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VOORWOORD

         Voorwoord:
         Boudewijn van Doleweerd - Voorzitter LVSV Leuven

Beste Ereleden, Leden
 en sympathisanten,

Het is mij een genoegen om
een nieuwe weergave van
ons semestrieel magazine
aan jullie te overhandigen. Dit 
academiejaar staat
symbool voor onzekerheid,
doorzettingsvermogen en
bovenal hoop. Hoop op
versoepelingen, hoop op
het oude normaal. Deze
uitzichtloze lockdown heeft
zijn weerslag op alle studenten. 
We proberen er gezamenlijk 
iets van te maken.
Met LVSV doen we dit
natuurlijk met onze lezingen en 
debatten, weliswaar
online. Anderzijds proberen
we activiteiten te organiseren 
waarbij we even kunnen
ontspannen, zoals hardlopen, 
wandelen in groepjes
en online samenkomen om
virtueel een pint te heffen.
Ook al is dit niet makkelijk,
toch blijven we proberen om
elke strohalm aan te pakken.

Vanaf de vijfde week van
het eerste semester zijn we
in lockdown. Net daarvoor
hebben we ons jaarlijks

openingsdebat gehouden
met maximaal 50 mensen
in de zaal en de rest live via
een stream. Waarbij we toch
een gemiddeld percentage
hebben gehaald van 800
mensen. Dit was voor een
semi-online event een succes
te noemen. Daarnaast  hadden 
we interessante lezingen
over de Amerikaanse 
 verkiezingen, Oostenrijkse 
school,
Hayek en Gustave de  Molinari.

Het tweede semester is terug
begonnen en er staan weer
boeiende lezingen op het
programma. We organiseren
dit jaar met de afdelingen
van LVSV Brussel en LVSV
Antwerpen, een drieluik van
interessante sprekers. Zo
blijft de Liberale band tussen
de verschillende afdelingen
gegarandeerd. Zeker in deze
tijd moeten we met vereende
krachten zorgen voor 
 intellectueel genot. Daarnaast
liggen er nog verscheidene
andere activiteiten in het
verschiet. Dus hou Facebook
zeker in de gaten.
Ondanks de fysieke 
 afwezigheid van LVSV in de
aula’s en in de Carlisse, blijft

het aantal aspiranten 
flink stijgen. We heb-
ben dit jaar
10 nieuwe aspiranten 
erbij
gekregen. Dit is een 
positief
lichtpuntje in barre 
tijden.

Ook deze weergave 
staat vol
met diverse 
 opiniestukken
van onze leden en 
aspiranten. Wij hopen 
dat u, de
lezer, veel genot uit 
deze
artikelen kan halen en 
dat de
liberale baken mag 
 blijven
branden.

Ik wens u veel 
 leesplezier.
Met liberale groeten,
Boudewijn van 
 Doleweerd
Voorzitter
LVSV Leuven
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Editoriaal

      Editoriaal                                                                           
Blauwdruk

Beste lezer, beste lid, beste
sympathisant,

Dit is mijn laatste
blauwdruk en met trots
draag ik het over aan Kevin,
ik geloof er sterk in dat
hij de traditie van deze
liberale ode, perfect zal
verderzetten. Graag zou
ik het nog eventjes willen
hebben over mijn leerrijke
jaren bij het LVSV, ik
herinner me nog mijn eerste
debat dat ik bijwoonde;
iemand die pleitte voor de
vlaktaks, en ik was meteen
verkocht. Ik studeerde op
dat moment journalistiek en
had eindelijk het gevoel dat
ik ergens thuis hoorde, dat
er toch nog mensen waren
die mijn mening deelden.
Hoewel er eerst de angst
was om meteen politieke
discussies te voeren, ging
dit bij LVSV altijd vlot in
den Boule onder het genot
van een rougeke, waar
we altijd na de debatten
gingen napraten. Toen ik de
blauwdruk in handen kreeg
wist ik meteen dat het deze
functie was die ik wilde

doen, het comùbineerde mijn
twee passies; schrijven en
praten over politiek. Maar
er is natuurlijk een tijd van
komen en van gaan en ik
heb er heel veel vertrouwen
in dat de nieuwe garde dit
met evenveel enthousiasme
gaat aanpakken. En dat
we in deze tijden waar het
liberalisme soms ver te
zoeken is via deze weg onze
kritische stem kunnen laten
horen.

