties onverstaanbaar. Net der-
gelijk toerisme zal immers één van de steunpunten 
worden die het land er economisch gezien weer 
bovenop zal helpen. De toeristen zijn vaak een be-
langrijke inkomstenbron voor Haïtianen in die regio. 
De vraag om zulke economische activiteit op een 
straal van enkele tientallen kilometers van een tragi-
sche gebeurtenis te onderbreken is dan ook niet 
correct. Men kan dan wel tot solidariteit oproepen, 
maar toeristen vragen om hun reis op te zeggen, 
omdat ze toevallig aanmeren in het land waar een 
aardbeving heeft plaats gevonden, is toch een brug 
te ver.  
  
Hetzelfde kortzichtige denkpatroon merkten we bij 
sommige reacties op de sluiting van Opel Antwer-

pen. Zo wou Animo, de jongerenafdeling van sp.a, 
onlangs haar solidariteit met de ontslagen werkne-
mers uitdrukken door op het autosalon bij de stand 
van Opel actie te voeren. De jongsocialisten vonden 
het niet kunnen dat de Opel Astra er nog wat extra 

wordt opgeblonken, terwijl 50 
kilometer verder in Antwerpen 
een sociaal bloedbad is aange-
richt. Hoe tragisch de situatie bij 
Opel Antwerpen ook mag zijn, 
dergelijke reacties zijn toch wel 
heel vergaand. Als ieder auto-
merk dat ooit al een fabriek heeft 
gesloten zijn auto’s niet meer zou 

mogen opblinken dan kan beter geen autosalon 
worden georganiseerd. Wat Opel nu nodig heeft is 
een heropleving van haar verkoop en het autosalon 
is daar een heel belangrijke factor in. Acties als die 
van Animo mogen dan al solidariteit voor ontslagen 
werknemers uitdrukken, ze leveren alvast niets op 
voor een bedrijf dat al jaren in moeilijkheden zit.  
  
Economische activiteit laten stilleggen omwille van 
tragische gebeurtenissen die in dezelfde context 
plaatsvonden getuigt niet van realiteitszin. Het is 
immers net die activiteit die noodzakelijk is om zo’n 
gebeurtenissen te voorkomen of  te verhelpen. Wat 
Haïti al jaren ontbreekt is net het aantrekken van een 
uitgebreide toeristische sector. Ook het probleem 
van Opel Antwerpen is nauwelijks meer dan een da-
ling van de verkoopcijfers. De solidariteit kent dan 
ook grenzen; de werknemers van Opel of de slacht-
offers in Haïti hebben niets aan het onderbreken van 
economische activiteit. Integendeel, het leven moet 
soms gewoon verder. ■ 
 

Jürgen VandewalleJürgen VandewalleJürgen VandewalleJürgen Vandewalle 

Activiteitenverantwoordelijke LVSV Gent 

“Als ieder automerk dat ooit al een fabriek 
heeft gesloten zijn auto’s niet meer zou mo-
gen opblinken dan kan beter geen autosalon 
worden georganiseerd. Wat Opel nu nodig 

heeft is een heropleving van haar verkoop en 
het autosalon is daar een heel belangrijke 

factor in.” 
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‘PRIVATE JUSTICE’: CONFLICTAFHANDELING 
MET EEN TOEKOMST? 

Wie een beroep wil doen op het gerechtelijk apparaat in ons land moet over een gezonde Wie een beroep wil doen op het gerechtelijk apparaat in ons land moet over een gezonde Wie een beroep wil doen op het gerechtelijk apparaat in ons land moet over een gezonde Wie een beroep wil doen op het gerechtelijk apparaat in ons land moet over een gezonde 

portie geduld beschikken. In de bedrijfswereld geldt het adagium ‘Time is money’. Tijds-portie geduld beschikken. In de bedrijfswereld geldt het adagium ‘Time is money’. Tijds-portie geduld beschikken. In de bedrijfswereld geldt het adagium ‘Time is money’. Tijds-portie geduld beschikken. In de bedrijfswereld geldt het adagium ‘Time is money’. Tijds-

verlies gaat doorgaans gepaard met geldverlies. Daarom vonden de bedrijven er niets be-verlies gaat doorgaans gepaard met geldverlies. Daarom vonden de bedrijven er niets be-verlies gaat doorgaans gepaard met geldverlies. Daarom vonden de bedrijven er niets be-verlies gaat doorgaans gepaard met geldverlies. Daarom vonden de bedrijven er niets be-

ter op dan zelf hun zaken te beslechten. Dit gaat alvast veel sneller en is zonder twijfel ter op dan zelf hun zaken te beslechten. Dit gaat alvast veel sneller en is zonder twijfel ter op dan zelf hun zaken te beslechten. Dit gaat alvast veel sneller en is zonder twijfel ter op dan zelf hun zaken te beslechten. Dit gaat alvast veel sneller en is zonder twijfel 

goedkoper. Welke voordelen zou dit systeem nog bieden?goedkoper. Welke voordelen zou dit systeem nog bieden?goedkoper. Welke voordelen zou dit systeem nog bieden?goedkoper. Welke voordelen zou dit systeem nog bieden?    

door Cédrique Walthoff-Borm    

D e gerechtelijke wereld staat heden ten dage aan felle kri-

tieken bloot. Onze samenleving kan niet anders dan met 

ledige ogen de politisering van de magistratuur, de hoge kost 

van gerechtelijke procedures, de ontoegankelijkheid en ineffici-

ënte werking van de strafrechtsbedeling aanzien,  evenals de 

gerechtelijke achterstand die jaar na jaar buitensporig aangroeit 

en de overbelasting van het strafrechtelijk apparaat.  De ham-

vraag in dit korte opiniestuk betreft dan ook de vraag of men 

hieraan enig weerwerk kan bieden indien men meer gebruik 

zou maken van private justitie, alsook welke voordelen en nade-

len er aan zo’n private conflictbeslechting kleven. In eerste in-

stantie zal besproken worden in welke gevallen en door wie 

‘private justice’ hoofdzakelijk wordt toegepast. Vervolgens wordt 

er stil gestaan bij de mogelijke voor- en nadelen die deze vorm 

van conflictafhandeling met zich meebrengt. 

 

Werknemerscriminaliteit en interne private conflictbe-Werknemerscriminaliteit en interne private conflictbe-Werknemerscriminaliteit en interne private conflictbe-Werknemerscriminaliteit en interne private conflictbe-

slechtingslechtingslechtingslechting    
 

Ondernemingen en organisaties worden maar al te vaak slacht-

offer van allerhande vormen van criminaliteit gepleegd door 

hun eigen werknemers, gaande van boekhoudfraude, corruptie, 

diefstal van bedrijfsmateriaal tot geweldsdelicten en seksuele 

misdrijven op de werkvloer. Een heldere definitie van het begrip 

‘werknemerscriminaliteit’ dringt zich bijgevolg op. Cools om-

schrijft dit als volgt: “Werknemerscriminaliteit is het geheel van 

strafbare gedragingen, als criminaliteit tegen bedrijfsactiva 

(oftewel ‘assets’ van een onderneming: kapitaal, goederen, per-

soneel en informatie), gepleegd door de werknemers in grote 

bedrijven, ten gevolge van de hierin aanwezig zijnde criminoge-

ne bedrijfscultuur en die repressief worden beslecht binnen de 

klassieke strafrechtsbedeling of via een hieraan complementaire 

interne private conflictbeslechting. Opmerkelijk bij werknemers-

criminaliteit is dat er steeds sprake moet zijn van een gezagsver-

houding (relatie werkgever-werknemer), en dat de afhandeling 

van conflicten zowel kan gebeuren via de gebruikelijke strafrech-

telijke weg, maar eveneens via ‘private justice’ intern het bedrijf 

door toepassing van het arbeidsrecht. Dit maakt dat hoewel 

beide vormen van conflictbeslechting complementair zijn aan 

elkaar, er toch sprake is van enige vorm van concurrentie. Private 

justitie houdt immers een deel van de conflictbeslechting in 

eigen hand zonder kennisgeving aan het openbaar ministerie/

politie.  De controle over de vraag of er al dan niet gestraft dient 

te worden, verschuift hierdoor van de overheid naar de private 

sector. Er ontstaat met andere woorden een voorterrein van 

rechtspleging waarin autonoom wordt bepaald wanneer de 

officiële justitie kan en mag interveniëren. Het betreft hier een 

systeem van ‘interne private conflictbeslechting’. We zien dat 

ondernemingen die slachtoffer worden van criminaliteit ge-

pleegd door de eigen werknemers deze vorm van conflictbe-

slechting prefereren boven het strafrechtelijke optreden van de 

overheid. Ondernemingen zijn het liefst rechter in eigen zaak. 

Deze tendens kan verklaard worden aan de hand van de ‘loss-

prevention theory’ van Shearing en Stenning. De werkgever is in 

de eerste plaats helemaal niet geïnteresseerd om de werknemer 

te laten veroordelen –daar heeft hij zelf bitterweinig aan-, hij 

streeft er echter  wel naar de aan hem toegebrachte schade te 

recupereren en de hier uit voortgesproten verliezen te beper-

ken. Dit alles buiten het strafrechtsysteem om.   

  

Voordelen private justitieVoordelen private justitieVoordelen private justitieVoordelen private justitie    

    
Waarom zijn ondernemingen liefst rechter in eigen zaak? Er zijn 

tal van voordelen verbonden aan het toepassen van een interne 

private conflictbeslechting. ‘Private justice’ is op de keper be-

schouwd een vorm van ‘victim-oriented justice, waarbij de aan-

dacht voor het slachtoffer –in dit geval het bedrijf/de organisatie

- bijzonder groot is. Géén aangifte doen scheelt tijd, ergernis, 

kosten, en de blootstelling aan nieuwsgierige blikken. Het kan 

zelfs voordelig zijn voor de werknemer, die weliswaar zijn baan 
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kan verliezen maar in elk geval geen strafblad gepresenteerd 

krijgt. In de eerste plaats zal een onderneming steevast bezorgd 

zijn om haar reputatie, die een belangrijke invloed uitoefent op 

haar potentiële winstmarges. Het is van het grootste belang dat 

ze met een gedegen reputatie in de buiten-

wereld staat. In tegenstelling tot een straf-

rechtelijke afhandeling van werknemerscri-

minaliteit wordt bij ‘private justice’ het con-

flict binnenskamers opgelost, zodat er geen 

externe reputatieschade kan worden opge-

lopen, en het bedrijf haar betrouwbaar ima-

go in stand houdt. Bovendien behoudt de 

onderneming de controle over de conflictafhandeling, terwijl ze 

die bij een strafrechtelijke afhandeling uit handen dient te ge-

ven aan de overheid, en bijgevolg niet langer haar stempel kan 

drukken op het finale resultaat en de effectiviteit van de straf. 

Gezien de overbelasting en de gerechtelijke achterstand van 

het strafrechtelijk apparaat, biedt de afhandeling d.m.v. private 

justitie eveneens een snelle oplossing voor het probleem waar-

door men voorkomt dat bepaalde mistoestanden ontaarden in 

een criminogene bedrijfscultuur, en wordt het gerechtelijk ap-

paraat aanzienlijk ontlast. Daarenboven kan het strafrecht nog 

steeds gebruikt worden als ‘stok achter de deur’ ofwel ‘Ultimum 

Remedium’ mocht de interne afhandeling op een sisser aflo-

pen.  

 

Nadelen private justitieNadelen private justitieNadelen private justitieNadelen private justitie    

    
Vanzelfsprekend hangen er niet alleen voordelen vast aan de 

toepassing van een private justitie, maar mogen we ook de 

nadelen ervan niet over het hoofd zien. De bescherming van 

rechten van de werknemer wordt door de private justitie niet 

bepaald gewaarborgd. De misstap van een werknemer zal im-

mers niet door een onafhankelijke rechter worden beoordeeld, 

maar door het slachtoffer zelf: de werkgever. Die treedt daar-

mee op als rechter in eigen zaak. De werkgever staat bovendien 

steviger in zijn schoenen dan de werknemer daar hij een sterker 

wapen ter zijner beschikking heeft: het arbeidscontract. De be-

wijslast van werknemerscriminaliteit bij private justitie ligt volle-

dig bij de onderneming zelf. Zij mag gebruik maken van diverse 

toezicht- en controletechnieken om de werknemer te betrap-

pen, op voorwaarde dat dit niet heimelijk zou gebeuren en 

vastgelegd wordt in de ‘collectieve arbeidsovereenkomst’ of 

CAO. Dit conflicteert uiteraard met het recht op privacy waar-

over iedere mens, inclusief de werknemer zou moeten beschik-

ken. De conflictbeslechting verloopt daarnaast niet openbaar 

en bijgevolg is er geen externe controle op het verloop van een 

eerlijk proces. Ook het proportionaliteitsbeginsel vindt geen 

weerslag in het ‘private justice’ systeem. Een werknemer kan bij 

wijze van spreken ontslagen worden voor het stelen van een 

tube Pritt. De keerzijde van een private justitie heeft  echter 

meer facetten dan alleen de rechten van de werknemer. In een 

openbare rechtszaak ontstaat normbesef. Daar wordt bespro-

ken wat wel en niet toelaatbaar is, en ook 

hoe ernstig een misstap is. Daarmee 

dient een rechtszaak het algemeen maat-

schappelijk belang. Wanneer dat niet 

gebeurt, wordt ook de overheid nog eens 

benadeeld. Want als er stelselmatig wei-

nig aangifte wordt gedaan, krijgt de over-

heid een verkeerd beeld van de omvang 

van problemen, en kan ze er bijgevolg ook niet goed op reage-

ren.  

 

ConclusieConclusieConclusieConclusie    

 
Dat er sprake is van een “stille revolutie” in de manier waarop in 

onze samenleving criminaliteit wordt bestreden en afgehan-

deld valt niet langer te ontkennen. 

Er wordt door bedrijven al langere tijd meer werknemerscrimi-

naliteit opgespoord en afgehandeld dan door politie en Justitie. 

Het begrip overheidsmonopolie is bijgevolg een al lang achter-

haalde fictie waar men zich ten onrechte angstvallig aan vast 

blijft klampen. Er wordt door bedrijven bijzonder veel gebruik 

gemaakt van een private interne conflictbeslechting oftewel 

private justitie complementair aan de strafrechtelijke afhande-

ling, vanwege de vele economische voordelen die dit met zich 

mee brengt en ter compensatie van de lacunes binnen het 

gerechtelijk apparaat. 

