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VOORWOORD
Margot Floru - Hoofdredacteur LVSV Leuven

Beste Lezer, 

Het academiejaar is alweer 
bijna afgelopen en hoewel de 
lessen soms niet snel genoeg 
kunnen gaan, lijkt het alsof 
de activiteiten van het LVSV 
voorbijvliegen. 

Maar dit jaar is niet zom-
aar een jaar voor het LVSV 
Leuven, dit jaar vieren we 
feest. Het Liberale Vlaamse 
studentenverbond Leuven is  
nu 45 jaar oud en springlev-
end. 

Over 'Factfulness' het beste 
boek van het jaar volgens 
Bill Gates, kan je meer lezen 
op pagina acht. 

Dieter pleit met vier sterke 
argumenten voor het be-

houden van kerncentrales. 

Arno heeft het over 'zware 
beroepen' en waarom het 
maken van zo een lijst eigen-
lijk zinloos is. 

Met het artikel van Christo-
phe kruip je in de wereld van 
de animatie. Hij haalt belan-
grijke liberale lessen uit de 
serie avatar. 

Hoewel Latijns-Amerika 
voornamelijk in de media 
komt voor hun socialistische 
en communistische regerin-
gen merkt Arno de ruk naar 
rechts op. In 2018 vindt er 
een verkiezingsgolf plaats 
waardoor we vaarwel kun-
nen zeggen tegen de roden. 
Wil je hier meer over weten, 
lees dan zeker het artikel op 

bladzijde achttien. 

In het opinieartikel van 
Wannes dat op VRT Nieuws 
is verschenen schrijft hij een 
open brief aan het ABVV. 
Hij wijst hen op het bestaan 
van jongeren die opgeza-
deld worden met torenhoge 
pensioenbeloften uit het 
verleden. 

Tot slot schrijf ik over de 
partij van Abou Jahjah en de 
Islam partij. En hoe we als 
liberaal met deze nieuwe ex-
treem linkse partijen kunnen 
omgaan. 

Als afsluiter zijn er enkele 
sfeerbeelden van ons bestu-
ur. 

Veel leesplezier! 
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Alle teksten in dit magazine vertolken uitsluitend hun eigen mening en niet die van het LVSV 
Leuven, tenzij anders vermeld.
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Bent u gebeten door het liberalisme? Heeft u een 
tekst die u wil verspreiden onder de Leuvense 
studenten? Dan is dit uw kans! Het LVSV Leuven 
geeft al haar leden en ereleden de mogelijkheid 
om hun tekst te publiceren in de Blauwdruk. U 
kunt al uw teksten en vragen omtrent de Blauw-
druk sturen naar: redactie@lvsvleuven.be

Volg ons ook op Facebook, Insta-
gram en Twitter! 

/lvsvleuven

lvsvleuven

@lvsvleuven

website: www.lvsvleuven.be



AGENDA TWEEDE SEMESTER

Maandag 19 februari: Lijstrekkersdebat 
Leuven 2018 

Panel: Line De Witte (PVDA), David Dessers (Groen),
Mohammed Ridouani (SP.A), Carl Devlies (CD&V),

Rik Daems (Open VLD), Lorin Parys (N-VA), 
Hagen Goyvaerts (Vlaams Belang) 

Aula Max Weber/Jean Monet

Maandag 26 februari: Geschiedenis van het liberalisme 
Spreker: Dirk Verhofstadt (doctor in de moraalwetenschap en 

professor media en ethiek)
M Café 

Maandag 5 maart: Studentendebat 
Diversiteit 

M Café

Maandag 12 maart: Turkije
Sperkers: Dries Lesage (professor Internationale politiek) en Mete Öztürk (voormalig 

hoofdredacteur Zaman) 
M Café

Maandag 19 maart: Brexit 
Sprekers: Steven Van Hecke (professor politicologie en Europese integratie)

 en Pieter Cleppe (Open Europe) 
M Café

Woensdag 28 maart: Vergrijzing 
Spreker: Marc De Vos (professor arbeidsrecht)

PI00.38
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Maandag 16 april: liberalisme en open grenzen 
Spreker: Helder De Schutter  (professor wijsbegeerte, politieke filosofie

en ethiek) 
M café 

Zaterdag 21 april: Identiteit en religie 
Sprekers: Dirk Verhofstadt en Marc De Vos 

Liberaal Archief 

Maandag 23 april: debat 
Why government is the problem 

Het academisch kwartier, De Valk

Maandag 23 april: De kost van een mensenleven
Yvonne Denier (professor gezondheidsethiek) 

M café

Maandag 30 april: Lustrum LVSV Leuven 
Gastspreker: Herman De Croo

M café

Maandag 7 mei: Vrouwenrechten
Darya Safai (Belgisch-Iraanse vrouwenactiviste) 

M café

Woensdag 9 mei: Lustrumcantus 
‘t Adje - Loch Lomon Zaal 

Maandag 14 mei: Algemene vergadering 
M café 
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LVSV Leuven, 45 jaar oud                                                       
en springlevend
Wannes De Roeck- Voorzitter LVSV              
Leuven

45 jaar oud
28 december, een datum 
waarop velen thuis 
de restanten van de 
verscheidene kerstfeesten 
verteren en reikhalzend 
uitkijken naar nieuwjaar. 
Wat echter maar weinig 
mensen weten, is dat 28 
december tevens de datum 
is van de oprichting van 
één van de sterkste liberale 
verenigingen in België. Wat 
volgde zijn 45 jaar waarin, 
met hoogtes en laagtes, het 
liberalisme werd bestudeerd, 
verspreid en verdedigd. 
Blauwe Maandagen, 
openingsdebatten, 
discussieavonden: LVSV 
Leuven biedt altijd voor elk 
wat wils aan. Daarnaast is 
LVSV Leuven gedurende 
die rijke geschiedenis van 
het liberalisme steevast een 
verdediger van het liberale 
gedachtegoed geweest op 
partijcongressen en in de 
media.