In dit jaar coronajaar,
waarin we bijna de trieste
mijlpaal van 1 jaar lockdown
passeren blijft een liberale
mindset cruciaal. Daar
dragen we met LVSV
Leuven graag ons steentje
aan bij. Al 1 jaar lang
organiseren we onze Blauwe
maandagen online. Dit doen
we om de volksgezondheid
niet in gevaar te brengen.

 Corneel bespreekt in
zijn artikel de opkomst
van autoritaire regimes in
Europa. Dit is een fenomeen
dat de laatste jaren serieus
toegenomen. De Europese

Unie wordt heirbij in haar
kernwaarden geraakt. Om
lid van de Europese unie
te worden moet je als
kandidaat- lidstaat aan een
hele resum voorwaarden
voldoen. Het wordt
echter problematisch als
lidstaten deze principes
ongesanctioneerd achter zich
kunnen laten. Lees meer
vanaf pagina 11.

Cedric, die franstalig België
voor ons vertegenwoordigt,
behandelt in zijn stuk het
Panarchisme in Europa. hij
zoomt in het bijzonder in
op de Belgische situatie.De
Belgische situatie is uniek
omdat hier de burger echt
zijn overheid kan kiezen. (In
België keuze genoeg.) Indien
de Brusselse regelgeving in
verband met huren je niet
aanstaan dan heb je met
Vlaanderen en Wallonië
uitwijkmogelijkheden. het
volledige verhaal ontdek je
op bladzijde 13.

Sercan maakt in zijn opinie
artikel een analyse op over
hoe president Macron het
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‘islamisme’ in zijn land
aanpakt, vlak na de moord
op Samuel Paty. Sercan 
gaat
dieper in op de betekenis
van het woord ‘islamisme’
en legt hier enkele kriti-
sche
argumenten neer. Ook gaat
hij dieper in op het beleid
van de Franse president. 
Wil
je meer weten? Ga dan 
naar
bladzijde 14.

Onze aspirant Casper las
het boek de 100 dollar
startup, en was met zijn zin
voor ondernemen meteen
getriggerd. Na het lezen
van het boek schreef hij 
een
kritische review en raad dit
boek voor u en mij aan als
iets dat elke liberaal wel
wil, een blauwdruk voor
de vrijheid! Lees meer op
pagina 19.

Op pagina 21geeft Kevin
je tien tips om gezond
te blijven tijdens deze
coronatijden. Benieuwd?
Neem dan zeker een kijkje!

Oud voorzitter van de
Brusselse afdeling van
de liberale vlaamse
studentenvereniging en de
huidige redacteur van de
Liberale Wereld, Armel
de Schreye bespreekt
In zijn opiniestuk “De
schaduwpandemie” de
toenemende mentale zorgen
die de coronapandemie met
zich meebrengt. Gaande
van partnergeweld dat
steeds vaker voorkomt, de
grootste oorzaak hiervan is
de ‘semilockdown’ en het
wegvallen van verscheidene
uitlaatkleppen, tot de
toename van mensen die met
duistere gedachten ronlopen.
De volledige bijdrage vindt
u op pagina 23 terug.

Net als zoveel studenten, en

dan zeker liberale studenten,
is onze politiek secretaris
Amadeo die avondklok
meer dan beu. In de Morgen
liet hij dan ook duidelijk
zijn mening horen, en haalt
sterke argumenten aan om
hem af te schaffen. Lees
zeker meer op bladzijde 27.