De neiging om weinig aangifte te doen vanuit bedrijven over 

werknemerscriminaliteit en de keuze voor een private afhande-

ling strookt met de internationale trends. De maatschappij 

vraagt vandaag de dag om meer deregulering, minder ingrij-

pen door de overheid en meer stimulering van de eigen verant-

woordelijkheid. Maar tegelijk wordt op deze manier onze 

rechtsstaat aanzienlijk ondermijnt. De bescherming van de indi-

viduele burger en werknemers is niet langer gewaarborgd wan-

neer bedrijven hun eigen rechter gaan spelen. ‘Private justice’ of 

publieke afhandeling: aan u de keuze!  ■ 

    
Cédrique WalthoffCédrique WalthoffCédrique WalthoffCédrique Walthoff----BormBormBormBorm 

Bestuurslid LVSV Gent 

“De werkgever is in de eerste plaats hele-
maal niet geïnteresseerd om de werknemer 
te laten veroordelen – daar heeft hij zelf  
bitterweinig aan-, hij streeft er echter  wel 
naar de aan hem toegebrachte schade te 
recupereren en de hier uit voortgesproten 

verliezen te beperken.” 
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EUROPA ALS LIBERAAL PROJECT 
Guy Verhofstadt en zijn discipelen stellen dat de Europese integratie een bij uitstek libe-Guy Verhofstadt en zijn discipelen stellen dat de Europese integratie een bij uitstek libe-Guy Verhofstadt en zijn discipelen stellen dat de Europese integratie een bij uitstek libe-Guy Verhofstadt en zijn discipelen stellen dat de Europese integratie een bij uitstek libe-

raal project is. Telkens er debatten, zowel op tv als in de studentikoze milieus, plaatsvin-raal project is. Telkens er debatten, zowel op tv als in de studentikoze milieus, plaatsvin-raal project is. Telkens er debatten, zowel op tv als in de studentikoze milieus, plaatsvin-raal project is. Telkens er debatten, zowel op tv als in de studentikoze milieus, plaatsvin-

den worden de liberalen als de grote voorstanders van Europa beschouwd. Wat is er nu den worden de liberalen als de grote voorstanders van Europa beschouwd. Wat is er nu den worden de liberalen als de grote voorstanders van Europa beschouwd. Wat is er nu den worden de liberalen als de grote voorstanders van Europa beschouwd. Wat is er nu 

allemaal zo liberaal aan die integratie? Zal de Europese Unie een vrijere samenleving als allemaal zo liberaal aan die integratie? Zal de Europese Unie een vrijere samenleving als allemaal zo liberaal aan die integratie? Zal de Europese Unie een vrijere samenleving als allemaal zo liberaal aan die integratie? Zal de Europese Unie een vrijere samenleving als 

uitkomst betekenen?uitkomst betekenen?uitkomst betekenen?uitkomst betekenen?    

door Lorenzo Terrière    

O ver de vraag of het proces van Europese een-
making in essentie liberale waarden in zich 

draagt bestaat heel wat discussie. Naarmate het Eu-
ropese beleidsniveau een steeds belangrijkere rol 
speelt in het politieke bedrijf, investeren steeds meer 
intellectuelen hun aandacht in het zoeken naar ant-
woorden op deze existentiële vraag. Ideologen be-
kijken het integratieproject vaak vanuit verschillende 
invalshoeken om vervolgens tot volstrekt tegenge-
stelde conclusies te komen. Bij het overlopen van 
hun pleidooien, komen een drietal aandachtspunten 
op de voorgrond. 
Ten eerste beschouwen academici de EU steeds 
meer als een potentiële voorloper op vlak van  de-
mocratie binnen het mondiale politieke stelsel. Het 
Europese besluitvormingsysteem is immers bij uit-
stek atypisch. Zo moet het Europees Parlement (EP) 
geen vaste regering in het zadel houden zoals dit in 
traditionele natiestaten het geval is. Dit leidt tot het 
vormen van steeds wisselende meerderheden bij 
stemmingen in het EP. Rond elke nieuwe beslissing 
vertrekt men immers opnieuw vanuit een ‘nulpunt’. 
Machtposities op het Europese wetgevende niveau 
hebben dus een uitgesproken ‘vloeibaar’ karakter. 
Daarnaast zijn de politieke fracties in de Europees 
Parlement georganiseerd volgens ideologische over-
tuiging, en beschikken zij over een transnationaal 
‘Pan- Europees’ karakter. 
Naar aanleiding van het aantreden van de nieuwe 
Europese Commissie (EC) was er recentelijk nogal 
wat commotie rond de ‘hearings’. Deze worden in 
het EP georganiseerd vooraleer de EC definitief 
wordt benoemd. Deze ‘hearings’ (hoorzittingen) gel-
den als een volwaardig mondeling examen waarin 
aan de Europarlementariërs de kans wordt geboden 
om de toekomstige beleidsverantwoordelijken te 
testen op hun competenties, inzicht en kennis. Ver-
volgens kunnen diezelfde parlementairen de voor-
gedragen commissarissen afrekenen op de presta-

ties en antwoorden die zij hebben afgeleverd tijdens 
de hoorzitting. Het klopt dat het EP geen individuele 
benoemingen kan verhinderen, maar zij moet wel 
haar fiat geven aan de volledige Commissie voor-
aleer zij kan aantreden. Het adviserend oordeel dat 
het EP velt na elke hearing over elke commissaris, 
kan dus niet zomaar worden genegeerd door de 
commissievoorzitter en de nationale regeringen. In 
2004 bewees het EP al dat zij durft haar afkeuring te 
geven: zo werd de Italiaanse oerkatholiek Buttiglione 
niet geschikt geacht om het departement Justitie en 
Vrijheid te gaan leiden. In januari 2010 liet het EP op-
nieuw duidelijk haar afkeuring blijken bij de aanstel-
ling van de Bulgaarse Jeleva. Nadat zij tijdens de hea-
ring volledig door het ijs was gezakt, achtten onder-
vragers haar niet competent genoeg om de zware 
portefeuille van Ontwikkelingshulp te gaan beheren. 
Al snel anticipeerde de Bulgaarse regering op deze 
kritiek en werd een nieuwe kandidate naar voren ge-
schoven. Bovenstaande procedure kan ongetwijfeld 
als inspiratiebron dienen voor een opwaardering van 
het verlamde Belgische parlementaire systeem. 
Ten tweede wordt de EU een voortrekkersrol toege-
dicht inzake het promoten van vrijheid op het regio-
nale en internationale niveau. In essentie beoogt het 
integratieproces immers het wegvegen van de 
scheidingslijnen tussen de natiestaten en het cre-
ëren van een ruimte waarin vrede wordt gekoppeld 
aan de vrijheid en vooruitgang voor elk individu. Een 
concreet voorbeeld hiervan is het Grondrechten-
charter, dat een bindend karakter verwierf na het ra-
tificeren van het Hervormingsverdrag. Een belangrij-
ker element is dat de EU sinds jaar en dag essentiële 
waarden promoot via politieke conditionaliteit in 
hun extern beleid. Bij het politieke discours dat de 
EU op dit vlak hanteert, staat het nastreven van de 
‘vier vrijheden’ centraal. . . . Evenwel geldt voor de EU 
ook wat voor de klassieke natiestaat geldt: interne 
verdeeldheid verzwakt de mogelijkheid tot het voe-
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ren van een sterk eensgezind buitenlandbeleid. 
Nochtans is het evident dat we in de toekomst 
steeds meer onze krachten moeten bundelen. Ter-
wijl de trend van globalisering zich doorzet, maken 
analisten gewag van de shift 
naar een ‘post- Westerse wereld’. 
Indien we ook in een multipolai-
re wereld onze Westerse waar-
den willen blijven uitdragen, 
moet er worden samengewerkt. 
Het uitdiepen van een bondgenootschap met de 
VS (‘Atlantische waardengemeenschap’) vormt een 
volwaardige optie om ook in de toekomst onze 
gedeelde principes efficiënt te verdedigen. 
Ten derde speelt de EU ook een belangrijke rol als 
economisch zwaargewicht. Dankzij haar markt-
macht slaagt Europa er immers in om de economi-
sche spelregels die zij intern proclameert, ook op 
het internationale forum door te duwen. Zo be-
schikt de Europese Commissie intern via haar rui-
me bevoegdheden op vlak van concurrentie- en 
mededingingsbeleid over sterke instrumenten om 
te waken over een eerlijke toegang en werking van 
de Europese eenheidsmarkt. De EC trekt dit door 
op het internationale niveau: zo pleit zij via het we-
derkerigheidsprincipe van de WTO consequent 
voor het afbouwen van de bestaande (tarifaire én 
niet- tarifaire) handelsbarrières tussen handelspart-
ners. Het systematische nastreven van een verdere 

liberalisering van de wereldhandel kadert in het 
geloof van neoliberaal vooruitgangsoptimisme dat 
heerst onder de Europese besluitvormingsactoren. 
Hieruit volgt dat de EU kan aanzien worden als een 

mitspieler die zich openlijk afzet 
tegen vormen van protectionis-
me. 
In de praktijk treffen we binnen 
elk van deze drie domeinen ech-
ter nog heel wat tegenstrijdige 

signalen aan. Dit niet in het minst op het economi-
sche vlak. Zo belemmert de Europese Unie via haar 
restrictief landbouwbeleid nog steeds actief de 
invoer van enkele cruciale goederen uit ontwikke-
lingslanden. Daarnaast contrasteert het streven 
naar een Europese energiemarkt met de harde rea-
liteit: de energievoorziening wordt vandaag de 
dag in de eerste plaats bepaald door geostrategi-
sche motieven. 
Tot slot verwijs ik u voor een grondig uitgewerkte 
visie graag door naar het ‘Pleidooi voor een Libe-
raal Europa’ van Mathias De Clercq, waarin onze ex- 
voorzitter beargumenteert dat het Europese inte-
gratieproces bij uitstek een project is dat moet 
worden gezien vanuit een liberaal paradigma. ■ 
 

Lorenzo TerrièreLorenzo TerrièreLorenzo TerrièreLorenzo Terrière    
Lid LVSV Gent    

 

“Voor de EU  geldt ook wat voor de klassieke 
natiestaat geldt: interne verdeeldheid ver-
zwakt de mogelijkheid tot het voeren van een 

sterk eensgezind buitenlandbeleid. “ 

Arno & Maarten op het Openingsdebat (07/10/2009) 
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KAMERADEN, WIJ WILLEN PROGRESSIEVE BELASTIN-
GEN, EEN VERHOGING VAN DE VENNOOTSCHAPSBE-
LASTING EN DRASTISCHE ECOTAKSEN! 

Ons land ademt belastingen en slikt geld alsof het een frisdrank is. De FOD Financiën is Ons land ademt belastingen en slikt geld alsof het een frisdrank is. De FOD Financiën is Ons land ademt belastingen en slikt geld alsof het een frisdrank is. De FOD Financiën is Ons land ademt belastingen en slikt geld alsof het een frisdrank is. De FOD Financiën is 

een soep en een geldverslindend apparaat. Karel kaart in zijn tekst niet alleen de overbe-een soep en een geldverslindend apparaat. Karel kaart in zijn tekst niet alleen de overbe-een soep en een geldverslindend apparaat. Karel kaart in zijn tekst niet alleen de overbe-een soep en een geldverslindend apparaat. Karel kaart in zijn tekst niet alleen de overbe-

lasting aan, hij stelt ook dat er verkeerd belast wordt en geeft enkele oplossingen. Hierbij lasting aan, hij stelt ook dat er verkeerd belast wordt en geeft enkele oplossingen. Hierbij lasting aan, hij stelt ook dat er verkeerd belast wordt en geeft enkele oplossingen. Hierbij lasting aan, hij stelt ook dat er verkeerd belast wordt en geeft enkele oplossingen. Hierbij 

pleit hij voor een vlaktaks in plaats van het huidige progressieve belastingstelsel in de per-pleit hij voor een vlaktaks in plaats van het huidige progressieve belastingstelsel in de per-pleit hij voor een vlaktaks in plaats van het huidige progressieve belastingstelsel in de per-pleit hij voor een vlaktaks in plaats van het huidige progressieve belastingstelsel in de per-

sonenbelasting en een alternatief voor de vennootschapsbelasting.sonenbelasting en een alternatief voor de vennootschapsbelasting.sonenbelasting en een alternatief voor de vennootschapsbelasting.sonenbelasting en een alternatief voor de vennootschapsbelasting.    

door Karel Vincent    

V an alle dingen waar de Belgische staat zich al dan 

niet terecht mee bezighoudt, zijn het net de kernta-

ken die blijk geven van manifest en tegen corruptie aan-

schurkend wanbestuur. Om er een paar te noemen die 

elk op zich stof genoeg geven voor een stevig potje over-

heidsbashen: Justitie die kleine noch grote criminaliteit 

kan berechten, arbeidsmarktbeleid dat werkloosheid pro-

moot boven een job of het voeren van een anticyclisch 

uitgavenbeleid (sparen in de vette jaren, uitgeven en in-

vesteren bij laagconjunctuur om zo de staatsschuld laag 

te houden). Waar de toestand nog het meest zorgwek-

kend is, is toch wel bij FOD Financiën.  FOD Financiën, zeg 

maar de grootste werkgever van het land, maakt met 

29.000 ambtenaren de persoonlijke hofhouding uit van 

onderkoning Didier Reynders. 

Fiscaliteit, meerbepaald een eerlijke en efficiënte heffing 

van de bijdragen die elke burger betaalt voor de diensten 

die hij geniet van de overheid, is in quasi alle ideologieën 

een essentiële overheidstaak.  

Op alle vlakken draait de fiscus vierkant. Aan de ene kant 

is er de institutionele kant, zeg maar de efficiëntie van de 

heffing. Zonder op de ambtenaren zelf kritiek te hebben, 

ze doen immers hun job, kan men zich sterk afvragen hoe 

het komt dat een leger van 29.000 manschappen (zowaar 

groter dan de echte strijdmachten) er niet in slaagt om 

primo, alle belastingen te innen; secundo, de aangiftes te 

controleren; tertio, betwistingen eerlijk op  te lossen; 

quatro, fraude aan te pakken en ga zo maar door. In prin-

cipe wordt er geen aangifte van personenbelasting meer 

gecontroleerd, tenzij je een “verdacht profiel” hebt. Ook 

worden lang niet alle vennootschappen meer gecontro-

leerd, enkel de “verdachte”, met andere woorden; de ad-

ministratie kan discretionair mensen vrijstellen van een 

correcte belastingaangifte. Van willekeur gesproken, … 

Ook al is belasting ideologisch problematisch wegens 

inbreuk op eigendomsrechten. Daar voor liberalen een 

afschaffing van het fenomeen belasting niet haalbaar is, 

moeten we op zijn minst voor een eerlijke heffing, inning 

en controle pleiten. 

Aan de andere kant, de economische,  is er evenmin lof te 

zingen over  de Belgische Fiscus. De vraag “wat gaan we 

belasten” wordt helaas nog altijd beantwoord met : “waar 

het geld te rapen is”. Dit zonder stil te staan bij economi-

sche en sociale gevolgen van taxatie. Deze aanpak heeft 

verscheidene negatieve gevolgen. Het belangrijkste is 

zonder twijfel dat de lagere klassen in de feiten zwaarder 

belast worden, ondanks het progressief tarief. Zij die een 

royaler loon hebben weten dit slim te beleggen, fiscaal te 

stroomlijnen of gewoon in het buitenland te laten belas-

ten terwijl Jan Modaal braaf de bruine enveloppe voor lief 

neemt. Daarbovenop voorziet de fiscus allerlei aftrekpos-

ten waar ieder die geen boekhouder heeft geen benul 

van heeft. Een progressief tarief is omgekeerd tot een de-

gressief tarief met nog alle economische belemmeringen 

van een progressief tarief.  

Op de koop toe wordt rijk én arm nogmaals belast met 

BTW  op alles wat geconsumeerd wordt. Het is trouwens 

sowieso een dom idee om de basis van onze economie, 

meerwaarde te bestraffen door ze te belasten. 