Springlevend

Waar vele politieke 
studentenverenigingen 
doorheen de jaren het hoofd 
moesten buigen, is het LVSV 
nog steeds springlevend. 
Als grootste politieke 
studentenvereniging van 
Leuven mochten we dit jaar 
terug meer dan vijfhonderd 
studenten verwelkomen op 
het Openingsdebat. Ook de 
Blauwe Maandagen blijven 
in trek bij de kritische 
Leuvense student met volle 
M-Cafés tot gevolg. 
Maar LVSV is meer dan 
puur liberalisme bestuderen, 
het is een sterke groep met 
hechte vriendschappen, 
die doorheen de jaren 
meer en meer als 
bijkomende leerschool 
bekend is gaan staan. Een 
omgeving waarbij op een 
aangename manier wordt 
gediscussieerd, gedebatteerd 
en georganiseerd.

Onze waarden  
Wat misschien nog wel het 
mooiste is uit die rijkelijke 

Leuvense geschiedenis, is dat 
het LVSV nog steeds voor de 
echte liberale waarden staat. 
Zo worden subsidies steeds 
op iedere mogelijke wijze 
geweigerd, wat het Liberale 
Vlaamse studentenverbond 
de onafhankelijkheid biedt 
die geen enkele andere 
vereniging heeft. 
Daarnaast bemerk je 
bij LVSV de natuurlijke 
kritische blik die je van een 
liberaal mag verwachten. 
Argwanend ten opzichte van 
iedere overheid, belezen en 
bestudeerd om zijn eigen 
mening te formuleren. Maar 
een LVSV’er bestudeert niet 
enkel waarden, ze vecht er 
ook voor.

Mijn periode als voorzitter 
zit erop, maar een sterke 
gedreven ploeg staat klaar 
om die waarden van het 
LVSV nog minstens 45 jaar 
te verspreiden om zo het 
liberalisme te laten zegen 
vieren.
Libertas vincit!
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Aanrader 

 
Aanrader: boek Factfulness door Hans Rosling 

Sinds de hele historie rond fake news is het belangrijk als kritische student om terug te 
gaan naar de feiten. Hans Rosling, de schrijver van 'factfulness' was een Zweedse arts, 
hoogleraar en statisticus. Tevens was hij directeur van de Gapminder Foundation die de 
trendalyzer-software heeft ontwikkeld. 
Rosling veroverde de wereld met zijn  bubbelgrafieken en zijn blik op de actualiteit. Met 
dit boek toont hij tien redenen aan, waarom de wereld er beter aan toe is dan we zoud-
en denken. 
Na zijn overlijden in juli 2017,  werkten zijn zoon en dochter het boek 
af en twee weken geleden brachten ze het levenswerk van hun vader 
uit. Bill Gates noemde het al één van de belangrijkste boeken dat hij 
ooit had gelezen. 

'Hans Rosling tells the story of "the secret si-
lent miracle of human progress" as only he 
can. But Factfulness does much more than 

that. It also explains why progress is so often 
secret and silent and teaches readers how to 

see it clearly' ,Bill Gates.
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Pleidooi voor kernenergie 
Dieter Van Esbroeck - Ondervoorzitter 
LVSV Leuven
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De hypocrisie rond de ker-
nuitstap is compleet. De 
discussie rond het energie-
pact is een sterk staaltje van 
typisch Belgische politiek. 
Een minister van Energie is 
er op twee niveaus, het fe-
derale en het gewestelijke. 
Marie-Christine Marghem, 
Federaal minister van Ener-
gie voor de MR liet slechts 
enkele delen van het nieu-
we energierapport lekken 
naar de pers. Uit die delen 
moest blijken dat de ker-
nuitstap te duur zou zijn. 
Bart Tommelein, Vlaams 
minister van Energie voor 
Open VLD, eiste vervolgens 
dat het hele energierapport 
bekend moest worden ge-
maakt. Wat niet in die delen 
was opgenomen, was de 
onvermijdelijke grote stij-
ging in CO2-uitstoot die dit 
met zich mee zal brengen.

Energieprijzen
MR, Open VLD, CD&V en 
nog schandaliger, Groen, 
staan allemaal op de barri-

cade voor de kernuitstap. 
Nochtans is Duitsland ons 
voorgegaan in dit scenario. 
Ondertussen zijn de ener-
gieprijzen van Duitsland, 
overigens samen met de 
onze en die van Denemar-
ken, de hoogste in Europa. 
Daarnaast blijven er maar 
nieuwe bruinkoolcentrales 
bijkomen, allemaal met als 
hoger doel een economie die 
volledig draait op hernieuw-
bare energie. Laat ons heel 
eerlijk zijn, dat doel is verre 
toekomstmuziek, terwijl het 
klimaatprobleem nu moet 
aangepakt worden. De kli-
maattop van Parijs is een gro-
te stap in de goede richting 
maar nog niet voldoende om 
de grens van 2°C opwarming 
te vermijden. En zelfs de hui-
dige doelstellingen zal Duits-
land niet halen. De kool-
stofarme kernenergie kan 
hier een grote rol in spelen.

Vier belangrijkste re-
denen
Greenpeace haalt op haar 

site in principe drie redenen 
aan waarom kernenergie een 
slecht idee is (en dan vergeten 
ze er nog eentje). Ten eerste 
het kernafval. Hier worden 
echter heel hoge eisen aan 
gesteld. Het weinige afval dat 
wordt geproduceerd door de 
reactoren, wordt gestockeerd 
in volledige isolatie, waar het 
radioactief verval het pro-
bleem oplost. In Finland is er 
een onderzoek gedaan naar 
wat er zou gebeuren indien 
de vaten zouden lekken en 
de omgeving, inclusief men-
sen zouden worden blootge-
steld aan radioactieve stra-
ling. Deze zal voor ons niet 
meer bedragen dan de stra-
ling van een aantal bananen. 
Ja, zoals het tv-programma 
‘sorry voor alles’ ons heeft 
geleerd, zijn ook die radio-
actief. Ook hier is recyclage 
trouwens een optie. Frankrijk 
is gespecialiseerd in het te-
rug verrijken van uranium en 
plutonium voor hergebruik. 
Een kerncentrale in Borssele 
haalt intussen 30% van zijn 
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grondstoffen uit kernafval. 