Op onze Twitterpagina vindt
u enkele gevatte tweets –
zoals erfbelasting is diefstal
– van onze bestuursleden,
neem zeker een kijkje op
bladzijde 29.

Als afsluiter zie je nog
enkele sfeerbeelden van ons
bestuur.

Veel leesplezier en hopelijk
snel terug naar de vrijheid!

Libertas vincit
Margot Floru
Kevin Croux
Redactieteam Blauwdruk
LVSV Leuven

Alle teksten in dit magazine vertolken uitsluitend hun eigen mening en niet die van het
LVSV Leuven, tenzij anders vermeld.
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Minister Van Quickenborne
vice-premier, bevoegd voor 
justitie en de noordzee
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Opiniestuk: Migratie en het ant-
woord tegen extreem-rechts
Robin Rosmeulen - Aspirant bestuurslid LVSV Leuven

Brandstichting in het toekom-
stig opvangcentrum in Bilzen, 
rellen in Molenbeek tijdens 
Oudejaarsnacht 2019, Brus-
sel-Noord vol migranten, de 
Jungle van Calais, dobberende 
bootjes vol vreemdelingen, 
terreuraanslagen en zo kan ik 
nog wel even doorgaan. Het 
lijkt wel alsof migratie de grote 
oorzaak is van al het kwade, al 
het bloedvergieten en alle ver-
nieling is in onze samenleving 
en in heel het Westen. Maar is 
dat ook zo?

Volgens mij zijn de twee 
grootste factoren die ongerust-
heid tot bij het volk brengen 
de media en de neonationalis-
tische en populistische poli-
tiek. Over de invloed van deze 
twee ga ik in deze tekst mijn 
mening geven.

We zien en horen het in de 
krant, op het nieuws, op socia-
le media, in het straatbeeld tot 
in de kappersstoel. De groep 
die spreekt vanuit de natio-

nalistische hoek die vindt dat 
onze cultuur stilaan omverge-
worpen wordt, lijkt veruit de 
grootste groep te zijn in onze 
maatschappij. Groeperingen 
zoals Schild&Vrienden en het 
Vlaams Belang houden maar 
niet op met het verkondigen 
van propaganda vol clichés, 
voorspellingen gebaseerd op 
cynische meningen en zelfs 
leugens. Persoonlijk vind ik 
dat de Vlaming meer schrik 
moet hebben en uitkijken 
voor het populisme, het zijn 
groeperingen van die aard die 
angst en verderf zaaien bij de 
mensen die niet beter weten 
want eigenlijk is dat de waar-
heid, we weten allemaal niet 
beter. Het is eigen aan de mens 
om bepaalde culturen en vol-
keren af te schilderen als cri-
minelen zonder te weten welke 
voorgeschiedenis er schuilt 
achter deze mensen. Daarom 
vind ik dat er een duidelijkere 
boodschap vanuit de politiek 
moet komen. Een positievere 
boodschap van tolerantie en 

solidariteit voor diegenen 
in nood zodat we allemaal 
gelijke kansen willen en 
durven geven. Uiteraard is 
de Vlaams-nationalistische 
strekking binnen de politiek 
succesvol want het nieuws 
is een programma dat ook 
kijkcijfers moet halen en een 
reportage over het feit dat 
de tewerkstelling van immi-
granten in stijgende lijn gaat, 
is gewoonweg niet span-
nend en verbazingwekkend 
genoeg om onze aandacht te 
trekken. De meer frequente 
onderwerpen over migratie 
in het nieuws zijn de ge-
vallen waarbij allochtonen 
de wet overtreden. Het zijn 
die weliswaar schandelijke 
gevallen die tot bij het volk 
geraken.