De situatie wordt nog dramatischer als men de parafisca-

liteit (wat juridisch geen belasting is, maar economisch als 

belasting wordt ervaren) ook in beschouwing neemt. Het 

is hallucinant om vast te stellen dat, onder het mom van 

solidariteit van de rijkeren met de armere arbeiders, de 

sociale zekerheid toch voor het grootste deel gefinan-

cierd wordt uit bijdragen op loon. De grootste verdieners 
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weten aan dit systeem te ontsnappen door loon in het 

buitenland te verdienen zodat er een systeem is gecre-

ëerd waarbij de midden en lagere klasse zelf hun 

(overheids-) sociale zekerheid financieren. 

Het kan nochtans beter. Zoals wel meer gezegd wordt 

van overheidsingrijpen: Less is more. Slimme (de)

regulering ter vervanging van de huidige warboel kan 

zowel ondernemingen als individuen meer ruimte geven 

om te ondernemen en hun welvaart veilig te stellen. 

In de eerste plaats is er een vlaktaks nodig. Niet zozeer 

om de rijken een voordeel te geven maar om feitelijk pro-

gressieve belastingen efficiënt te heffen. Een eerlijke be-

lastingvoet van pakweg 30 procent met een belasting-

vrije schijf van pakweg €12.000. Aftrekposten worden 

afgeschaft. Dit is een op korte termijn realistisch alterna-

tief voor de progressieve personenbelasting. Het grootste 

voordeel is dat dit de heffing makkelijk en efficiënt maakt 

zodat fraude aangepakt kan worden, personeel elders 

ingezet kan worden en willekeur en corruptie bemoeilijkt. 

Bijkomend voordeel is dat iedereen die minder dan 

€1.000 per maand verdient geen belastingen betaalt. Zo-

dat de laagste klassen ontlast en gesteund worden zon-

der de economisch sterkeren te hinderen. 

Ten tweede dient de parafiscaliteit volledig afgeschaft te 

worden. Staats-socialezekerheid laten financieren door 

werknemers zelf geeft blijk van een groot sadisme en 

verachting van arbeid. Arbeid wordt in het huidige stelsel 

voor om en bij de 100% belast. Voor elke 1000 euro die 

een werknemer overhoudt om mee te consumeren of te 

sparen betaalt de werkgever 2000 euro. Dit werkt nega-

tief in op de werkgelegenheid, vraag maar aan Opel Ant-

werpen-arbeiders die moeten horen dat ze te duur zijn. 

Sociale zekerheidsbijdragen danken hun bestaan aan 

corporatistische reflexen van de vakbewegingen en zijn 

nefast voor werkgelegenheid. Als er gestreefd wordt naar 

maximale tewerkstelling dienen deze belastingen afge-

schaft te worden. Compensaties in de vennootschapsbe-

lasting lijken in dit scenario echter onafwendbaar. 

Ten derde; Ecofiscaliteit. Dit is tevens een heikel punt on-

der liberalen. De kritiek is trouwens terecht; het zet de 

deur open voor politieke willekeur en de ecologische 

meerwaarde is soms zeer te betwijfelen. Echter, het is 

mogelijk om ecologische bescherming te bewerkstelli-

gen met doeltreffende fiscaliteit. Meer zelfs, het is te ver-

antwoorden vanuit een vrijheidsideologie die Life, Liber-

ty, Property vooropstelt.  

Een marktwerking impliceert vrijwillige samenwerking 

van actoren op basis van wederzijds voordelige transac-

ties. Principieel zijn alle transacties binnen deze sfeer ge-

rechtvaardigd. A contrario kan men ook zeggen: niet alle 

transacties die niet gebaseerd zijn op  vrijwillige samen-

werking, moeten gehonoreerd worden. Dit zijn de zoge-

naamde externaliteiten. Wanneer deze externaliteiten 

negatief zijn, is vergoeding verschuldigd. Het staat buiten 

kijf dat negatieve ecologische gevolgen van een activiteit 

externaliteiten zijn.  

Twee vragen stellen zich. Ten eerste: is vergoeding ver-

schuldigd aan de natuur? Ten tweede: is het gerechtvaar-

digd dat een overheid zich gedraagt als een benadeelde 

om vergoeding te bekomen en kan dit op voorhand? 

Is de natuur vergoedingsgerechtigd? Mijns inziens is dit 

wel zo. In de eerste plaats uit de overweging dat zij die 

lusten hebben ook de lasten moeten dragen. Een vlot 

werkende markt zorgt automatisch voor een allocatie van 

risico op basis van de voordelen die de marktpartijen uit 

het risico kunnen halen. Het loutere feit dat eigendom-

men niet geclaimd (denk aan overbeviste scholen kabel-

jauw), niet te claimen (luchtkwaliteit) zijn of wanneer de 

eigenaar(s) niet identificeerbaar (oerwouden van india-

nenstammen) zijn doet geen afbreuk aan het feit dat de 

eigendommen vergoedingsgerechtigd zouden zijn, er 

wordt immers schade aangericht. Bovendien situeert een 

schadeverwekkende handeling zich moreel volledig bin-

nen de schadeverwekker en is het uit zijn aard een han-

deling waarbij de rechten van derden geen bezwaar uit-

maken, wat de handeling economisch en liberaalideolo-

gisch verwerpelijk maakt. De handeling vindt immers 

plaats buiten de markt maar heeft toch belangrijke gevol-

gen naar derden toe. Bovendien kan men met stelligheid 

zeggen dat de handeling nooit, of onder fundamenteel 

andere condities zou zijn gesteld als ze had plaatsgevon-

den op de markt. 

Nu het vast staat dat er een vergoeding verschuldigd is 

aan deze eigendommen stelt de vraag zich of de over-

heid zich kan opwerpen als beschermer van deze eigen-

dommen. Uit efficiëntieoverwegingen kan men geneigd 

zijn dit pad te bewandelen. Meer nog, voor bepaalde 

soorten vervuiling zoals een aantasting van luchtkwaliteit 
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van internationale proporties zijn er weinig organen met 

meer legitimiteit dan een of andere overheid. Eventueel 

is ex-ante vergoeding mogelijk, zoals bijvoorbeeld voor 

CO2-uitstoot, in de vorm van een heffing op fossiele 

energie. 

Echter, alternatieven zijn mogelijk. Class-action suits te-

gen vervuilers moet mogelijk zijn. Dit is reeds beperkt 

mogelijk in België. Hoewel de class-action op zich niet 

altijd ideologisch te verantwoorden is, kan het een effici-

ënt middel zijn om een vermeend vervuiler ter verant-

woording te roepen en eventueel tot vergoeding dwin-

gen zonder politieke goedkeuring. Een derde mogelijk-

heid is een rechtstreekse vergoeding. Negatieve externa-

liteiten rechtstreeks vergoeden aan omwonenden, scha-

delijders, … Omwonenden van bijvoorbeeld een terrein 

waar een afvalverbrandingsoven zou worden gebouwd 

kunnen in dit systeem ofwel kiezen de bouw te verhinde-

ren, hun eigendom zou immers minder waard worden 

ofwel om een rente te verkrijgen in ruil voor de getole-

reerde vervuiling. Dit is een aantrekkelijk idee daar het de 

(politieke) overheid niet noodzakelijk maakt voor de af-

dwinging, hooguit de rechter. 

Op korte termijn lijkt, spijtig genoeg, de botte bijl aanpak 

van een ecotaks de enige haalbare. Een eerlijke taxatie in 

functie van de aangerichte externaliteiten die naar boven 

of beneden bijgesteld kan worden. Het zou ideologisch 

een mooi idee zijn om alle belastingen af te schaffen en 

enkel nog ecotaksen te heffen. Het is in elk geval een 

mooi alternatief voor de vennootschapsbelasting. Bedrij-

ven die geen externaliteiten veroorzaken en dus enkel 

bijdragen aan de maatschappij worden dus volledig met 

rust gelaten om maximale welvaart te genereren. Andere 

bedrijven die wel vervuilen krijgen een permanente in-

centive zich ecologisch verantwoord te gedragen. 

 

Om te besluiten: Een vlaktaks ontlast de laagste klassen 

en belast de rijkeren op een eerlijke en economisch on-

schadelijke wijze. De afschaffing van de sociale zeker-

heidsbijdrage zal de werkgelegenheid maximaliseren. 

Tenslotte, een correcte ecotaks kan de vennootschaps-

belasting grotendeels overbodig maken en wat planeet 

overlaten voor onze kinderen. 

De combinatie van alle bovenstaande voorstellen voor 

een efficiënte, eerlijke en economisch productieve fiscali-

teit zou op zich, zonder andere overheidsinmenging, een 

betere maatschappij creëren voor deze en volgende ge-

neraties zonder afhankelijk te zijn van een overheid met 

haar grillige, onbekwame of zelfs corrupte politici. ■ 

    
Karel VincentKarel VincentKarel VincentKarel Vincent 

Penningmeester en Sponsoring LVSV Gent 
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« DIE LINKE » AUFERSTANDEN AUS RUINEN 

Zoals de CSU dé partij bij uitstek is in Bayern, is Die Linke de partij in opmars in het Zoals de CSU dé partij bij uitstek is in Bayern, is Die Linke de partij in opmars in het Zoals de CSU dé partij bij uitstek is in Bayern, is Die Linke de partij in opmars in het Zoals de CSU dé partij bij uitstek is in Bayern, is Die Linke de partij in opmars in het 

oosten van Duitsland. Het is zowaar de linksere broer van de SPD, de oosten van Duitsland. Het is zowaar de linksere broer van de SPD, de oosten van Duitsland. Het is zowaar de linksere broer van de SPD, de oosten van Duitsland. Het is zowaar de linksere broer van de SPD, de 

‘sociaaldemocratische’ partij. Die Linke wint de ene na de andere verkiezing in ‘sociaaldemocratische’ partij. Die Linke wint de ene na de andere verkiezing in ‘sociaaldemocratische’ partij. Die Linke wint de ene na de andere verkiezing in ‘sociaaldemocratische’ partij. Die Linke wint de ene na de andere verkiezing in 

OostOostOostOost----Duitsland. Hoe doen ze dit? En hoe komt het dat het linkse gedachtegoed Duitsland. Hoe doen ze dit? En hoe komt het dat het linkse gedachtegoed Duitsland. Hoe doen ze dit? En hoe komt het dat het linkse gedachtegoed Duitsland. Hoe doen ze dit? En hoe komt het dat het linkse gedachtegoed 

het kiezerspubliek kan bekoren na jaren van communistisch terreurbewind?het kiezerspubliek kan bekoren na jaren van communistisch terreurbewind?het kiezerspubliek kan bekoren na jaren van communistisch terreurbewind?het kiezerspubliek kan bekoren na jaren van communistisch terreurbewind?    

door Mathieu Vancanneyt    

DDDD    ie Linke, toffe gasten en erfgenamen van Honecker.ie Linke, toffe gasten en erfgenamen van Honecker.ie Linke, toffe gasten en erfgenamen van Honecker.ie Linke, toffe gasten en erfgenamen van Honecker.    
 
‘Die Linke is de laatste Duitse partij die de belangen 

van de arbeiders verdedigt. Daarmee is ze de directe op-
volger van de SED.( Sozialistische Einheitspartei Deutsch-
lands)’ Dat verklaarde Margot Honecker, de vrouw van de 

voorlaatste dictator van de Duitse Democratische Repu-

bliek, enkele maanden terug. Margot Honecker leeft van-

daag in Chili. Met haar maandelijks pensioen van 2300 

euro voert ze tot op heden een verbeten kruistocht tegen 

haar huidige broodheer de Duitse democratische 

‘rechtstaat’. 

    
Een onrechtstaat.Een onrechtstaat.Een onrechtstaat.Een onrechtstaat.    

 

Het is aandoenlijk, bijna lachwekkend om de nostalgische 

Honecker te horen praten over het voormalige boeren- 

en arbeidersparadijs. De DDR was een ‘sociale’ staat. 

Iedereen had vast werk, recht op gratis onderwijs en ge-

zondheidszorg. Het volk leidde een zorgeloos leven dank-

zij het genie van zijn excellente leiders. In de realiteit was 

de DDR een grootschalige openluchtgevangenis. Vluch-

telingen werden als wild afgeschoten. Kritische stemmen 

werden tot eind 1989 heropgevoed in de voormalige 

Nazi-concentratiekampen. Terwijl de bruine garde inspira-

tieloos fysieke foltering hanteerde gaf de socialistische 

elite de voorkeur aan meer geavanceerde methodes. De 

minst gekende methode – en misschien wel de meest 

gewelddadige - was deze van de gedwongen adopties. 

Politiek non- conformistische moeders werden na enkele 

maanden werkkamp altijd geconfronteerd met de keuze 

tussen levenslange opsluiting of een West-Duits pas-

poort. Indien ze kozen voor een levenslange opsluiting 

kwamen de kinderen in een tuchthuis terecht. Indien 

men voor een paspoort koos moest de moeder in kwestie 

eerst een formulier ondertekenen waarin ze verklaarde 

dat haar kinderen beter af waren bij een pleeggezin dat 

het regime gunstig was. Talloze moeders zijn vandaag 

nog steeds op zoek naar hun kinderen. Dat is de vrucht 

van de sociale staat, samen met een land dat vandaag 

nog steeds economisch als mentaal aan de grond zit. 

 

Linkse ideologie, Zwitserse bankrekeningen.Linkse ideologie, Zwitserse bankrekeningen.Linkse ideologie, Zwitserse bankrekeningen.Linkse ideologie, Zwitserse bankrekeningen.    

 

Hoewel de DDR vandaag tot het rijk van de historische 

atlas behoort is de uitspraak van  Margot Honecker een 

niet mis te verstane waarschuwing. De Linkspartei is in-

derdaad de enige erfgenaam - mijns inziens zelfs de reïn-

carnatie - van de SED. De partij omschrijft, net als de vroe-

gere SED, haar partijprogramma als uitgesproken anti- 

globalistisch, anti- kapitalistisch en natuurlijk - wat een eer 

- anti- liberaal. Voorzitter Gysi dweept openlijk met Cuba 

en Venezuela. Deze brutale regimes zijn volgens Die Linke 

het rolmodel voor het Duits socialisme van de 21ste eeuw. 

Naast het ideologisch programma is er natuurlijk ook een 

directe link tussen de partij en de SED, die twintig jaar 

geleden door het volk werd begraven. In 1989 was de 

huidige voorzitter van Die Linke, de eerste voorzitter van 

de PDS, de directe opvolger van de SED. De toenmalige 

voorzitter Gysi slaagde erin om de SED-partijkas veilig te 

stellen. Terwijl Oost- Duitsland op dat moment failliet was 

wordt geschat dat Gysi er toch in slaagde om ongeveer 

een kleine 15 miljard Duitse mark aan de kant te zetten. 

Dit gebeurde via schijnvennootschappen, vzw’s en stor-

tingen aan partijkopstukken van de voormalige SED. Deze 

actoren versluisden op hun beurt het geld naar geheime 

en taksvrije Zwitserse bankrekeningen. Ironisch genoeg is 

de Linkspartei er vandaag als de kippen bij om de kapi-
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taalvlucht van de Duitse ‘rijken’ te veroordelen. Over de 

partij met de grootste Zwitserse bankrekening zwijgt 

men natuurlijk liever. Deze Zwitserse kas, een combinatie 

van geroofd geld en fikse rentes, wordt vandaag ingezet 

om de socialistische levensstijl van linkse functionarissen 

te garanderen, en natuurlijk om de 

machtspositie van de partij te consolide-

ren. Zo pompt Die Linke het bloedgeld 

van voormalige DDR-burgers massaal in 

haar verkiezingscampagnes. Dat leverde haar de voor-

bije 20 jaar geen windeieren op. In de voormalige Oost- 

Duitse deelstaten behaalde men tijdens de laatste ver-

kiezingen gemiddeld ongeveer 20% van de stemmen. 