Ten tweede is er 
het gevaar voor een 
kernramp. In het 
verleden zijn er niet 
veel voorbeelden 
geweest van kern-
rampen, maar die 
bij Tsjernobyl en Fukushima 
hebben de hele wereld schrik 
aangejaagd. Bij Tsjernobyl 
zijn er duizenden doden ge-
vallen, maar dit was groten-
deels door de slechte veilig-
heidsmaatregelen en door 
de geheimhouding van de 
Sovjet-Unie. Japan benadert 
beter onze maatschappij, al 
kan een kernramp als in Fu-
kushima niet plaatsvinden 
bij onze soort reactoren. Nu 
is daar geen enkele dode ge-

vallen door directe effecten 
en kan er zelfs geen enkele 

dode met zekerheid worden 
toegeschreven aan de ramp 
op basis van langetermijnef-
fecten van de straling. Enkel 
de evacuatie heeft slachtof-
fers gekost, maar daar is het 
moeilijk te zeggen welk deel 
door de overstroming werd 
veroorzaakt. De steenkool-
winning daarentegen kost 
elk jaar globaal al duizenden 
slachtoffers. En dan hebben 
we het nog niet over de po-
sitieve effecten op de lucht-

verontreiniging die de uit-
gespaarde koolstofuitstoot 

oplevert. Dan hebben 
we het niet over dui-
zenden, maar over 
miljoenen. Bovendien 
richt het onderzoek 
in de kernenergie 
zich tegenwoordig op 

intrinsieke veiligheid, wat 
betekent dat een nucleaire 
ramp volledig is uitgesloten.

Ten derde is er de kostprijs. 
Dit is eigenlijk op dit moment 
het enige echte obstakel voor 
kernenergie. De kernuitstap 
zal ons echter zelfs geld kos-
ten, dus zie ik daar geen pro-
bleem. Voor het bouwen van 
nieuwe kerncentrales is dit 
natuurlijk wel een probleem. 
Hernieuwbare energie kan 

“steenkoolwinning kost 
elk jaar globaal duizenden 

slachtoffers”
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de kostprijs ferm opdrijven, 
omdat op piekmomenten 
van wind en zon de kerncen-
trale niet moet draaien. In 
het gebied van kernenergie 
is er nog heel veel verbete-
ring mogelijk, waardoor de 
performantie stijgt en de 
kostprijs daalt. Ook bete-
re, goedkopere opslag van 
energie zou veel proble-
men uit de wereld helpen. 
De stijgende prijs van de 
uitstoot van broeikasgas-
sen binnen het Europees 
systeem voor emissiehan-
del kunnen de balans in de 
toekomst doen kantelen ten 
voordele van kernenergie. 

Het vierde argument, dat 
Greenpeace niet vermeldt, 
maar soms wel tegen kern-
energie wordt gebruikt is de 
link met kernwapens. Ja, het 
is waar dat als een land de 
technologie en grondstoffen 
heeft voor kernreactoren, het 
ook kernwapens kan maken. 
Je kan het ook andersom be-
kijken. Al het plutonium in 
kernkoppen kan gebruikt 
worden als brandstof in kern-
reactoren. Op die manier lost 
kernenergie het probleem 
van de kernwapens zelfs op. 
Het Delftse studentenblad 
Delta heeft eens berekend 
wat de potentie hiervan is. De 

bestaande 20.000 kernkop-
pen zouden de wereld voor 
zes jaar van - koolstofarme! – 
stroom kunnen voorzien. Het 
probleem van de kernwapens 
stelt zich natuurlijk ook niet 
in veel landen, ofwel omdat 

ze die al kunnen maken, of-
wel omdat ze het verdrag dat 
kernwapens verbiedt, hebben 
ondertekend. Dit verdrag is 
op 7 juli 2017 ondertekend 
door 122 landen en een heel 
belangrijke stap richting de 
ontmanteling. Echter Bel-
gië ontbreekt nog in die lijst. 

Conclusie 
Zou ik dus mogen oproepen 
de positie over kernenergie te 
herzien? De zon schijnt niet 
altijd en de wind waait niet al-
tijd, maar energie hebben we 
wel altijd nodig. Kernenergie 
kan een nuttige, milieuvrien-
delijke aanvulling zijn. De 
grens tussen hernieuwbare 
en niet-hernieuwbare ener-
gie is een dunne lijn, zoals is 
aangetoond in de discussie 
rond hout- en pelletkachels. 

Maar ook zonnepanelen ver-
bruiken zeldzame grondstof-
fen. Ik weet dat kernenergie 
een slechte connotatie heeft, 
maar als het momenteel de 
meest duurzame oplossing 
is, moet toch zeker Groen, 

de partij die de 
klimaatkwestie 
claimt, ervoor 
kunnen kiezen? 
En ook de re-
geringspartijen 
hebben een grote 
verantwoorde-

lijkheid om het klimaatak-
koord na te leven. Zet in op 
kernenergie, op onderzoek 
en ontwikkeling en neem zo 
terug de leidende rol op met 
België die nodig is in de strijd 
tegen klimaatverandering!

“Kernergie kan het prob-
leem van kernwapens 

oplossen ”



“Ik heb ook een zwaar beroep!” 
Arno Neukermans Bataillie - 
PR & Communicatie

 

Als er één item is dat met 
de regelmaat van de klok 
terugkeert op de politieke 
agenda en in de media, dan is 
het wel de problematiek rond 
de pensioenen. De regering 
is momenteel bezig met het 
opstellen van een lijst met 
zware beroepen, waarbij men 
niet zou moeten werken tot 
aan de nieuwe wettelijke 
leeftijd van 67 
jaar. Er zal hierover 
dan worden 
overlegd met het 
middenveld. 