“Het is eigen aan de mens 
om bepaalde culturen af te 
schilderen als criminelen 
zonder iets te weten over 
hun voorgeschiedenis”

Ondanks dat er onontkenba-
re gevallen zijn van sociaal 
profitariaat en het spreek-
woordelijke voeten vegen 
aan de normen en waarden 
binnen onze West-Europese 
samenleving vind ik dat we 
meer moeten investeren in 
het aanpassen van het sys-
teem in plaats van mensen 
proberen te overtuigen door 
middel van haatreacties, ra-
cisme en andere vormen van 
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segregatie. Mensen de moge-
lijkheid geven om te genieten 
van onze sociale voordelen 
in plaats van hen te verplich-
ten om bij te dragen aan de 
maatschappij is not done. 
Het kan in geen enkel geval 
de bedoeling zijn om mensen 
geld te geven zonder er iets 
voor terug te krijgen en deze 
ingesteldheid geldt voor alle 
burgers van onze rechtsstaat. 
Om hieraan toe te voegen 
vind ik dat internationale  sa-
menwerking met de belang-
rijkste landen van herkomst 
essentieel is om het humane 
aspect van het verhaal te res-
pecteren, ‘bed bad en brood’ 
bieden aan mensen in nood, 
en de achterpoort van België 
te sluiten waarlangs de groep 
hoopzoekers binnenwan-
delen waarvoor wij niet de 
rol van ‘het OCMW van de 
wereld’ kunnen spelen.

Om af te ronden wil ik nog-
maals de nadruk  leggen op 
het feit dat Syrische, Af-
ghaanse, Marrokaanse en alle 
andere vluchtelingen welde-

gelijk een bijdrage kunnen le-
veren aan onze maatschappij. 
Voor mij heeft deze groep dat 
al bewezen. Als ik over straat 
rijd en ik zie wegenwerken 
zijn er altijd een groot aan-
tal hardwerkende mannen 
bij, jonge ondernemers met 
buitenlandse roots proberen 
evenzeer op te boksen tegen 
de grote magnaten in de 
businesswereld, allochtonen 
proberen ook zelf in gesprek 
te gaan in de vorm van orga-
nisaties zoals het Minderhe-
denforum om samen als één 
groep de weg vooruit te vol-
gen, zonder excuses, zonder 
haat, zonder een extreme be-
langstelling te behouden aan 
religie. Het is de taak van de 
politiek om deze grote missie 
van integratie in goede banen 
te leiden met de nadruk op 
respect voor elkaar, gelijke 
kansen en een grote portie 
van goede wil vanuit de kant 
van de immigrant om zich 
aan te passen aan moderne 
correcte westerse normen en 
waarden. Ieder verhaal kent 
twee kanten en als ieder-
een in het verhaal die twee 
kanten kent en repsecteert, 

dan pas kunnen we zorgen 
voor een samenleving die 
de echte criminelen van de 
baan ruimt en de werkwilli-
gen vooruit helpt.

“Samenwerking met de 
belangrijkste landen van 
herkomst is essentieel om 
het humane aspect van het 
verhaal te respecteren”

Geef het tijd want binnen 
enkele generaties gaan de 
vrouwen binnen de islam 
hun hoofddoek wel afdoen, 
dan gaan ook zij voor de 
betere jobs, ook zij zullen 
net als ons hun geloof niet 
meer op  de eerste plaats 
zetten maar hun prioritei-
ten beter kunnen bepalen 
in kader van hun familie, 
hun carrière enzovoort 
zonder enige vorm van 
limieten op hun rechten en 
vrijheden. De geschiedenis 
leert ons dat dit perfect 
mogelijk is, sinds Wereld-
oorlog II is er een grote 
migratiegolf geweest om de 
taak van mijnwerker in de 
steenkoolmijnen te vervul-
len. Dit gebeurde allemaal 
door Italianen en Marro-
kanen en ook zij konden 
na 1970, de stopzetting 
van de mijnbouw, een 
leven opbouwen in België. 
De huidige situatie is niet 
anders, ik verwacht een 
positieve evolutie op lange 
termijn maar er is nog zeer 
veel werk aan de winkel op 
korte termijn.
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