Bovendien heeft de partij ondertussen in iedere West- 

Duitse deelstaat de 5% drempel overstegen. 

 

Marxistische geschiedschrijving, immer objectief.Marxistische geschiedschrijving, immer objectief.Marxistische geschiedschrijving, immer objectief.Marxistische geschiedschrijving, immer objectief.    

 

Het gestolen DDR-geld wordt tevens handig benut om 

de geschiedenis te herschrijven. In het voorbije decenni-

um schoten linkse historische kringen, vreemd genoeg 

telkens gefinancierd door - u raadt het nooit - Die Linke 

als paddenstoelen uit de grond. Deze kringen hanteren 

zonder uitzondering de gebruikelijke marxistische 

‘argumentatie’. Er bestaan twee soorten historici, de bur-

gerlijke en marxistische geschiedschrijvers. Blijkbaar 

spreekt het voor zich dat burgerlijke geschiedkundigen 

nimmer objectief zijn. Burgerlijke historici worden im-

mers door hun sociale achtergrond gedetermineerd en 

zijn daarom subjectief. Hun werk is niets meer dan een 

selectie van feiten die de machtspositie van de heersen-

de klasse moet legitimeren. Anderzijds zijn er de marxis-

tische historici. De feitenselectie van marxisten wordt 

totaal niet door hun sociale achtergrond gedetermi-

neerd en is bijgevolg objectief. Deze redenering bevat 

twee zwakke punten. Ten eerste is het nog altijd ondui-

delijk waarom de feitenselectie van de ene klasse objec-

tief zou zijn terwijl deze van een andere klasse subjectief 

wordt bevonden. Verder is het ook onbegrijpelijk waar-

om Marx, de zoon van een advocaat en dus een product 

van de kapitalistische kaste, er dan wel in slaagde om 

een anti- kapitalistisch werk te produceren. Bovendien is 

dit een gemakkelijk excuus om de feiten in het werk van 

burgerlijke historici te negeren en als ideologische her-

senspinsels af te doen. Het werk van een burgerlijk histo-

ricus is in de marxistische visie altijd een leugen, alleen 

omdat de burgerlijke historicus tot de burgerlijke klasse 

behoort. In die zin is het marxistische denkpatroon het-

zelfde als dat van de doordeweekse racist. De klassen 

van Marx kunnen we dan door rassen 

vervangen. Een argument is voor een 

racist ongeldig als het door iemand 

van een onder ras werd uitgetekend. 

Bij marxisten worden argumenten ongeldig als ze door 

een ‘bourgeois’ worden geponeerd. Marxisten zijn totaal 

niet geïnteresseerd of de feiten van burgerlijke historici 

nu wel of niet kloppen. Als de feiten niet in de lijn liggen 

van de marxistische ideologie zijn ze per definitie een 

hersenspinsel van de klassenvijand en dus ongeldig. 

Marxistische geschiedfilosofie heeft dus niets te maken 

met de verificatie of falsificatie van argumenten. Argu-

menten tellen simpelweg niet meer. Dat maakt spijtig 

genoeg iedere discussie op basis van argumenten on-

mogelijk. Een conflict kan dan ook niet langer verbaal 

worden beslecht maar alleen door geweld, zoals menig 

marxistische dictators trouwens al demonstreerden. 

 

Het werk van burgerlijke historici niet beoordelen op de 

feiten, afdoen als ‘bullshit’, en daarmee iedere discussie 

op voorhand onmogelijk maken, is één methode. Een 

andere manier is de onthulling van pijnlijke historische 

feiten opzettelijk vermijden. In Berlijn lukt dit wonderwel. 

Enkele jaren terug werd - ‘I eat commies for breakfast’ - 

historicus Hubertus Knabe als directeur van het voorma-

lige Stasi-archief benoemd. Knabe verrichte baanbre-

kend onderzoek naar de banden tussen de huidige Link-

spartei en de voormalige Stasi. Zo achterhaalde hij on-

dermeer dat voorzitter Gysi samen met de overgrote 

meerderheid van de huidige linkse functionarissen, par-

lementariërs, medewerkers, etc., actief was binnen de 

Stasi. De Linkspartei wordt door Knabe omschreven als 

een soort OCMW van ex- Stasi functionarissen. Ironisch 

hebben deze ex- Stasi infiltranten samen met SPD’ers 

vandaag de touwtjes te Berlijn in handen. Het is bijna 

tragikomisch dat de partij die door Knabe wordt vervolgt 

gedeeltelijk beslist hoeveel fondsen deze historicus ver-

werft. Vanzelfsprekend kampt Knabe voortdurend met 

geldgebrek en wordt diepgaand onderzoek belemmerd. 

“Zo pompt Die Linke het bloedgeld van 
voormalige DDR-burgers massaal in haar 

verkiezingscampagnes.” 
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De DDR, wadisda?De DDR, wadisda?De DDR, wadisda?De DDR, wadisda?    

 

Opvallend is dat het DDR-verleden ook geen aandacht 

krijgt in de schoolboeken. Het is natuurlijk speculatief 

om dit te wijten aan de gretigheid waarmee sommige 

politieke opportunisten binnen de SPD op lokaal vlak, 

bvb. Berlijn, in coalities met Die Linke stappen en zullen 

stappen. Feit is dat de kennis over de DDR bij jongeren 

zeer beperkt is. Terwijl bijna iedere Duitse leeftijdsge-

noot de begrippen NSDAP, Hitler en Gestapo kent is de 

onwetendheid over de DDR rampzalig. Recent onder-

zoek wees uit dat slechts 22% van de Duitsers tussen 18 

en 25 jaar weet dat Erich Honecker ooit dictator van de 

DDR was. 51% gelooft - samen met de propaganda- af-

deling van Die Linke - dat de SED democratisch werd 

verkozen. Bijna 60% wist niet dat de SED een dictatoriale 

partij was die de touwtjes in handen kon houden dankzij 

de Stasi, het Oost- Duitse alternatief voor de Gestapo.  

 

Dat betekent dat het leeuwendeel van de Duitse jeugd 

zich er momenteel niet van bewust is dat de Stasi ver-

antwoordelijk is voor de opsluiting van personen met 

een afwijkende politieke mening, gedwongen adopties, 

foltering en dwangarbeid, kortom van het feit dat de 

DDR een repressieve dictatuur was. Sterker nog hetzelf-

de percentage van de ondervraagden tussen 18 en 25 

jaar stelt dat de DDR een sociale en menselijke staat was. 

Het is dan ook weinig verwonderlijk dat een partij die 

Duitsland het liefst opnieuw tot een autoritaire staat wil 

omvormen, en daarmee een hypotheek legt op een 

vrije en welvarende toekomst, vandaag terug opgang 

maakt.  ■ 

 

Mathieu VancanneytMathieu VancanneytMathieu VancanneytMathieu Vancanneyt 
Lid LVSV Gent 

Dimitri, Laura en Michiel op de Blue Fever Night (07/10/2009) 
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STA OP TEGEN JULLIE OVERHEID! 
Na de financiële crisis lijkt de kommer en kwel niet op te houden. Niet bij de pakken blij-Na de financiële crisis lijkt de kommer en kwel niet op te houden. Niet bij de pakken blij-Na de financiële crisis lijkt de kommer en kwel niet op te houden. Niet bij de pakken blij-Na de financiële crisis lijkt de kommer en kwel niet op te houden. Niet bij de pakken blij-

ven zitten is de boodschap. Jürgen roept (in V for Vendettiaanse stijl) iedereen op om het ven zitten is de boodschap. Jürgen roept (in V for Vendettiaanse stijl) iedereen op om het ven zitten is de boodschap. Jürgen roept (in V for Vendettiaanse stijl) iedereen op om het ven zitten is de boodschap. Jürgen roept (in V for Vendettiaanse stijl) iedereen op om het 

heft in handen te nemen en te strijden voor uw vrijheid!heft in handen te nemen en te strijden voor uw vrijheid!heft in handen te nemen en te strijden voor uw vrijheid!heft in handen te nemen en te strijden voor uw vrijheid!    

door Jürgen Vandewalle    

G oedenavond België., 
 

Laat me eerst excuseren voor deze onderbre-
king. Ik apprecieer, net als jullie, het comfort van 
alledaagse routine – de veiligheid van het fami-
liaire, de kalmte van repetitie, de warmte van 
het haardvuur. Ik houd ervan net als iedereen. 
Maar het is in het belang van u en mij dat we 
die bedrieglijke en in slaap wiegende rust af en 
toe eens doorbreken om stil te staan bij waar 
het echt allemaal om gaat, iets wat droevig nau-
welijks nog gedaan wordt. Om deze sluimeren-
de winterslaap te beëindigen en te spreken 
over hetgeen waar we het te lang niet meer 
over hebben gehad.  
 
Er zijn natuurlijk diegenen die niet willen dat we 
spreken. Diegenen die menen dat ze het voor 
ons wel kunnen doen en ons verzekeren dat het 
beter is dat we zwijgen. Waarom? Omdat, terwijl 
de knuppel in plaats van conversatie kan wor-
den gebruikt, woorden altijd hun macht zullen 
behouden. Woorden bieden de middelen voor 
betekenis en voor hen die willen luisteren, de 
verkondiging van de waarheid. En de waarheid 
is dat er iets vreselijk verkeerd is met dit land, is 
het niet? Wreedheid en onrechtvaardigheid, on-
verdraagzaamheid en onderdrukking. En waar je 
ooit de vrijheid had om bezwaar te hebben, te 
denken en te spreken zoals het je paste, hebben 
we nu sensors en systemen van toezicht die je 
tot overeenstemming dwingen. Hoe is dit kun-
nen gebeuren? Wiens schuld is het? Er zijn er 
zeker die meer verantwoordelijk dragen dan an-

deren, en zij zullen verantwoordelijk worden ge-
houden, maar opnieuw dient waarheid te wor-
den verteld. Als je zoekt naar de schuldige dan 
moet je alleen maar in de spiegel kijken. Ik weet 
waarom je het deed. Ik weet dat je bang was. 
Wie zou ook niet? Oorlog, pandemie, financiële 
crisis, klimaatprobleem. Er was een golf aan pro-
blemen die samenzwoer om uw rede te beder-
ven en u te roven van uw gezond verstand. 
Angst werd een drijfveer en in uw paniek keer-
de u zich naar politici. Ze beloofden je orde, ze 
beloofden je vrede en alles wat ze daarvoor te-
rugvroegen is uw stille, brave toestemming.  
 
Ik ben op zoek om een einde te brengen aan 
deze stilte. Dit land moet herinnerd worden aan 
wat het is vergeten. Tot meer dan eeuwen te-
rug waren er grote burgers wiens namen voor 
altijd in ons geheugen gegrift zouden moeten 
staan. Hun hoop moest de wereld eraan herin-
neren dat billijkheid, rechtvaardigheid en vrij-
heid meer dan woorden zijn, zij zijn perspectie-
ven. Als u zegt niets gezien te hebben, als de 
misdaden van deze overheid aan u onbekend 
blijven zou ik voorstellen dat u terugkeert naar 
uw knusse haardvuur. Maar als u ziet wat ik zie. 
Als u voelt wat ik voel. Als u zou zoeken wat ik 
zoek, dan vraag ik u om mee op te staan tegen-
over jouw overheid en samen te strijden om er-
voor te zorgen dat ze zich eens herinneren wat 
vrijheid werkelijk betekent. ■ 
 

Vandewalle Jürgen (naar V for Vendetta)Vandewalle Jürgen (naar V for Vendetta)Vandewalle Jürgen (naar V for Vendetta)Vandewalle Jürgen (naar V for Vendetta) 
Activiteitenverantwoordelijke LVSV Gent 
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EUROFOBIE 
In klassiekIn klassiekIn klassiekIn klassiek----liberale milieus zou een eurosceptische wind waaien die gestopt dient te liberale milieus zou een eurosceptische wind waaien die gestopt dient te liberale milieus zou een eurosceptische wind waaien die gestopt dient te liberale milieus zou een eurosceptische wind waaien die gestopt dient te 

worden. In de multipolaire wereld, met de opkomst van andere grootmachten als on-worden. In de multipolaire wereld, met de opkomst van andere grootmachten als on-worden. In de multipolaire wereld, met de opkomst van andere grootmachten als on-worden. In de multipolaire wereld, met de opkomst van andere grootmachten als on-

der andere China, zijn Europese lidstaten zoals Frankrijk, het VK of Duitsland onafhan-der andere China, zijn Europese lidstaten zoals Frankrijk, het VK of Duitsland onafhan-der andere China, zijn Europese lidstaten zoals Frankrijk, het VK of Duitsland onafhan-der andere China, zijn Europese lidstaten zoals Frankrijk, het VK of Duitsland onafhan-

kelijk geen blok meer tegen de nieuwe machtsbastions. Zo stelt Joachim Lommelen, kelijk geen blok meer tegen de nieuwe machtsbastions. Zo stelt Joachim Lommelen, kelijk geen blok meer tegen de nieuwe machtsbastions. Zo stelt Joachim Lommelen, kelijk geen blok meer tegen de nieuwe machtsbastions. Zo stelt Joachim Lommelen, 

Praeses van Minos Gent, de Europese studentenvereniging.Praeses van Minos Gent, de Europese studentenvereniging.Praeses van Minos Gent, de Europese studentenvereniging.Praeses van Minos Gent, de Europese studentenvereniging.    

door Joachim Lommelen    

H oera! We hebben een president! Nu nog een geheime 

dienst, EU belastingen en verplichte legerdienst  en we 

hebben onze eigen EUSSR. En die miljoenen doden natuur-

lijk. Die doden, waren volgens een bestuurslid van het LVSV 

zo wat het enige verschil tussen de Europese Unie en de Sov-

jet-Unie. En daar was ik, de naïeveling, nog wel begonnen 

met een studentenvereniging dat dit regime ondersteunt. 

Dat maakt mij ongeveer eerste kameraad van de Jong Stali-

nisten. Voor zo een ronkende titel geef je inderdaad al eens 

wat principes op. 

Jammer genoeg voor mijn ego is het natuurlijk wel onzin. 

Met het zelfde gevoel voor scheve vergelijkingen kunnen we 

de VS (Guantanamo!) naast Nazi-Duitsland zetten. 

 

Dat neemt niet weg dat het mij opvalt hoe veel LVSV’ers licht 

negatief tot ronduit vijandig zijn ten opzichte van de EU. Op 

zich geen drama, ware het niet dat de argumenten die wor-

den aangehaald vaak van een bedroevend laag niveau zijn. 

Vandaar dat ik in dit stuk wil proberen een aantal van de 

grootste misverstanden uit te klaren. Om te beginnen: Het 

gebrek aan democratie. 

 

Het Europees parlement! Een uitroepteken lijkt me wel op 

zijn plaats gezien er veel te gemakkelijk voorbij wordt gegaan 

aan dit democratisch verkozen orgaan. Een orgaan waarvan 

de macht nog is uitgebreid door het Verdrag van Lissabon. 