Ik stel mij bij 
deze de vraag 
wat een zwaar 
beroep eigenlijk betekent. 
Onmiddellijk denk ik aan 
een bouwvakker of andere 
beroepen die intensief 
handwerk vereisen. 
Nochtans zal deze lijst 
verder gaan dan dat, er zijn 
effectief ook meer zware 
beroepen. Men hanteert 
vier criteria, namelijk, 
fysiek zwaar werk, mentaal 
belastende functies, risicovol 

werk en jobs met een hoog 
arbeidsregime. 
Andere beroepen die dan ter 
discussie staan zijn bij het 
leger, het onderwijs of het 
treinpersoneel te vinden. 
Ik ben er echter van 
overtuigd dat dit nog verder 
zou kunnen gaan. Bij heel 
veel beroepen kan er een 

hoge werkdruk optreden met 
stress en burn-out tot gevolg. 
De bus- en 
vrachtwagenchauffeur die 
een nachtrit doorheen 
vrieskou en nevel in 
gebergtes moet doorstaan, 
de zelfstandige die vroege 
en late uren draait, de 
verpleger of dokter op de 
spoedafdeling hebben ook 
een zwaar beroep, en de lijst 
kan zo maar voortgaan. 

Dit bewijst dat het aanmaken 
van zo een lijst zinloos is. De 
discussie over de pensioenen 
blijft zo maar aanslepen en 
zal uiteindelijk maar een 
oplossing voor korte termijn 
opleveren. 
Met de vergrijzing en de 
daling van de nataliteit 
zijn er echter ingrijpende 

veranderingen nodig. 
Men zal die vaste 
pensioenregels en 
-grens moeten loslaten 
en de burgers zelf 
verantwoordelijkheid 
geven over hun 
pensioen. 

Door over te stappen op 
een kapitalisatiestelsel en 
pensioensparen centraal 
te plaatsen, verdwijnt het 
risico dat de pensioenen 
onbetaalbaar worden want 
elke generatie voorziet 
zichzelf van zijn  oude dag. 
Daarnaast is het interessanter 
dat ieder zijn eigen geld 
beheert in plaats van de 
staat, die zal uiteindelijk toch 
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“Het aanmaken van zo’n 
lijst met zware beroepen 

is zinloos ”



weer geld tekort komen. Dan 
zal die weer besparingen 
moeten doorvoeren en aan 
de pensioenregels morrelen. 
Dit komt in mijn ogen neer 
op contractbreuk, want het 
geld dat men afstaat om later 
terug te krijgen, is er niet 
meer. Hoe mooi zou het niet 
zijn dat ieder zijn of haar 
eigen carrière zou kunnen 
plannen? Het wat rustiger 
aan doen op latere leeftijd en 
niet nerveus toewerken naar 
dat ene jaar, lijkt mij een 
mooi alternatief. Zo vermijdt 
men burn-outs bij ouderen 
en een zwarte put na het 
pensioen.
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Liberale lessen in Avatar
- The Legend of Korra 
Christophe Kussé - Bestuurslid
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Van alle hedendaagse kun-
stvormen is cinematografie 
(na muziek) allicht degene 
die jongeren het meest 
bewust opzoeken en belev-
en. De publieke opinie hi-
eromtrent is dat velen hier 
te veel tijd aan besteden, 
bv. binge-watchen, en dus 
minder tijd overhouden om 
zich te focussen op pro-
ductieve activiteiten. Maar 
tegelijkertijd weten we 
goed genoeg dat series niet 
zomaar populair worden. 
Integendeel, de meest succ-
esvolle zijn zij die oproepen 
tot zelfreflectie, ethisch/fi-
losofische vraagstukken en 
complexe sociale systemen 
waar we slechts een fractie 
van begrijpen. Wanneer we 
denken aan series als West-
world, Rick&Morty, South 
Park e.d. is dit evident (om 
er enkele aan te raden). 
Maar vaak is het moeilijk 
om doorheen de loutere 
entertainment value te 
prikken en de boodschap 
te ontrafelen die op ons 

onderbewustzijn inwerkt. 
Dit is wat we gaan proberen 
voor Avatar. Dus wanhoop 
niet, beste lezer! De serie 
zien is geen vereiste om dit 
artikel te kunnen volgen. 
Zoals het intellectuelen 
betaamt zijn we hier om 
ideeën te bespreken. We zu-
llen dus enkel ingaan op de 
achterliggende filosofie van 
de antagonist van seizoen 
drie.

Deze antagonist, Zaheer, 
stelt drie centrale principes 
voorop . 
1) Zolang je vrijheid con-
stant bedreigd wordt, ben je 
niet echt vrij. 
2) Een persoon kan nooit 
vrij zijn in een maatschappij 
die hem indoctrineert in te 
geloven dat autoritaire insti-
tuties terecht macht uitoe-

fenen over hem. 
3) De idee van naties en 
overheden vormen per defin-
itie een inperking van onze 
vrijheid. Zijn droom is een 
wereld waarin ieder persoon 
slechts trouw dient te zijn 
aan zichzelf en de mensen 
die hij verkiest. De eerste 
stap tot implementatie van 
deze utopie, is overheden 
en instituties van macht ter 
verantwoording roepen voor 

hun daden. Meer specifiek 
de invloedrijke individuen 
binnen dergelijke organi-
saties, daar het individu de 
enige actor is. Klinkt bekend 
in de oren, niet? Maar zoals 
gesteld is Zaheer the bad guy. 
Als liberalen voelen we ons 
the good guys. Dus hoew-
el zijn acties hem duidelijk 
als antagonist plaatsen, in 

“De Idee van naties en over-
heden vormen een inperking 

van onze vrijheid ”
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zijn doelen kunnen we ons 
vinden. De vraag wordt dan 
op welke manier zijn denk-
beelden ertoe leiden dat hij 
de slechterik is.

Het meest eenduidige argu-
ment dat wordt aangehaald 
is dat een revolutionaire toe-
diening van vrijheid aan een 
maatschappij leidt tot cha-
os. Dit argument vindt zijn 
oorsprong bij het Taoïsme 
(om even mee op de Jordan 
Peterson hype train te sprin-
gen, deze stroming kreeg 
recent terug veel aandacht 
door zijn toenemende bek-
endheid). Samengevat: Yin 
en Yang staan onder meer 
voor orde en chaos. De lijn 
die de twee scheidt in een 

van de meest getatoeëerde 
symbolen ter wereld, staat 
voor de weg die we allen 
moeten bewandelen. Louter 
orde en zaken die hij kent, 
onthoud de mens van de 

benodigde uitdagingen om 
zichzelf te ontplooien en zijn 
grenzen te verleggen. Een 
gepaste hoeveelheid chaos 
kan dienen als ladder. Te veel 
chaos biedt uiteraard deze 
mogelijkheid niet. Vandaar 
dat “The Way” daar is waar 

we met één been in chaos en 
met het andere in orde staan. 
Terug naar Avatar: Zaheer 
creëerde ogenblikkelijke 
vrijheid zonder dat de bev-
olking hierop was voorbere-
id. De gevolgen hiervan zijn 

niet te voorspellen en chaos 
volgde in zijn pad. De les die 
we hieruit als liberalen kun-
nen trekken, is dat het ver-
werven van meer vrijheden 
en de daaraan verbonden 
verantwoordelijkheden voor 
velen een enge gedachte is. 

“Waarom dan liberaal blijven 
en niet volledig overstag gaan 

naar anarchisme? ”
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of autoriteit. Een anarchist 
hecht dus groot belang aan 
individuele vrijheid. 
De morele argumenten zijn 
aldus dezelfde voor anarchis-
ten als voor liberalen.
Het onderscheid bevind zich 
hoofdzakelijk op het al dan 
niet goedkeuren van een 
minimale overheid, waar 
liberalen een minimale over-
heid als noodzakelijk achten 
voor het goed functioneren 
van de samenleving, terwijl 
anarchisten zelfs dit afdoen 
als moreel verwerpelijk. De 
Amerikaanse econoom en 
geschiedkundige Robert 
Higgs volgt deze kritiek op 
het liberalisme. Hij stelt dat 
hij begrijpt waarom mensen 
liberaal worden, maar niet 
waarom ze niet de overstap 
maken naar anarchisme. Een 
minimalistische overheid 
blijft nog steeds een instantie 
die onze vrijheid limiteert en 
bezit in zijn kern de mogeli-
jkheid om groter te worden 
dan bedoeld. Het argument 

dat een overheid dient om 
zijn burgers te beschermen, 
wordt afgekeurd daar de 
overheid zelf de grootste 
schendingen van recht op 
leven, vrijheid en eigendom 
uitvoert. 
Waarom dan liberaal blijven 
en niet volledig overstag 
gaan naar anarchisme? 
De geïnteresseerden verwijs 
ik graag door naar zijn blog, 
‘The Independent Institute, 
Classical Liberalism’s Impos-
sible Dream.’ 

Wat mij betreft: Totale 
afwezigheid van overheden 
lijkt me niet praktisch reali-
seerbaar op vlak van bijvoor-
beeld defensie en justitie, om 
een onorigineel argument 
te geven. Maar ik moet wel 
toegeven dat het volgen van 
onze eigen morele over-
wegingen tot hun logische 
eindpunten inderdaad geen 
ruimte laat voor eender wel-
ke vorm van overheid.

Spijtig genoeg zal deze 
slechts bij mondjesmaat 
kunnen worden toegediend, 
zo niet zullen onze liberale 
oproepen geïnterpreteerd 
worden als het opleggen van 
vrijheden tegen mensen hun 
wil, hoe paradoxaal dit ook 
mag klinken. Dit laat uiter-
aard de morele verplichting 
niet weg om er volop voor te 
blijven strijden dat het niet 
de verkeerde kant uitgaat, 
maar kan enkel als soelaas 
dienen wanneer onze in-
terpretatie van vooruitgang 
tergend traag verloopt.

De tweede interessante op-
merking die behandeld zal 
worden, heeft te maken met 
het onderscheid tussen anar-
chisme en liberalisme. Later 
wordt namelijk duidelijk dat 
Zaheer een anarchist is. We 
halen even de definitie erbij: 
Anarchisme stelt een samen-
levingsvorm voor waarin 
mensen naast elkaar leven 
zonder een hogere macht 



Adios los rojos! 
- over de ruk naar rechts in 
Latijns-Amerika  
Arno Neukermans Bataillie - 
PR & Communicatie

Als er één constante te 
trekken was doorheen het 
Latijns-Amerikaanse poli-
tieke landschap, dan was 
het wel de sterkte van de 
socialistische en commu-
nistische partijen. Vene-
zuela is hiervan het best 
bekend, maar ook Brazilië, 
Argentinië en Chili werden 
tot recentelijk bestuurd 
door linkse presidenten. In 
2018 vindt er echter een 
verkiezingsgolf plaats die 
in staat is dit beeld radicaal 
om te gooien. 

In Chili en Argentinië zijn 
reeds liberaal-conservatieve 
presidenten verkozen die 
het pad van hervormin-
gen volgen om hun landen 
competitiever te maken. Dit 
is echter niet het geval in 
verschillende andere landen. 
In Costa Rica werden de 
regerende centrum-linkse 
partijen zwaar afgestraft, 
maar heeft de ultraconser-
vatieve kandidaat Fabricio 
Alvarado Muñoz de tweede 
ronde van de presidentverk-

iezingen verloren. Hij haalde 
wel de meeste stemmen in de 
eerste ronde en staat bekend 
om zijn religieuze overtu-
igingen en homofobie. De 
nieuw-verkozen progressieve 
president, Carlos Alvarado 
Quesada zal zeker moeten 
schipperen om een meerder-
heid te vinden in het verdeel-
de en sterk christelijke land. 
In Colombië is de centrump-
artij van zittend president 
Santos, die de vredesdeal 
met de FARC getekend had, 
afgestraft en is de rechtse 
partij van voormalig presi-
dent Uribe de grote overwin-
naar. Uribe was één van de 
meest vocale tegenstanders 
van de vredesdeal. 