Bovendien heeft het parlement al meerdere malen bewezen 

dat het haar taak als beschermer van de burger serieus neemt 

door regelmatig zowel de raad van ministers als de commis-

sie terug te fluiten bij voorstellen die de rechten en vrijheden 

van de burgers aantasten. 

 

Natuurlijk kan ik niet alle kritiek op het democratisch gehalte 

van de EU weerleggen. Al is het maar omdat ik ze ook deel. 

Een onverkozen commissie en 'president'. Maar ook de on-

doorzichtige werking van de raad en een parlement dat zelf 

geen initiatief tot wetgeving kan nemen. Lissabon heeft al 

veel verbeterd, maar toch, echt democratisch is het niet. 

 

Dus laat ons dat veranderen! Wie kan er nu mogelijk tegen 

een verdere democratisering zijn? 

Wel, blijkt dat dit zowat dezelfde personen zijn als diegenen 

die het luidst roepen dat de EU ondemocratisch is. Zo kan je 

Geert Wilders in eenzelfde adem horen verkondigen dat de 

EU ondemocratisch is en dat het Europees Parlement afge-

schaft moet worden. Afschaffing van de enige democratisch 

verkozen instelling als remedie voor een gebrek aan demo-

cratie! 

 

Maar er zijn serieuzere voorbeelden. Vaclav Klaus bijvoor-

beeld. De Tsjechische president mag zich dan wel het imago 

van voorvechter van de burgervrijheden hebben aangeme-

ten, ondertussen hield hij wel met alle mogelijke middelen 

de democratisering van de EU-instellingen tegen. Of het 

moet zijn dat je de mythe aanhangt dat Lissabon de EU on-

democratischer maakt. Meer macht aan het parlement, in-

spraak van de nationale parlementen en de invoering van 

een Europees Burgerinitiatief noem ik alvast geen anti-

democratische evolutie. 

 

De grote bron van ergernis is simpelweg niet het gebrek aan 

democratie. Het is slechts een schaamlapje om de eigen nati-

onalistische reflexen achter te verbergen. De kern van het 

probleem voor de meeste Eurosceptici is namelijk de aantas-

ting van de soevereiniteit. Los van het feit dat ik niet kan in-

zien waarom de vandaag bestaande staten tot in de eeuwig-

heid behouden dienen te blijven in hun huidige vorm, gaat 

het natuurlijk ook om een puur theoretische soevereiniteit. Ja, 

kleine landjes mogen de meeste interne aangelegenheden 

wel zelf regelen. Maar o wee als ze daarbij tegen de belangen 

van de groten ingaan. Bij een conflict met een grotere buur 

hebben kleine landen te slikken, punt andere lijn. Of dit nu 
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een handelsconflict is met de Verenigde Staten of een grens-

dispuut met Rusland. Een klein landje kan daar niets tegen 

inbrengen. Al het internationaal recht ten spijt. 

 

Voor wie er nog aan twijfelde: er be-

staan in Europa alleen maar kleine lan-

den. Of durft er iemand serieus beweren 

dat het Verenigd Koninkrijk, Duitsland of 

Frankrijk ook maar iets van reële invloed 

heeft op een land als de Verenigde Sta-

ten of China? Nu wordt er als tegenvoorbeeld soms Zwitser-

land gegeven. Toegegeven, het kleine Zwitserland doet het 

als eeuwige neutrale zeker niet slecht. Maar voor hoeveel 

Zwitserlanden is er plaats in de wereld? Voor niet zo veel zo 

blijkt, vraag maar in IJsland. Voor de niet-Zwitsers onder ons 

blijven dan ook maar 2 opties over. Ofwel blijven we formeel 

lekker soeverein en passen  we ons aan de dictaten van de 

groten aan. Ofwel gaan we  samenwerken, geven we een 

deel formele soevereiniteit op en krijgen we reële invloed in 

de wereld. Gezien die wereld, zeker met de opkomst van Chi-

na, niet al te veel geeft om een aantal fundamentele mensen-

rechten zou dat wel eens handig kunnen blijken. 

 

Gezien het mij onwaarschijnlijk lijkt dat LVSVers zo gebonden 

zijn aan staat, vlag en vorst stel ik mij de vraag vanwaar deze 

Eurosceptische uitvallen dan vandaan komen. Uiteraard heb 

ik het hier niet over kritiek op aspecten van de huidige EU, 

wel op de verwerping van het gehele project. 

Het valt mij op dat in discussies en liberale blogs regelmatig 

een aantal befaamde Britse Euromythes naar boven komen. 

Nu heeft het Verenigd Koninkrijk veel goeds te bieden, zeker 

op het vlak van media. Maar nergens staat zo veel onzin per 

vierkante centimeter gedrukt dan in een Brits artikel over de 

EU. Er was het verbod op de plasma-tv (Daily Express, Daily 

Mail), het verbod op de .uk domeinnaam (Daily Mail), verbod 

op houtovens (Daily Mail), het afschaffen van de naam Yog-
hurt ten voordele van Fermented Milk Pudding (Sunday Mir-

ror), verbod op stereotypes (Daily Mail), verbod op doedelzak-

ken (Scotsman), afschaffing Britse eresaluut (Mail on Sunday), 

vervanging label 'Made in Britain' door 'Made in EU' (Sun) en 

dan is er ook nog mijn persoonlijke favoriet: De afschaffing 

van het Verenigd Koninkrijk zelf! (Daily Expres, Sun, Daily Mail, 

Daily Telegraph). Dit heeft niets te maken met een kritische 

houding ten opzichte van de EU. Dit is geen Euroscepticisme 

of Eurorealisme, dit is Eurofobie. 

Het moeten niet alleen tabloids zijn: De verplichting van een 

zwarte doos in auto's (Times), schommels die te hoog zijn 

(BBC News), circusartiesten die bedrijfshelmen moeten dra-

gen (Times), verbod traditionele Ierse begrafenis (Times), af-

schaffen rookpauze (Observer) en 

de vaste maat voor condooms 

(Independent). 

 

Nu zijn vergissingen van alle tijd, 

maar dit gaat al lang de gebruikelij-

ke onnauwkeurigheden van een nieuwsredactie voorbij. Het 

is niet uit de lucht gegrepen om er bij bepaalde persgroepen 

zelfs een doelbewuste tactiek in te zien. Feitelijke onjuisthe-

den worden jaren aan een stuk de wereld ingestuurd zonder 

dat ze later gecorrigeerd worden. Bovendien zwijgen we dan 

nog over de tendentieuze berichtgeving die vooral in de 

tabloids maar soms ook in andere kranten regeert. 

 

Er zijn al oneindig veel verklaringen gegeven voor de onwil 

van de Britse pers om eerlijk verslag uit te brengen over de 

EU, maar een veelgenoemde verklaring is heimwee. Heim-

wee naar een wereldrijk dat er niet meer is. Naar een periode 

waarin de Britten zogezegd niemand anders nodig hadden. 

Ook hier is veel mythevorming rond, maar essentieel is dat in 

tegenstelling tot de Fransen en Duitsers de Britten nog 

steeds problemen hebben met te aanvaarden hoe afhanke-

lijk ze zijn van hun oude vijanden. Wat de oorzaak ook mag 

zijn, de Britse publieke opinie heeft ondertussen een funda-

menteel foutief idee van de EU gekregen. In die mate zelfs 

dat het Verenigd Koninkrijk zichzelf dreigt te isoleren. Met alle 

gevolgen van dien. 

 

Het zou jammer zijn moesten LVSV’ers zich laten meeslepen 

in deze Britse heimwee naar the empire en daardoor het zelf-

de risico te lopen als de Britten zelf. De boot van de Europese 

eenmaking missen en de unie laten uitbouwen door ande-

ren. Persoonlijk zou ik het alvast jammer vinden indien dit 

wonderlijke project enkel en alleen uitgebouwd zou worden 

door de sociaal- en christendemocratische strekkingen in 

onze samenleving.  ■ 

 
Joachim LommelenJoachim LommelenJoachim LommelenJoachim Lommelen 

Praeses Minos Gent 

“Voor wie er nog aan twijfelde: er bestaan in Europa 
alleen maar kleine landen. Of  durft er iemand seri-
eus beweren dat het Verenigd Koninkrijk, Duitsland 
of  Frankrijk ook maar iets van reële invloed heeft 
op een land als de Verenigde Staten of  China? “ 
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EEN WERELD MET INTELLECTUELE EIGEN-
DOM, EEN BEPERKT ANTWOORD. 

Intellectuele eigendomsrechten. Dit thema leverde al bitsige discussies op, zowel Intellectuele eigendomsrechten. Dit thema leverde al bitsige discussies op, zowel Intellectuele eigendomsrechten. Dit thema leverde al bitsige discussies op, zowel Intellectuele eigendomsrechten. Dit thema leverde al bitsige discussies op, zowel 

schriftelijk als tijdens een discussieavond. Deze keer eindigt de polemiek weder-schriftelijk als tijdens een discussieavond. Deze keer eindigt de polemiek weder-schriftelijk als tijdens een discussieavond. Deze keer eindigt de polemiek weder-schriftelijk als tijdens een discussieavond. Deze keer eindigt de polemiek weder-

om niet. Mathieu Vancanneyt argumenteert dat intellectuele eigendomsrechten om niet. Mathieu Vancanneyt argumenteert dat intellectuele eigendomsrechten om niet. Mathieu Vancanneyt argumenteert dat intellectuele eigendomsrechten om niet. Mathieu Vancanneyt argumenteert dat intellectuele eigendomsrechten 

aanwezig moeten zijn in de samenleving omdat men bij een afwezigheid ontkent aanwezig moeten zijn in de samenleving omdat men bij een afwezigheid ontkent aanwezig moeten zijn in de samenleving omdat men bij een afwezigheid ontkent aanwezig moeten zijn in de samenleving omdat men bij een afwezigheid ontkent 

dat men recht heeft op de vruchten van zijn arbeid. Het vervolg leest u hieronder.dat men recht heeft op de vruchten van zijn arbeid. Het vervolg leest u hieronder.dat men recht heeft op de vruchten van zijn arbeid. Het vervolg leest u hieronder.dat men recht heeft op de vruchten van zijn arbeid. Het vervolg leest u hieronder.    

door Mathieu Vancanneyt    

I n het vorige nummer gaf Nick Roskams een korte 

uiteenzetting over intellectuele eigendom. Nick 

hanteerde een rechtsfilosofische invalshoek om de 

wetgeving op intellectuele eigendom volledig on-

deruit te halen. Concreet stelde hij dat ideeën geen 

schaarse goederen zijn. Ideeën kunnen door meer-

dere mensen op hetzelfde moment worden gecon-

sumeerd. Bij tastbare goederen ligt dit anders. Wan-

neer iemand een brood consumeert kan een ander 

dit brood niet meer nuttigen. Stel bvb. dat een uit-

vinder zopas een formule ontwikkelde om kanker te 

bestrijden. Wanneer andere bedrijven de formule 

van het medicament overnemen, en dus zelf de me-

dicatie gaan ontwikkelen, verliest de uitvinder zijn 

idee niet. Net als de concurrerende bedrijven kan hij 

medicatie, op basis van zijn formule, gaan produce-

ren. Het gaat hier dus niet om diefstal. De uitvinder 

kan immers nog altijd zijn goed, lees idee, gebruiken 

wanneer iemand anders dit eveneens exploiteert. 

 

De vraag is nu de volgende. Is dit geen te simpele 

visie t.o.v. schaars goed? Men houdt duidelijk geen 

rekening met de factoren die aan de basis liggen 

van het idee in kwestie. Een idee komt niet uit de 

lucht gevallen. In het geval van medicatie kan on-

derzoek jaren, en vaak decennia, in beslag nemen. 

Bovendien kost dergelijk onderzoek handenvol geld. 

Om tot een idee te komen hanteert men dus altijd 

twee schaarse productiefactoren, arbeid en kapitaal. 

In die zin kunnen we dan ook stellen dat een idee 

tot stand komt door het gebruik van schaarse mid-

delen en dus schaars is. Een idee is niet zoals zuur-

stof, het is niet zomaar voor handen. Stellen dat een 

idee niet schaars is staat mijns inziens gelijk met de 

stelling dat de ontwikkeling van ideeën geen arbeid, 

of tijd, vereist. Ironisch genoeg ontkent men daar-

mee het fundamenteel rechtsbeginsel, namelijk het 

idee dat iedereen recht heeft op zijn eigen lichaam 

en dus op de vruchten van zijn arbeid. Indien we dit 

negeren belanden we ongetwijfeld in een maat-

schappij waar de ene mens parasiteert op de rug 

van een ander. Iemand die intellectuele arbeid ver-

richt, en met zijn ideeën de maatschappelijke wel-

vaart verhoogt, wordt in tegenstelling tot degene 

die fysieke arbeid verricht immers niet langer be-

loond voor zijn werk.  

 

De anarcho- kapitalisten, type Kinsella, stellen echter 

dat creatief talent ook in een maatschappij zonder 

staat, en dus zonder intellectuele eigendomswetge-

ving, de kost kan verdienen.  Het hoofdargument 

van deze nieuwe generatie is het zogenaamde ‘first- 

mover principle’. Het bedrijf dat een product lan-

ceert, en bijgevolg investeerde in de schaarse pro-

ductiefactoren arbeid en kapitaal, heeft zonder wet-

geving op I.E. een tijdelijk monopolie. Deze tijdelijke 

monopoliepositie laat het bedrijf toe om in een kor-

te periode massale winst te boeken. De winst uit de-
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ze periode zou dan weer volstaan om het geïnves-

teerde kapitaal terug te winnen en tevens een fikse 

winst, vergoeding voor de intellectuele arbeid van 

de uitvinder, op te strijken. Het 

leeuwendeel van onafhankelijk 

onderzoek wijst op de onhaal-

baarheid van dit argument. We 

kunnen ondermeer denken aan 

de mogelijke scenario’s in de far-

maceutische of literaire sector. 

Een bedrijf dat na jarenlang on-

derzoek een nieuw medicijn op de markt gooit zal 

haar monopolie hoogstens enkele weken behou-

den. Een uitgeverij die het nieuwste boek van Dimi-

tri Verhulst lanceert krijgt na luttele weken, soms 

dagen, al af te rekenen met een lawine van kopieën 

uit concurrerende bedrijven, die geen toelages be-

taalden aan de schrijver. Het is dan ook weinig waar-

schijnlijk dat een maatschappij zonder intellectuele 

eigendomsrechten aan hetzelfde tempo zal innove-

ren. Het anarcho- kapitalistische denken rond I.E. 

ontkent mijns inziens dan ook niet alleen het zelfbe-

schikkingsrecht over de eigen ideeën maar zal ook 

leiden tot een vertraging van de maatschappelijke 

welvaart.  

Het lijkt me dan ook weinig wenselijk om de huidige 

wetgeving op intellectuele ei-

gendom volledig te bannen. 