In Peru is de in 2016 
verkozen centrumrechtse 
president Kuczynski moeten 
aftreden na een corrupti-
eschandaal. In 2016 ver-
sloeg hij met 50,1% Keiko 
Fujimori, de dochter van de 
autoritaire voormalige pres-
ident Alberto Fujimori en 
leidster van de rechts-popu-
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listische partij in de traditie 
van haar vader. 
In Brazilië is er een gelijkaar-
dig verhaal rond voormalig 
presidente Dilma Rouseff, 
daar vinden in oktober verk-
iezingen plaats en de te ver-
slagen man wordt Jair Bol-
sonaro. Sinds 1989 is hij lid 

geweest van negen verschil-
lende partijen. Dit jaar heeft 
hij de leiding van de Sociaal 
Liberale Partij, daar is echter 
niets meer sociaal-liber-
aal aan. Zijn standpunten 
zijn uiterst conservatief of 
provocerend. Hij heeft ook 
geen echt programma, zeker 
economisch, maar wint aan 
populariteit door zich te pro-
fileren als de grote man die 
de chaos en de corruptie zal 
stoppen. Dit doet hij via een 
sterke campagne op sociale 
media. 

Hij verheerlijkt bovendien 
militaire dictators zoals Fuji-
mori en gelijkaardige figuren 
uit het Brazilië tussen 1964 
en 1985. Hij maakt een grote 
kans om president te worden 
van één van de opkomende 
grootmachten in de wereld 
want de enige die voorlopig 
beter scoort in de peilin-
gen is de linkse voormalige 
president Lula. Die is echter 
veroordeeld voor corruptie 
en zal dus waarschijnlijk niet 
eens mogen meedoen aan de 
verkiezingen. 

Verschillende leiders roeren 
ook de nationalistische trom, 
zo was er onlangs een grote 
demonstratie in Chili door 
Bolivianen die een stuk land 
opeisen dat hen toegang tot 

de zee zou verlenen, met 
grote steun van Boliviaans 
president Morales. En in 
Guatemala zal een referen-
dum gehouden worden of 
een internationaal hof mag 
oordelen over de gebied-
sclaim van dat land op on-
geveer de helft van buurland 
Belize. 

Men kan zich vragen stellen 
bij het nut van zo een refer-
endum, en de gevolgen als de 
bevolking zegt dat dat niet 
mag gebeuren. Een militaire 
interventie dan maar? Of het 
referendum telkens opnieuw 
organiseren tot de bevolking 
het correcte antwoord heeft? 
De Zuid-Amerikaanse poli-
tiek zit in het slop, de linkse 
politici en gevestigde bestu-
urselite zijn verwikkeld in 
allerlei corruptieschandalen 
en enkel extreem-rechtse 
populisten lijken een alter-
natief te bieden. 

Deze zullen de situatie er 
natuurlijk niet op vooruit 
helpen, men heeft nood aan 
een nieuwe generatie politi-
ci. Politici met een visie en 
die bekommerd zijn om de 
individuele vrijheid te bev-
orderen en economische 
welvaart te creëren. 
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Nieuw aan de linkerkant, 
migrantenpartijen 
Margot Floru - 
Hoofdredacteur LVSV Leuven 

Liberaal Vlaams Studentenverbond Leuven20

De opmars van de Ned-
erlandse migrantenpartij 
‘DENK’ heeft duidelijk 
indruk nagelaten in Bel-
gië. Het nieuws slaat in 
als een bom, Dyab Abou 
Jahjah, de man die vooral 
bekendstaat om zijn con-
troversiële uitspraken over 
joden,  richt een nieuwe 
partij op. ze heet Be.one en 
strijdt naar radicale geli-
jkheid.  Ze  komt op voor 
de gemeenteraadsverkiez-
ingen in Antwerpen, Gent, 
Brussel en Mechelen en 
er lopen zelfs gesprekken 
in enkele Waalse steden. 
Ook een andere partij laat 
heel wat stof opwaaien, de 
partij Islam die bij de vorige 
gemeenteraadsverkiezin-
gen al twee zetels wist te 
behalen, is niet meer uit 
de kranten weg te slaan, 
na hun voorstel over ges-
cheiden bussen voor man-
nen en vrouwen. 

Be.One profileert zich als 
‘post-kapitalistisch’ en pleit 
voor radicale gelijkheid op 
het vlak van gender, afkomst 
en sociale achtergrond en 

keert zich resoluut tegen dis-
criminatie. Deze keer werkt 
de oprichter van de Ara-
bish-Europese Liga zonder 
zijn partner, Ahmet Koç 
(ex- Spa) waarmee hij eerst 
een migrantenpartij wilde 
oprichten. Wel zijn Meryem 
Kaçar (ex-Agalev) , Hilde 
Sabbe (ex- De Morgen) en 
professor Internationale 
Politiek aan de Universiteit 
Gent, Dries Lesage van de 
partij. 
De scheiding van kerk en 
staat is een tweede belangrijk 
punt voor hun wat dan weer 
het tegenovergestelde is van 
de partij Islam die streeft 
naar het creëeren van een 
Islamitische staat in België. 

Vermogenstaks
Be.one ziet radicale 
gelijkheid op het vlak van 
werk, basisonderwijs en 
huisvesting als rechten voor 
iedereen. Op de vraag of hun 
partij dan communistisch is, 
antwoordt hij ontwijkend, 
‘We richten ons op verschil-
lende dimensies en niet en-
kel de sociale. Ondernemers 
die rijk willen worden: go for 

it.’ Toch spreekt hij zichzelf 
tegen met hun stem voor 
een vierdagenwerkweek 
en een vermogenstaks. Op 
sociaal-economisch vlak 
zijn ze voor een taxshift. 
Grote bedrijven en multina-
tionals willen ze zwaarder 
belasten terwijl het bij kleine 
kmo’s juist minder moet. 
‘De vermogenstaks is enkel 
voor de extreme rijken, die 
een vermogen hebben van 
twee miljoen euro, bovenop 
de eerste woning’, meldt hij. 
Voorts staat Be.one achter 
een ecologische transitie 
en is ze ideeën zoals lokale 
munten genegen. Door hun 
partijpunten te bekijken is de 
vergelijking met de PVDA 
snel gemaakt. Problematisch 
is wanneer mensen voor 
deze partij zouden stemmen 
als zijnde een migranten-
partij en terwijl ook voor een 
communistisch programma. 

Be.Gone en hoge hak-
ken 
Op Twitter wordt er vooral 
veel gelachen met de nieu-
we partij. Al snel verandert 
de naam naar Be.Gone in 
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plaats van Be.one. Toch 
ziet Abou Jahjah het roosk-
leurig in, ‘wie weet word ik 
minister-president’ vertelt 
hij aan de journalist Jan De 
Meulemeester. 
Overlaatst kwam Abou 
Jahjah nog eens in het nieu-
ws door een rechtszaak aan 
te spannen tegen Vlaamse 
Belang-senatrice Anke Van 
dermeersch die met haar 
nieuwe boek ‘politiek in-
correct’ de Islam een hak 
wil zetten. Op de cover van 
het boek zie je haar met 
schoenen met hoge hak op 
de Koran staan. Volgens 
Abou 
Jahjah 
schof-
feert 
het 
boek 
een 
hele ge-
meen-
schap 
en worden de anti-racisme- 
en anti-discriminatiewetten 
op verschillende punten 
overtreden. 

Partij Islam 
Doemscenario’s zoals Michel 
Houellebecq’s laatste boek 
‘sousmission’ zijn misschien 
overdreven. Toch lijkt het 
niet ver weg als je naar de 
programmapunten van deze 
partij kijkt. Partij Islam werd 
gesticht door Redouane 

Ahrouch, buschauffeur bij 
de MIVB en hij richtte in de 
jaren negentig mee de eerste 
sjitische moskee in Brussel 
op. Tijdens de gemeenter-
aadsverkiezingen van 2012 
haalde de partij  twee zetels, 
één in Anderlecht en één in 
Sint-Jans Molenbeek. Voor 
de nieuwe verkiezingen is 
Abdelhay Bakkali Tahiri 
de voorzitter en lijsttrek-
ker voor het parlement van 
het Brussels Hoofdstedeli-
jk Gewest. De partij komt 
nu op in 28 gemeenten in 
Wallonië en Brussel. ‘Bin-
nen twaalf jaar, in 2030, zal 

Brussel voornamelijk uit 
moslims bestaan. Wat wil je 
dan, een bemiddelaar of een 
extremist? Zoals de Frans-
taligen FDF hebben, is er nu 
voor de moslims Parti Islam.’ 
Vertelt Redouane Ahrouch 
aan Knack. Één van de 
voorstellen waar ontzettend 
veel commotie over wordt 
gemaakt, is het apart op-
stappen van vrouwen en 
mannen op bussen. Volgens 
de partij is dit om vrouwen 

te beschermen tegen hand-
tastelijke mannen tijdens de 
spitsuren. Ook onze geliefde 
Jeremy Corbyn kwam eens  
met dit idee op de proppen. 
Als liberaal en vrouw, ben ik 
het hier natuurlijk niet mee 
eens, mensen mogen zelf 
wel beslissen waar ze zitten 
of staan. Door het maken 
van zo een wet creëer je juist  
het beeld alsof het normaal 
is dat mannen handtastelijk 
zijn op het openbaar vervoer, 
en we daarom maar beter 
apart moeten gaan zitten. De 
uiteindelijke doelstelling van 
de partij is een Islamitische 
staat creëren in België, maar 
wel zonder te raken aan de 
grondwet beweren ze. 

Conclusie 
Een cordon sanitaire, waar 
Zuhal Demir voor pleit, 
zoals met het Vlaams Belang 
het geval is, is geen oploss-
ing. Iedereen heeft recht op 
een mening. Zelfs commu-
nisten en extremisten. Toch 
mogen we niet naïef zijn en 
is het inderdaad mogelijk dat 
tegen 2030 meer dan vijftig 
procent van de Brusselaars 
een Islamitische achter-
grond heeft. Wat daarom 
niet meteen een probleem 
is, maar we zullen wel meer 
waakzaam moeten zijn voor 
onze waarden en vrijheden 
in onze maatschapij. 

“Zoals de Franstaligen FDF 
hebben, is er nu voor de 

moslims Parti Islam” 
Redouane Ahrouch aan 

Knack. 



Persberichten

Beste ABVV, wil je ook aan ons, 
jongeren, denken en niet 
alleen aan jullie oude garde? 
Wannes  De Roeck - Voorzitter LVSV Leuven 

 Wannes De Roeck, voorzitter van het LVSV Leuven schreef dit opinie 
artikel voor  VRT NWS, als reactie op de vele stakingen van de ABVV.  

“Wat is het alternatief, 
ABVV? Is het alternatief 
dat wij jongeren een nog 
grotere staatsschuld zullen 
moeten dragen? Mocht dat 
het geval zijn, kan ik u één 
ding zeggen. Wij hebben 
er genoeg van!”, schrijft 
Wannes De Roeck, student 
en voorzitter van het Liber-
aal Vlaams Studentenver-
bond.

Beste ABVV,  wat verwacht u 
van mij en andere studenten?

Op uw site staat te lezen dat 
u vandaag betoogt omdat de 
regering-Michel ervoor zorgt 
dat u langer moet werken 
voor minder pensioen. Jullie 
pleiten daarentegen voor een 
verhoging van de pensio-
enen zonder verhoging van 
de gerechtigde pensioenleeft-
ijd.

Dat dat uw doelpubliek be-

haagt, kan begrepen worden.

Wat mij als student echter in 
het hart schiet, is het laatste 
strijdpunt namelijk: recht-
vaardig gefinancierd. 

Dat de vergrijzing ervoor 
zal zorgen dat het huidige 
pensioen systeem over het al-
gemeen onhoudbaar wordt, 
is vrij algemeen erkend. De 
huidige jeugd staat niet enkel 
in voor een enorme staat-
schuld maar ook voor een 
ongeziene verwachting van 
uitkeringen aan de, op pen-
sioen gaande, babyboom-
generatie. Daarnaast benge-
len we nog steeds achteraan 
in economische aantrekkeli-
jkheid op fiscaal-economisch 
vlak.

Fiscale rechtvaardigheid, wat 
voor u impliceert dat multi-
nationals nog meer moeten 

bijdragen, kan leuk klinken 
bij uw aanhang, maar zal 
nooit genoeg extra opbreng-
sten met zich meebrengen.  