Ideeën zijn telkens de vrucht 

van de schaarse productiefacto-

ren, arbeid en kapitaal. Het lijkt 

dan ook redelijk om rekening te 

houden met de kosten van de-

ze productiefactoren en de uit-

vinders te compenseren met een tijdelijk monopo-

lie. Indien men dit niet doet ontkent men per defini-

tie dat een idee arbeid en kapitaal vereist waardoor 

potentiële concurrenten onvermijdelijk teren op het 

geïnvesteerde kapitaal en de tijd van uitvinders. Het 

ontkennen van intellectuele eigendom staat dan 

ook gelijk met het ontkennen van de gedachte dat 

men recht heeft op de vruchten van zijn arbeid en 

kapitaalinvesteringen. ■ 

 

Mathieu VancanneytMathieu VancanneytMathieu VancanneytMathieu Vancanneyt 
Lid LVSV Gent 

“Het lijkt dan ook redelijk om rekening te houden 
met de kosten van deze productiefactoren en de 
uitvinders te compenseren met een tijdelijk mo-
nopolie. Indien men dit niet doet ontkent men per 
definitie dat een idee arbeid en kapitaal vereist 
waardoor potentiële concurrenten onvermijdelijk 
teren op het geïnvesteerde kapitaal en de tijd van 

uitvinders.“  

Philippe De Backer, Jan Jambon & Jean-Marie Dedecker (Openingsdebat 07/10/2009)  
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NSV! TREEDT TOE TOT HET PFK 
Na talloze pogingen tot toetreding was het op maandag 14 december 2009 eindelijk zover: het Na talloze pogingen tot toetreding was het op maandag 14 december 2009 eindelijk zover: het Na talloze pogingen tot toetreding was het op maandag 14 december 2009 eindelijk zover: het Na talloze pogingen tot toetreding was het op maandag 14 december 2009 eindelijk zover: het 

NSV! (Nationalistische Studentenverening) werd formeel lid van het Politiek Filosofisch Konvent NSV! (Nationalistische Studentenverening) werd formeel lid van het Politiek Filosofisch Konvent NSV! (Nationalistische Studentenverening) werd formeel lid van het Politiek Filosofisch Konvent NSV! (Nationalistische Studentenverening) werd formeel lid van het Politiek Filosofisch Konvent 

(PFK) aan de UGent. Dit brengt de officiële erkenning van deze gecontesteerde vereniging met zich (PFK) aan de UGent. Dit brengt de officiële erkenning van deze gecontesteerde vereniging met zich (PFK) aan de UGent. Dit brengt de officiële erkenning van deze gecontesteerde vereniging met zich (PFK) aan de UGent. Dit brengt de officiële erkenning van deze gecontesteerde vereniging met zich 

mee en gaat gepaard met subsidiëring en andere privileges, zoals bv. het gebruik van auditoria, die mee en gaat gepaard met subsidiëring en andere privileges, zoals bv. het gebruik van auditoria, die mee en gaat gepaard met subsidiëring en andere privileges, zoals bv. het gebruik van auditoria, die mee en gaat gepaard met subsidiëring en andere privileges, zoals bv. het gebruik van auditoria, die 

erkende verenigingen genieten. Het Liberaal Vlaams Studentenverbond stemde voor de toetreding erkende verenigingen genieten. Het Liberaal Vlaams Studentenverbond stemde voor de toetreding erkende verenigingen genieten. Het Liberaal Vlaams Studentenverbond stemde voor de toetreding erkende verenigingen genieten. Het Liberaal Vlaams Studentenverbond stemde voor de toetreding 

en wenst bij deze haar stemgedrag te verklaren.en wenst bij deze haar stemgedrag te verklaren.en wenst bij deze haar stemgedrag te verklaren.en wenst bij deze haar stemgedrag te verklaren.    
    

door Thibault Viaene & Lawrence Vanhove    

HET LVSV: HET LVSV: HET LVSV: HET LVSV: EENEENEENEEN    GESCHIEDENISGESCHIEDENISGESCHIEDENISGESCHIEDENIS    VANVANVANVAN    VERDRAAGZAAMVERDRAAGZAAMVERDRAAGZAAMVERDRAAGZAAM----

HEIDHEIDHEIDHEID    ENENENEN    ANTIFASCISMEANTIFASCISMEANTIFASCISMEANTIFASCISME        
 

Reeds sedert de jaren '30 is het LVSV de motor van de 

strijd tegen extremisme aan beide zijden van het 

politieke spectrum. Daartoe richtte ze in de aanloop van 

WOII het Antifascistisch Front op. Vele LVSV'ers 

vervoegden tijdens de oorlogsjaren het verzet en lieten 

het leven in concentratiekampen. 

In dit kader dient dus zeker benadrukt te worden dat het 

LVSV geenszins wenst geassocieerd te worden met de 

inhoudelijke standpunten van het NSV!. De positieve 

stem in het PFK impliceert allerminst een waardeoordeel. 

Het liberalisme, geënt op het zelfbeschikkingsrecht van 

elk individu, is een verdraagzame, open ideologie die niet 

te rijmen valt met het eng nationalistisch en conservatief 

karakter van het NSV!. Laat het dus duidelijk zijn dat we 

niet voor het NSV! an sich hebben gestemd, maar wel 

voor de toetreding van het NSV! tot het PFK, en dit 

wegens louter formele redenen. 
 

GRENZEN GRENZEN GRENZEN GRENZEN AANAANAANAAN    DEDEDEDE    VRIJHEIDVRIJHEIDVRIJHEIDVRIJHEID    VANVANVANVAN    MENINGSUITINGMENINGSUITINGMENINGSUITINGMENINGSUITING    
 

De voornaamste beweegreden voor een pro-stem is dat 

een weigering tot toetreding van het NSV! ingaat tegen 

de geest van het vrijheidsdenken die het LVSV hoog in 

het vaandel draagt. Wij beschouwen de vrijheid van 

meningsuiting als een fundament van de democratische 

rechtstaat, en passen dit ook geheel consequent toe. 

Slechts in een beperkt aantal gevallen is het 

gelegitimeerd om dit grondrecht aan banden te leggen.  

Het schadebeginsel, geïntroduceerd door de 19e 

eeuwse filosoof John Stuart Mill, dient hier als maatstaf. In 

z'n magnum opus ‘On Liberty’ stelde Mill dat iemands 

vrijheid van meningsuiting slechts beperkt mag worden 

inzoverre dit nodig is fysieke schade bij anderen te 

vermijden. Het weze dus duidelijk dat een context 

waarbij er provocerend taalgebruik wordt gehanteerd 

voor pakweg een opgehitste massa (denk bv. aan de 

lynchpartijen in de VS, Kristallnacht in nazi-Duitsland) 

niets met vrije meningsuiting te maken heeft, maar een 

directe initiëring van geweld impliceert. 
 

DE DE DE DE ARMOEDEARMOEDEARMOEDEARMOEDE    VANVANVANVAN    DEDEDEDE    POLITIEKEPOLITIEKEPOLITIEKEPOLITIEKE    CORRECTHEIDCORRECTHEIDCORRECTHEIDCORRECTHEID    
    

'Extreemrechtse verenigingen horen niet thuis op een 

universiteit die diversiteit en tolerantie hoog in het 

vaandel draagt', aldus een persbericht van Comac, één 

van de vele communistische studentenverenigingen die 

de UGent rijk is. Deze zinsnede werd pijnlijk geïllustreerd 

door de bezetting van de Blandijnberg vorig jaar, alwaar 

het NSV! een debat poogde te organiseren. In ware 

revolutie-stijl werd de doorgang van de faculteit 

geblokkeerd door een 300-tal jongeren en vielen er 

klappen langs beide kanten. De initiatiefnemers waren er 

duidelijk van overtuigd dat de modale student (die 

overigens geenszins wakker ligt van de NSV!-hetze) niet 

in staat is om voor zichzelf te denken, dus deden ze het 

maar in hun plaats. 'Durf denken', de slogan van de 

UGent, kreeg bijgevolg een wrange nasmaak.  

Een universiteit zou een plaats moeten zijn waar 

verschillende ideeën en stellingen op hun waarheid 

worden onderzocht en constant gefalsifieerd dienen te 

worden. Wie uitgaat van dogma's en absolute 

waarheden, opent de weg naar slavernij en totalitarisme.  
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Het is dus totaal ongepast dat een handvol verenigingen, 

die, in weerwil van wat beweerd wordt, verre van 

representatief zijn, bepalen welke meningen al dan niet 

thuishoren op een publieke universiteit. Net zoals Comac 

ons inziens mag dwepen met China en Cuba of notoire 

moordenaars genre Ché Guevara en Mao Zedong, 

hebben wij er geen probleem mee dat het NSV! duistere 

figuren genre Nick Griffin uitnodigt. Ons inhoudelijk verzet 

tegen het extremisme van zowel links als rechts zal er niet 

minder om zijn. 
 

DE DE DE DE GESCHIEDENISGESCHIEDENISGESCHIEDENISGESCHIEDENIS    HEEFTHEEFTHEEFTHEEFT    HAARHAARHAARHAAR    RECHTENRECHTENRECHTENRECHTEN    
 

Een veelgehoord argument tegen de toetreding, 

gebezigd door voornamelijk de linkse verenigingen, is dat 

het NSV! een ‘history of violence’ heeft. Dat er soms 

correlaties waren in het verleden met activiteiten van het 

NSV! en fysieke intimidaties, vecht-partijen en vandalisme 

valt niet te ontkennen. 

Tevens hadden 

individuen, gelieerd aan 

het NSV!,  soms een 

kwalijke reputatie qua 

uitspraken en daden. 

Niemand is er echter ooit in geslaagd aan te tonen dat de 

huidige generatie Gentse NSV’ers daar bij betrokken 

waren. Het huidig praesidium distantieert zich van elke 

vorm van geweld die er in het verleden heeft 

plaatsgevonden, en is ook bereid zich in de toekomst te 

engageren om dergelijke gewelddaden te vermijden. 

Verder kan het niet ontkend worden dat bepaalde (vooral 

extreemlinkse) PFK-verenigingen omtrent de notie 

geweld een vrij dubieuze houding aannemen en op dat 

vlak tevens een bedenkelijk verleden hebben. Niet zelden 

eindigen hun zogenaamde 'vreedzame' acties in massale 

arrestaties, vandalisme en knokpartijen. Nooit zijn de 

desbetreffende verenigingen in dat kader gesanctioneerd 

geweest, daar beweerd wordt dat er geen sprake is van 

structureel of georganiseerd geweld. Het LVSV trachtte in 

het PFK een anti-geweldsclausule te incorporeren in de 

statuten, zodoende de lidverenigingen in dat verband op 

hun verantwoordelijkheid te wijzen. De betrokken 

verenigingen wezen dit echter tot twee maal toe 

unaniem van de hand wegens 'te strikt', waardoor ze 

impliciet toegeven dat ze er niet in slagen 

herrieschoppers op hun activiteiten te weren. De 

parallellen met het NSV! zijn evident. 
 

Overigens is het zonneklaar dat de tegenstemmers hun 

geschiedenis niet kennen. In de jaren '80 dienden een 

handvol (extreem)linkse verenigingen hun 

toetredingsaanvraag in bij het PFK. De toenmalige 

jongsocialisten (nu beter bekend als animo) zagen de 

eventuele erkenning van dergelijke verenigingen als een 

bedreiging voor de eigen werking en voerden een boycot 

uit. Het LVSV stemde echter consequent voor, onder de 

vlag van de vrije meningsuiting, hoewel ook de 

extreemlinkse studenten er ondemocratische ideeën op 

nahielden en in het verleden niet zelden in verband 

gebracht werden met straatagressie. Noch in het 

verleden, noch in het heden, kan het stemgedrag van het 

LVSV als 'politiek' of 'strategisch' 

beschimpt worden, het is 

daarentegen steeds ideologisch 

ingegeven, onderbouwd met 

argumenten. 

 

HOE HOE HOE HOE MOETMOETMOETMOET    HETHETHETHET    NUNUNUNU    VERDERVERDERVERDERVERDER????    
 

De toetreding van het NSV! tot het PFK heeft zeker 

positieve praktische implicaties. Via het PFK zijn de andere 

verenigingen en de UGent beter in staat controle uit te 

oefenen op de werking van het NSV! Ze staan bij 

wangedrag open aan een hele resem aan sancties, een 

verdere radicalisering wordt hierbij dus vermeden, iets 

waar iedereen, inclusief links, blij om zou moeten zijn. 

Het LVSV is dus niet onverdraagzaam ten opzichte van de 

onverdraagzamen, wil meningen met argumenten 

bestrijden en trekt voluit de kaart van de vrije 

meningsuiting. Meer dan ooit zullen we de verwerpelijke 

ideeën van het NSV! bekampen met de liberale 

boodschap van vrijheid en tolerantie. Voltaire kon het niet 

beter verwoorden: “Ik ben het geheel oneens met wat u 
zegt maar ik ben bereid om te sterven voor uw recht om 
dat te mogen zeggen.” 
 

Thibault Viaene & Lawrence VanhoveThibault Viaene & Lawrence VanhoveThibault Viaene & Lawrence VanhoveThibault Viaene & Lawrence Vanhove    
Politiek Secretariaat LVSV Gent 
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LVSV-STUDENTENDEBAT 
door Ludovic Vilain 

OOOO p woensdag 18 november ging het LVSV-
studentendebat door in de Blandijnberg. In 

navolging van vorig jaar was dit studentendebat de 
gelegenheid bij uitstek voor de voorzitters van de 
deelnemende politieke studentenverenigingen om 
de degens met elkaar te kruisen. 
In een goed gevuld auditorium gaven de deelne-
mende voorzitters, bij wijze van inleiding, een kort 
woordje uitleg over het hoe en wat van de vereni-
ging. Vervolgens kwam het debat pas echt goed op 
gang toen de economische crisis als onderwerp 
werd aangesneden. Aangaande dit onderwerp 
blonk onze voorzitter Wim-Alexander uit, en liet hij 
zich van zijn meest eloquente kant zien. Dit stond in 
scherp contrast met tegenovergestelde uitspraken 
van opponenten in de stijl van ‘china is een 
modeleconomie’…. De redevoeringen, vooral van 
Wim-Alexander in het bijzonder, strak aan de lei-
band gehouden, mede door tijdsgebrek, onder 
streng en onverbiddelijk toeziend oog van modera-
tor Anna De Bruyckere. 

In een verder verloop van de avond werd de 
‘problematiek’ van de vrijheid van meningsuiting en 
de relatie tot sommige groeperingen aangekaart. 
Daaropvolgend ontstond er een geanimeerd debat 
tussen de sprekers en enige leden van het publiek. 
Hier merkte een persoon uit het publiek terecht op 
dat bepaalde minderheidsgroepen wel degelijk rati-
oneel genoeg zijn. Dat ze het debat met hun oppo-
nenten durven aangaan en geen ‘hulp’ hoeven van 
de ‘vrienden van de iet-wat-mindere recht op vrije 
meningsuiting’. 
 