Daarentegen is het verhogen 
van de pensioenleeftijd wel 
een groot taboe. Dat er nog 
steeds sectoren zijn waar 
zware arbeid ervoor zorgt 
dat mensen niet tot 67-jarige 
leeftijd kunnen werken, is 
ongetwijfeld waar. Uit de 
recent gepubliceerde cijfers 
van Eurostat blijkt echter dat 
België de op een na hoogste 
vacaturegraad van de Eu-
ropese Unie heeft.

Tegen ons, jongeren, wordt 
constant gezegd dat we nooit 
ons hele leven lang dezelfde 
job zullen uitoefenen.

Mogen wij van de oudere 
generatie dan niet verwacht-
en dat men zich omschoolt?
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Beste ABVV, wil je ook aan ons, 
jongeren, denken en niet 
alleen aan jullie oude garde? 
Wannes  De Roeck - Voorzitter LVSV Leuven 

 

De technologische vooruit-
gang brengt constant ver-
nieuwende sectoren teweeg. 
Sectoren die jobs creëren 
met een lagere fysieke inten-
siviteit. Jobs die het mogelijk 
maken om van thuis uit te 
werken of die mankrachten 
niet op vaste uren nodig heb-
ben, wat een grote flexibilite-
it toelaat.

Kortom, ideale jobs om 
de arbeidsloopbaan lang-
zaamaan uit te doven.

Meer dan de helft van de 
zelfstandigen werkt tegen-
woordig nog na hun pensio-
enleeftijd, van werknemers 
en ambtenaren kunnen we 
dan toch ook een inspanning 
daartoe verwachten.

Want wat is het alternatief, 
ABVV?

Is het alternatief dat wij 
jongeren een nog grotere 
staatsschuld zullen moeten 
dragen?

Mocht dat het geval zijn, kan 
ik u één ding zeggen. Wij 
hebben er genoeg van!

Genoeg van het feit dat de 
economie door al die stakin-
gen en betogingen wordt 
stilgelegd.

Genoeg van het feit dat vak-
bonden steeds enkel denken 
aan hun oude garde en zo 
de schuldverhogende wel-
vaartstaat van na de Tweede 
Wereldoorlog willen redden.

U kunt van mij en andere 
jongeren niet verwachten dat 
wij wensen in te staan voor 
een economische catastrofe. 
U kunt ook van mij en ande-
re jongeren niet verwachten 
dat we alles maar zullen 
doen, omdat dat vroeger zo 
beslist is.

Vele jongeren, waaronder 
ik, willen zoeken naar een 
werkbare oplossing voor de 
welvaartstaat. Maar met al 
uw betogingen en stakingen 
maakt u het ons niet gemak-
kelijk.

Met vriendelijke groeten, 
Wannes De Roeck, een 
bezorgde student.

Persberichten
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Beeldbank 

Het winnen van de Herman De 
Croo cup 

Tijdens het openingsdebat

Enkele sfeerbeelden van het bestuur...

De Cuvée LVSV 

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

Wenst u erelid te worden van LVSV Leuven?
Het erelidmaatschap van het LVSV is de mogelijkheid die wij bieden aan niet-studenten om hun 
sympathie voor onze vereniging te uiten en om hen de kans te geven zich nauwer bij onze vereni-
ging te betrekken. Deze leden verdienen ons respect vanwege hun steun aan het LVSV en worden 
ook dusdanig behandeld. Dat betekent dat alle ereleden steeds persoonlijk worden uitgenodigd 
voor al onze activiteiten (zowel de politieke als de studentikoze activiteiten). Zij kunnen alle exem-
plaren van ons ledenblad de Blauwdruk ontvangen en zij worden - indien gewenst - opgenomen in 
de galerij der ereleden op onze website. Indien u meer informatie wenst omtrent het erelidmaat-
schap, contacteer dan onze penningmeester Dèserie op dèserie@lvsvleuven.be



Bestuur en contactgegevens
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De bestuursleden zijn individueel te bereiken door te mailen naar voornaam@lvsvleuven.be

Bestuur

Voorzitter:
Wannes De Roeck

Ondervoorzitter:
Dieter Van Esbroeck

Secretaris: 
Jolien Ooms

Sponsoring:
Michiel Heleven

Penningmeester: 
Dèserie Roesbeke

PR & Communicatie: 
Arno Neukermans Bataillie

Politiek Secretaris:
Michiel Heleven
Patrick Pashhaj 

Activiteitenverantwoordelijke:
Patrick Pashaj

Blauwdruk:
Margot Floru 

Bestuursleden:
Francesco Mathieu Delorenzi

Malika Meursing
Wouter Meex 

Mohammed El Issati 
Lennert Van Dessel
Jakob Vanhooren
Christophe Kussé

Jean-Baptist De Borger

Aspirant-bestuursleden:
Willem Schelstraete
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Ereleden

Akkermans Jitte 

Backx Charlotte

Beckx Frank 

Beeken Rudi

Caeymaex Philippe

Caluwaerts Erica

Cleppe Pieter

Coppenolle Willem

De Croo Herman

De Grauwe Paul

De Gucht Karel 

Het LVSV Leuven dankt zijn ereleden voor hun onmisbare steun.

De Maesschalck Dries

Deklerck Ludo

Demeyere Chris

Demeyere Nico

Depreter Christophe

Galloy Kathy

Geerkens Gaetan

Germis Joost

Heuvelmans Michiel

Lachaert Egbert

Leysen Christian
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Ereleden

Van Geit Kwinten/ Sneyers Ruth 

Vanhengel Guy

Vautmans Hilde

Vereecke Carl

Vermeulen Pieter

Verstraeten Gilles

Veys Jonas

Wielockx Kevin

Machtelinckx Bram 

Michiels Dirk

Mombaers Brandaan

Paeleman Bart 

Pot Sebastiaan

Roskams Nick

Rutten Gwendolyn

Smeets Harald

Smuha Nathalie

Taelman Martine

Tommelein Bart 



Sponsors
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Sponsors

Het LVSV Leuven dankt ook onderstaande bedrijven zeer hartelijk voor hun sponsoring
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“I am in favour of cutting taxes under any cir-
cumstances and for any excuse, for any rea-
son, whenever it’s possible”

quote van Milton Friedman