Kortom het werd een leuke avond, waar de aanwe-
zigen getrakteerd werden op een geanimeerd de-
bat, die later op de avond, door sommigen gretig 
werd voortgezet in de Overpoort.  ■ 
 

    
Ludovic VilainLudovic VilainLudovic VilainLudovic Vilain    

Ondervoorzitter LVSV Gent 

 Justin, Karel, Jürgen, Vincent & Thibault ( Student Kick-Off, 23/09/2009) 
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LVSV-QUIZ 
door Dimitri Van den Meerssche 

OOOO p dinsdag 24 november 2009 mocht het 
Geuzenhuis te Gent als setting dienen 

voor alweer een bijzonder beklijvende LVSV- 
quiz. Met meer dan twintig teams van telkens 
drie of vier quizers was de 
zaal tot de nok toe gevuld. 
De zenuwen stonden strak 
gespannen. Het wegkapen 
van de hoofdprijs van deze 
quiz is immers een eer die 
weerklank vindt ver voorbij 
het Gentse. Gelukkig was er 
een onbeperkte toevoer 
aan streekbieren en de ui-
terst charmante leiding van quizmasters Maar-
ten en mezelf om ieders hartslag binnen de 
perken te houden. De quiz kende een extreem 
spannend verloop. Na iedere ronde is het ver-
schil nooit meer dan enkele puntjes geweest. 
De teams werden over de hele lijn grondig ge-
test. Van “Dieren met een G” over een naakte “il 
cavaliere” tot de ultieme en beslissende “alfabet
- raket ronde”. Quizers geroemd voor hun bij-
zondere economische of politieke kennis ble-
ken ook zeer goed op de hoogte van het reilen 

en zeilen binnen het huishouden van het gezin 
“Brangelina”.  
Uiteindelijk was de uitslag na zo’n twee uur in-
tens quizzen bekend. Als ik me niet vergis kaap-

te “team de Croo” de gouden me-
daille weg met een verbluffende 
score. Nogmaals oprechte felicita-
ties. Maar de ware apotheose 
moest dan nog komen. Er was im-
mers een gelijke stand op de 
tweede plaats tussen maar liefst 
drie ploegen. Een bloedstollende 
‘slimste- mens- achtige’ finaleron-
de moest uitsluitsel geven over 

wie naast het podium viel, dit keer met de rest 
van de deelnemers als publiek. Een spectaculai-
re afsluiter van een zeer geslaagde quiz- avond, 
die uiteraard nog enkele uren doorging in café 
beneden.        ■ 
 

    
Dimitri Van den MeersscheDimitri Van den MeersscheDimitri Van den MeersscheDimitri Van den Meerssche    

Bestuurslid LVSV Gent 

Delphine, Wim-Alexander & Carmen (Galabal LVSV Brussel, 13/11/2009) 



 

 NEOHUMANISME   NEOHUMANISME   NEOHUMANISME   NEOHUMANISME   2009-2010   NR. 3NR. 3NR. 3NR. 3                                37373737 

GASTSPREKER: MARC ROSIERS (BOERENBOND) 
door Jürgen Vandewalle 

VVVV ele mensen trekken moedeloos naar de stembus 
omdat ze weten dat hun stem niet opgewassen is 

tegen de invloed van verscheidene belangengroepen. 
Wat is één stem immers waard wanneer een beleid uit-
eindelijk uitgestippeld wordt in achterkamertjes tussen 
politici enerzijds en belangengroepen anderzijds. Ons 
land wordt geregeerd door belangengroepen en daar is 
de Boerenbond een goed voorbeeld van. Hoezeer u uw 
keuze bij het stemmen ook afhankelijk maakt van bij-
voorbeeld het landbouwbeleid dat partijen in hun pro-
gramma beloven; het enige programma dat telt, is dat 
van de Boerenbond. Wanneer immers cruciale beslissin-
gen over het landbouwbeleid genomen worden, kiezen 
de overheden er meermaals voor om enkel de Boeren-
bond aan de onderhandelingstafel te dulden. Wanneer 
één organisatie zoveel macht heeft, dan moet ze aan 
kritiek worden onderworpen.  

LVSV Gent nodigde dan ook Piet Vanthemsche uit, die 
niet inging op de uitnodiging maar zijn medewerker, 
dhr. Marc Rosiers, stuurde. We kozen ervoor om de dhr. 
Rosiers te ondervragen over het Europese landbouwbe-
leid. Echter, eerst ging hij van start met de doelstellingen 
en verwezenlijkingen van de Boerenbond op te som-
men. Daaruit bleek dat de Boerenbond vooral een pro-
tectionistische organisatie is. Om één van haar doelstel-
lingen te bereiken - ‘het economisch rendabel zijn van 
de sector’ - pleit ze immers uitdrukkelijk voor landbouw-
subsidies en invoerheffingen. Het Europese protectionis-
tische landbouwbeleid dat door belangengroepen als 
de Boerenbond in het zadel wordt gehouden, houdt 
echter miljoenen boeren in Afrika en elders in miserabe-
le armoede. Ze kunnen hun producten immers niet 
kwijt op de Europese markt, terwijl daarentegen onze 
overschotten gedumpt worden op hun markt. Rosiers 
verdedigde deze strategie door te stellen dat op die ma-
nier de kwaliteit van de producten wordt beschermd. 
Het is waar dat de Belgische landbouwmarkt kwaliteits-
voorwaarden heeft waaraan niet-Europese landbouwers 
nauwelijks kunnen beantwoorden. Echter, de Boeren-
bond moet bij deze in de spiegel kijken; de kwaliteits-
voorwaarden worden immers in eigen land nauwelijks 
afgedwongen; de controles zijn beperkt en gemakkelijk 
te omzeilen. De vraag blijft dan ook hoe men aan Afri-
kaanse landbouwers voorwaarden kan stellen die men 
in eigen land nauwelijks afdwingt? Een volgende op-
merkelijk punt waar Rosiers op wees  is dat ‘zonder land-
bouwsubsidies de landbouw in België zou verdwijnen’. 
Dat kan echter nauwelijks aangetoond worden, het om-

gekeerde is dan weer wel waar. Door het paternalisme 
van de Boerenbond is er  net een overaanbod aan land-
bouwproducten op de Belgische markt, waardoor vele 
landbouwers niet de prijs krijgen die ze wensen. De Boe-
renbond helpt mee een artificiële markt in stand te hou-
den, die niet kan beantwoorden aan de economische 
realiteit. Daarmee draait ze vele jonge landbouwers, die 
duizenden euro’s investeerden, een rad voor de ogen. 
Eerlijker zou het zijn als de Boerenbond zou beseffen dat 
sommige landbouwtakken niet meer rendabel zijn in 
ons land omdat de concurrentie van ontwikkelingslan-
den, in normale economische omstandigheden, te 
groot is.  

De Boerenbond werpt daar tegen op dat landbouwpro-
ducten van eigen bodem ecologischer zijn dan land-
bouwproducten die vanuit ontwikkelingslanden moe-
ten worden getransporteerd. Volgens officiële rapporten 
blijkt echter dat bijvoorbeeld het kweken van rozen in 
Kenia minder Co²-uitstoot veroorzaakt dan rozen die in 
Europa gekweekt worden in verwarmde en verlichte 
serres. De economische realiteit hoeft niet te betekenen 
dat de landbouwsector hier op termijn zal verdwijnen, 
zoals de Boerenbond ons wil wijsmaken. Specialiseren is 
de boodschap, maar net dat wordt onmogelijk gemaakt 
door het oppervlakkige beleid waar de Boerenbond 
voor staat. Het pleidooi van Rosiers werd dus niet geken-
merkt door het geven van kansen aan de landbouwsec-
tor, maar eerder van het ontnemen van kansen van 
landbouwers in ontwikkelingslanden. De Boerenbond 
moet dan ook stoppen met de economische realiteit 
tegen te houden door middel van haar hypocriet pro-
tectionisme en moet tegelijkertijd stoppen met de Bel-
gische landbouwsector iets voor te spiegelen. Maar wei-
nig mensen hebben immers voordeel van dergelijke 
strategie; niet de Belgische landbouwers die in barre 
economische tijden nauwelijks de eindjes aan elkaar 
kunnen knopen en ook niet de landbouwers in ontwik-
kelingslanden die hun producten niet kwijt raken en zo 
nauwelijks kunnen innoveren. Dit is de erfenis van tien-
tallen jaren interventie van een belangengroep in het 
landbouwbeleid. Het volgende kan met zekerheid ge-
steld worden; het is een rotte erfenis!  ■ 

    
Jürgen VandewalleJürgen VandewalleJürgen VandewalleJürgen Vandewalle 

Activiteitenverantwoordelijke LVSV Gent 
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BOEKWIJZER 

Z elden is zo veel geschreven over één plaats 

dan over het kampencomplex Auschwitz. 

De verschrikkingen van de grootste Endlösung-

fabriek van de nazi’s zijn 

reeds ontelbare keren be-

schreven en becommenta-

rieerd. Voor wie liever het 

uiterst gedetailleerde stan-

daardwerk Auschwitz van 

Laurence Rees links laat lig-

gen, maar toch een cohe-

rent en volledig beeld wil 

krijgen van het concentratiekamp, vindt in Pel-

grim in Auschwitz zeker zijn voldoening.  

In het eerste deel beschrijft Pauwels het ontstaan 

van het kamp, evenals de uitbouw en optimalisa-

tie van de uitroeiing. De organisatie en opbouw 

van het Kozentrationslager wordt uitgelegd en de 

belangrijkste kopstukken worden beschreven. Het 

tweede deel handelt over de tentakels van de 

swastika (politieke tijdsgeest, economie, magie en 

wetenschap). Eén voor één wordt de ideologie 

van de nazi’s uitgelegd aan de hand van deze 

tentakels. Waarom net in die periode de NSDAP 

kon floreren; hoe bedrijven als IBM en IG Farben 

toen zijn groot geworden; hoe Hitler deze afschu-

welijke ideeën aan de man kon brengen en waar-

om de interesse in eugenetica sterk toenam, zijn 

allemaal vragen die beantwoord worden in dit 

boek. In het derde en laatste deel komen getuige-

nissen aan bod van de 

‘pelgrims’ die met Pauwels 

de reis naar Auschwitz on-

dernomen hebben. 

Mede door Jos Pauwels’ bre-

de kwalificaties als agoog, 

theaterwetenschapper, psy-

chotherapeut en lector krijgt 

de kwestie een meerzijdige 

aanpak. Zowel de historische en economische, 

maar evenzeer sociologische en psychologische 

analyse stelt de lezer in staat een overzichtelijk en 

volledig beeld te vormen. De tekst wordt afgewis-

seld met goed uitgekozen citaten van onder 

meer beulen als Adolf Hitler en Rudolf Höss en 

slachtoffers als Primo Levi, Tobias Schiff en Elie 

Wiesel. Het eenvoudige taalgebruik en het vele 

documentatiemateriaal zorgt voor een didacti-

sche tint, maar het boek wordt nooit belerend. 

Qua opzet en opbouw is Pelgrim in Auschwitz 

één van de betere Nederlandstalige boeken over 

de nazi-ideologie in het algemeen en het vernie-

tigingskamp Auschwitz in het bijzonder. 
 

door Thomas Vanthournout 

JOS PAUWELS JOS PAUWELS JOS PAUWELS JOS PAUWELS ––––    PELGRIM IN AUSCHWITZPELGRIM IN AUSCHWITZPELGRIM IN AUSCHWITZPELGRIM IN AUSCHWITZ    

SIMON SEBAG MONTEFIORE SIMON SEBAG MONTEFIORE SIMON SEBAG MONTEFIORE SIMON SEBAG MONTEFIORE ––––    SPEECHES THAT CHANGED THE WORLDSPEECHES THAT CHANGED THE WORLDSPEECHES THAT CHANGED THE WORLDSPEECHES THAT CHANGED THE WORLD    

M eer dan vijftig wereldberoemde toespra-

ken, van zowel nobele als beruchte figu-

ren, werden door Montefiore verzameld in één 

boek. Elke toespraak wordt voorafgegaan door 

een beknopte biografie van de spreker en een 

beschrijving van de invloed van de speech op 

onze geschiedenis. Het geheel is een bundel van 

toespraken geworden die de laatste tweedui-

zend jaar bestrijkt, met een zwaartepunt op re-

devoeringen uit de vorige eeuw. Jezus ‘zalig zijn 

de armen van geest’, Curie ‘radium heeft een 

mooie wetenschapsgeschiedenis’, Gandhi ‘er is 
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voor India geen redding’, Lenin ‘alle macht aan 

de sovjets’, Hilter ‘aan mijn geduld komt nu een 

einde’, Churchill ‘ik heb niets te bieden dan 

bloed, zweet, tranen en uitputting’, King ‘ik heb 

een droom’, Moeder Teresa ‘liefde begint thuis’ 

en Reagan ‘Meneer Gorbatsjov, breek deze 

muur af!’ zijn slechts een greep uit het uitgebrei-

de aanbod.   Verder komt u te weten waarom 

Elie Wiesel onverschilligheid het ergste vindt wat 

de mensheid kan overkomen, hoe Malcolm X 

zijn ideeën aan de man bracht en hoe Nixon er-

op hamerde dat doofpotten in het Witte Huis 

not done zijn. Een uitermate interessant en ont-

spannend boek, ondanks de iets te eenzijdige 

focus op de Westerse geschiedenis.  

HANNAH ARENDT HANNAH ARENDT HANNAH ARENDT HANNAH ARENDT ––––    ESSAYS IN UNDERSTANDINGESSAYS IN UNDERSTANDINGESSAYS IN UNDERSTANDINGESSAYS IN UNDERSTANDING 

W einig denkers zijn erin geslaagd de poli-

tieke verschrikkingen en ethische moei-

lijkheden van de twintigste eeuw zo 

goed te doorgronden met het nodi-

ge inzicht en intellectuele integriteit 

als Hannah Arendt. De leerlinge van 

Heidegger schreef enkele stan-

daardwerken over totalitarisme, al-

tijd vertrekkend vanuit concrete si-

tuaties. Geen ivoren torenfilosofe, 

maar een haarscherpe analiste van 

historische, politieke en culturele 

evoluties tijdens de vorige eeuw.  

 

In Essays in Understanding: 1930-1954: Formati-
on, Exile, and Totalitarianism werden teksten ge-

bundeld over uiteenlopende onderwerpen zoals 

Kierkegaard, religie, verantwoordelijkheid en 

schuld, existentialisme, nazi-Duitsland en het ro-

de gevaar van het communisme. Arendt schreef 

deze essays in de eerste plaats om haar eigen 

denken te ordenen, inconsistenties te ontdekken 

en situaties te schetsen. Dit maakt het de lezer 

niet altijd even makkelijk: evidente redeneringen 

voor Arendt – maar niet altijd voor de lezer – wor-

den slechts zijdelings uitgelegd. Anderzijds is een 

zekere evolutie merkbaar in de verschillende es-

says die hetzelfde onderwerp behandelen, wat 

de onaandachtige lezer in de war zou kunnen 

brengen. 

 

In tegenstelling tot haar bekend-

ste werk The Origins of Totalitaria-
nism beschrijft ze beknopter en 

meer to the point, waardoor enige 

historische en filosofische achter-

grondinformatie meer dan wel-

kom is. Toch is dit werk uitermate 

boeiend en goed geschreven. De 

liefhebbers van haar manier van 

filosoferen zullen zich ongetwijfeld amuseren bij 

het doornemen van deze bundel. Het blijft ten-

slotte Hannah Arendt – oerdegelijk, spitsvondig 

en vernieuwend.  ■ 

 

    
Thomas VanthournoutThomas VanthournoutThomas VanthournoutThomas Vanthournout    

Secretaris LVSV Gent 
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HET CINÉFIELE HOEKJE 
door Thibault Viaene 

Mr. NobodyMr. NobodyMr. NobodyMr. Nobody    

Jaco Van Dormael 
 

J aco Van Dormael, Belgiës meest excentrieke regisseur, heeft sinds lang ('Le Huitième Jour' dateert van 

1996) weer een film uit. De Waal vond dat het hoogtijd was al z'n ideeën en hersenspinsels die de afgelo-

pen jaren door z'n hoofd dwaalden, te bundelen in één film. Hij slaagde erin een topcast (met Jared Leto en 

Diane Kruger als exponenten) bijeen te scharen, met als resultaat 

de duurste Belgische productie ooit. Deze postmodernistische 

vlucht doorheen verschillende tijdsvakken draait om één figuur: 

Nemo Nobody, 117 jaar en de enige sterveling op aarde in een 

tijdperk waarin de mens onsterfelijk geworden is. De oude man 

kijkt terug op z'n leven als een aaneenschakeling van dilemma's 

en ambigue liefdes. Thema's als biotechnologie, lot, toeval en 

geluk omkaderen de levensloop van de protagonist, overgoten 

met een prachtige soundtrack waarin vooral Pixies en The Chordettes ('Mr. Sandman, bring me a dream') de 

optimale sfeer weten te scheppen. Het dromerige karakter en het sublieme pianospel van Erik Satie doen 

ons concluderen dat Mr. Nobody de geschiedenis ingaat als de 'Amélie Poulain' van het nieuwe decennium. 

 
A Serious ManA Serious ManA Serious ManA Serious Man    

Joel & Ethan Coen 
 

N a hun Oscartriomf in 2008 met de donkere nouveau noir No Country for Old Men en het ludieke Burn 
after Reading bestormen de gebroeders Coen de cinemazalen met A Serious Man, een tragikomische 

parabel over de joodse fysicaprofessor Larry Gopnik. De onfortuinlijke protagonist, een brave huisvader anno 

1968, wordt geconfronteerd met een overspelige echtgenote die ervan 

door gaat met de vriend des huizes, z'n dochter die hem besteelt om 

haar nosejob te financieren en chantage door een Koreaanse student. 

Larry gaat ten rade bij drie rabbijnen, maar geen enkele slaagt erin een 

verklaring te vinden voor z'n pertinent ongeluk. Met een ironische knip-

oog naar hun eigen afkomst worden we door de Coens ingewijd in de 

joodse subcultuur en Hebreeuwse terminologieën en religieuze tafere-

len vliegen ons om de oren. Het resultaat mag gezien worden: een gitzwarte tragikomedie waarbij de zeer 

gevatte humor, zoals wel vaker bij de Coens, veelal subtiel haar intrede doet.  
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District 9District 9District 9District 9    

Neill Blomkamp 
 

H et woelige debat over dierenrechten wordt al ettelijke decennia gevoerd. Vele filosofen zoals Martha Nuss-

baum en Paul Cliteur hebben er enorme werkstukken over geschreven en bij onze noorderburen is er re-

centelijk zelfs een Partij voor de Dieren opgericht. In District 9, een sci-fi van de relatief onbekende Zuid-Afrikaan 

Neill Blomkamp, wordt de discussie naar een gans ander niveau getild. We spreken 2024, enkele jaren geleden 

landde een ruimteschip met aan boord duizenden extraterrestrials in het centrum van Johannesburg. De plaat-

selijke overheid vond er niets beters op dan ze in een reservaat juist buiten de 

stad te plaatsen. Daar de overlast voor de bevolking te groot werd, beslisten de 

autoriteiten om de ruimtewezens te deporteren naar 'District 9', een concentra-

tiekamp in het Zuid-Afrikaanse binnenland. Dat dit echter niet zonder slag of 

stoot geschied, ligt voor de hand. Wat deze prent onderscheidt van haar soortge-

noten, is de manier waarop de anders zo verfoeilijke aliens voorgesteld worden: 

rationele, haast morele wezens die er niet op uit zijn het mensdom naar de ver-

doemenis te helpen, maar een louter vredevol leven willen leiden. Dat deze film, 

die overigens vier Oscarnominaties in de wacht wist te slepen, ook essentiële 

vraagstukken betreffende imperialisme en 'alienrechten' tracht  te beantwoorden, maakt het een must see, ook 

voor diegenen die science fiction geen warm hart toedragen. ■ 
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VARIA 
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ACTIVITEITENKALENDER 
 Tweede Semester 2009-2010 

Woensdag 10 februari: Interne discussieavond 'De legitimatie van de staat' @ Liberaal Archief, 20u00 

 

Woensdag 17 februari: Vakbondsdebat @ Blandijnberg Auditorium C, 20u00 

 

Woensdag 24 februari: Lezing door Marc Cools & Lieven Pauwels (UGent) over 'Karl Popper en de he-

dendaagse studie van onveiligheid' en 'Privatisering van de veiligheidszorg' @ Liberaal Archief, 20u00 

 

Woensdag 3 maart: Lezing door Patrick van Schie (voorzitter Telderstichting, studiedienst van de 

VVD, Nederland) over 'The Theory of Moral Sentiments' van Adam Smith @ Liberaal Archief, 20u00 

 

4-7 maart: Uitstap naar Berlijn 

 

Woensdag 10 maart: Simulatie Europees Parlement (i.s.m. Minos Gent) @ Blandijnberg, 20u00 

 

Woensdag 17 maart: Interne disussieavond @ Liberaal Archief, 20u00 

 

Woensdag 24 maart: Lezing door Tim Evans (Libertarian Alliance, GB) over Klimaatopwarming @ Li-

beraal Archief, 20u00 

 

Woensdag 31 maart: Lezing @ Liberaal Archief, 20u00 

 

Donderdag 1 april: LVSV Cantus @ Twieoo (Overpoort), 20u00 

 

Woensdag 21 april: Lezing Brecht Arnaert over Ayn Rand & Objectivisme @ Liberaal Archief, 20u00 

 

Woensdag 28 april: Bestuursverkiezingen @ Liberaal Archief, 20u00  
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Wim VettersWim VettersWim VettersWim Vetters    

Voorzitter 

vetters.w@gmail.com 
 

Ludovic VilainLudovic VilainLudovic VilainLudovic Vilain    

Ondervoorzitter 

    

Thibault ViaeneThibault ViaeneThibault ViaeneThibault Viaene    

Lawrence VanhoveLawrence VanhoveLawrence VanhoveLawrence Vanhove    

Politiek Secretariaat 

politieksecretariaatlvsvgent@gmail.com 
    

Thomas VanthournoutThomas VanthournoutThomas VanthournoutThomas Vanthournout    

Secretaris 

secretariaatlvsvgent@gmail.com 
    

Bruno TeirlynckBruno TeirlynckBruno TeirlynckBruno Teirlynck    

Internationaal Politiek Secretaris 

 

Karel VincentKarel VincentKarel VincentKarel Vincent    

Penning & Sponsoring 

BESTUUR LVSV GENT 
Academiejaar 2009-2010 

Michiel RogiersMichiel RogiersMichiel RogiersMichiel Rogiers    

Hoofdredacteur Neohumanisme 

redactielvsvgent@gmail.com 
 

Jürgen VandewalleJürgen VandewalleJürgen VandewalleJürgen Vandewalle    

Activiteiten 

 

Laura VerhelleLaura VerhelleLaura VerhelleLaura Verhelle    

Bestuurslid 

    

Arno MorsaArno MorsaArno MorsaArno Morsa    

Bestuurslid    

    

Wim DeplaeWim DeplaeWim DeplaeWim Deplae    

Bestuurslid    

    

Maarten De BousserMaarten De BousserMaarten De BousserMaarten De Bousser    

Bestuurslid 

 

Carmen SchoorsCarmen SchoorsCarmen SchoorsCarmen Schoors    

Bestuurslid    

    

Max Tack Max Tack Max Tack Max Tack     

Bestuurslid    

    

    

Quico QuartierQuico QuartierQuico QuartierQuico Quartier    

Bestuurslid    

    

Cédrique WalthoffCédrique WalthoffCédrique WalthoffCédrique Walthoff----BormBormBormBorm    

Bestuurslid 

    

Dimitri Van den MeersscheDimitri Van den MeersscheDimitri Van den MeersscheDimitri Van den Meerssche    

Bestuurslid 

    

Vincent JanssensVincent JanssensVincent JanssensVincent Janssens    

Bestuurslid    
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ERELEDEN 

Gilbert StrumaneGilbert StrumaneGilbert StrumaneGilbert Strumane  

Ere-schepen De Pinte 

 

Carl De DeckerCarl De DeckerCarl De DeckerCarl De Decker 

Gemeenteraadslid Open Vld 

Gent 

 

Ingrid CnuddeIngrid CnuddeIngrid CnuddeIngrid Cnudde 

Open Vld Eine-Heurne-Mullem  
 

Mathias De ClercqMathias De ClercqMathias De ClercqMathias De Clercq    
 

Herman De CrooHerman De CrooHerman De CrooHerman De Croo    

    

Matthias LaevensMatthias LaevensMatthias LaevensMatthias Laevens    

    

Marc CoudevilleMarc CoudevilleMarc CoudevilleMarc Coudeville    

    

Margriet HermansMargriet HermansMargriet HermansMargriet Hermans    

    

Carina Van CauterCarina Van CauterCarina Van CauterCarina Van Cauter    

    

Marino KeulenMarino KeulenMarino KeulenMarino Keulen    

    

Albert MaertensAlbert MaertensAlbert MaertensAlbert Maertens    

    

Christophe PeetersChristophe PeetersChristophe PeetersChristophe Peeters    

    

Marleen DerveeuwMarleen DerveeuwMarleen DerveeuwMarleen Derveeuw 

Gemeenteraadslid 

Karel De GuchtKarel De GuchtKarel De GuchtKarel De Gucht    

    

JeanJeanJeanJean----Jacques De GuchtJacques De GuchtJacques De GuchtJacques De Gucht    

    

Louis BrilLouis BrilLouis BrilLouis Bril    

    

Pieter CoenePieter CoenePieter CoenePieter Coene    

    

Sofie StaelraeveSofie StaelraeveSofie StaelraeveSofie Staelraeve    

    

Patrick DewaelPatrick DewaelPatrick DewaelPatrick Dewael    

    

Marc De VosMarc De VosMarc De VosMarc De Vos    

    

Martine LesaffreMartine LesaffreMartine LesaffreMartine Lesaffre    

Schepen Stad Oostende 

 

JeanJeanJeanJean----pierre Vetterspierre Vetterspierre Vetterspierre Vetters    

    

Geert VersnickGeert VersnickGeert VersnickGeert Versnick    

    

Rudi De KerpelRudi De KerpelRudi De KerpelRudi De Kerpel    

    

Annemie NeytsAnnemie NeytsAnnemie NeytsAnnemie Neyts----

Uyttebroeck Uyttebroeck Uyttebroeck Uyttebroeck     

    

Rik DaemsRik DaemsRik DaemsRik Daems    

    

Erwin DevriendtErwin DevriendtErwin DevriendtErwin Devriendt    

Catharina SegersCatharina SegersCatharina SegersCatharina Segers    

    

Vincent Van Quicken-Vincent Van Quicken-Vincent Van Quicken-Vincent Van Quicken-

borneborneborneborne    

    

Sven GatzSven GatzSven GatzSven Gatz    

    

Guy VerhofstadtGuy VerhofstadtGuy VerhofstadtGuy Verhofstadt    

    

Geert LeenknechtGeert LeenknechtGeert LeenknechtGeert Leenknecht 

Open Vld Provincie– en 

gemeenteraadslid 

    

Bart TommeleinBart TommeleinBart TommeleinBart Tommelein 

Open Vld Fractievoorzit-

ter Senaat 
 

Guy VanhengelGuy VanhengelGuy VanhengelGuy Vanhengel 

Vicepremier 
 

Wouter VermeerschWouter VermeerschWouter VermeerschWouter Vermeersch    

    

Hans PijpelinkHans PijpelinkHans PijpelinkHans Pijpelink    

    

Roland DefreyneRoland DefreyneRoland DefreyneRoland Defreyne    

    

Boudewijn BouckaertBoudewijn BouckaertBoudewijn BouckaertBoudewijn Bouckaert    

    

Wietse VerwimpWietse VerwimpWietse VerwimpWietse Verwimp    
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Christine De CaussemaekerChristine De CaussemaekerChristine De CaussemaekerChristine De Caussemaeker    

    

Martine TaelmanMartine TaelmanMartine TaelmanMartine Taelman  
 

Steven HeyseSteven HeyseSteven HeyseSteven Heyse 

 

Brecht ArnaertBrecht ArnaertBrecht ArnaertBrecht Arnaert 

 

Laura HarthLaura HarthLaura HarthLaura Harth    
 

Steven KeirseSteven KeirseSteven KeirseSteven Keirse    

    

Alexander De CrooAlexander De CrooAlexander De CrooAlexander De Croo    

    

Stephanie D’HoseStephanie D’HoseStephanie D’HoseStephanie D’Hose    

    

Claire TillekaertsClaire TillekaertsClaire TillekaertsClaire Tillekaerts    

    

Guy EveraertGuy EveraertGuy EveraertGuy Everaert    

    

Sas Van RouveroijSas Van RouveroijSas Van RouveroijSas Van Rouveroij    

Ex-voorzitter LVSV Gent, Ex-voorzitter LVSV Nationaal 

 

Brandaan MombaersBrandaan MombaersBrandaan MombaersBrandaan Mombaers    

 

Linda SevensLinda SevensLinda SevensLinda Sevens    

 

Philippe De BackerPhilippe De BackerPhilippe De BackerPhilippe De Backer    

 

ERELEDEN 
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PAIN ET COPAIN ET COPAIN ET COPAIN ET CO    
Koestraat 20 GentKoestraat 20 GentKoestraat 20 GentKoestraat 20 Gent    

ANTHONY ANTHONY ANTHONY ANTHONY 

DUMAREYDUMAREYDUMAREYDUMAREY    

TOON VANCOILLIETOON VANCOILLIETOON VANCOILLIETOON VANCOILLIE    
Schepen van Financiën, Ruimtelijke Ordening en Schepen van Financiën, Ruimtelijke Ordening en Schepen van Financiën, Ruimtelijke Ordening en Schepen van Financiën, Ruimtelijke Ordening en 

StedenbouwStedenbouwStedenbouwStedenbouw    
Nieuwstraat 11, 8610 KortemarkNieuwstraat 11, 8610 KortemarkNieuwstraat 11, 8610 KortemarkNieuwstraat 11, 8610 Kortemark    

051/56 97 99, schepen.vancoillie@kortemark.be051/56 97 99, schepen.vancoillie@kortemark.be051/56 97 99, schepen.vancoillie@kortemark.be051/56 97 99, schepen.vancoillie@kortemark.be    



 

 NEOHUMANISME   NEOHUMANISME   NEOHUMANISME   NEOHUMANISME   2009-2010   NR. 3NR. 3NR. 3NR. 3                                49494949 



 

50505050                                                                                                                                            NEOHUMANISME   NEOHUMANISME   NEOHUMANISME   NEOHUMANISME   2009-2010   NR. 3NR. 3NR. 3NR. 3 



 

 NEOHUMANISME   NEOHUMANISME   NEOHUMANISME   NEOHUMANISME   2009-2010   NR. 3NR. 3NR. 3NR. 3                                51515151 



 

52525252                                                                                                                                            NEOHUMANISME   NEOHUMANISME   NEOHUMANISME   NEOHUMANISME   2009-2010   NR. 3NR. 3NR. 3NR. 3 


