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VOORZITTER: NIEK VAN KERCKVOORDE 

Beste leden en ereleden, 

Een jaar geleden schreef ik voor het eerst een motivatiebrief om in het bestuur van LVSV Gent 

te komen. Wie zich iets van die brief herinnert, weet dat ik toen allesbehalve zeker was van 

mijn kandidatuur. Wie zich er niks van herinnert, hou het zo, het is geen meerwaarde in uw 

leven. Één jaar, vele interessante lezingen, discussieavonden en studentikoze activiteiten later 

ben ik er vast van overtuigd dat het één van de beste keuzes was die ik ooit gemaakt heb. Lid 

zijn van het LVSV was interessant, maar deel uitmaken van het bestuur  was zó'n meerwaarde 

dat ik hier absoluut een verlengstuk aan wil breien. 

Hoe een dubbeltje rollen kan 

Eens ik verkozen was, wou ik me ten volle inzetten voor het LVSV. Al gauw werd ik door het 

bestuur aangewezen als activiteitenverantwoordelijke, 'een functie die mij op het lijf geschreven 

was'. Het afgelopen jaar was ik verantwoordelijk voor alle nevenactiviteiten zoals de quiz, 

bierbowling, cantus, reis enz.. Inhoudelijk hebben deze activiteiten mij niet veel bijgeleerd, 

maar ze leerden mij wel organiseren, communiceren en samenwerken. 

Als LVSV'er en Jong VLD'er ben ik in november naar het Open VLD congres getrokken om 

daar samen met enkele andere overtuigde liberalen de liberale ideologie te gaan verdedigen. 

Helaas zonder veel succes. Op dat congres is het mij duidelijk geworden dat er in politieke 

partijen in België (op dit moment) geen plaats is voor ideologische rechtlijnigheid. Hierin kom 

ik mij niet langer vinden en heb dan ook besloten om alle banden met de partijpolitiek door te 

knippen. Ik heb er veel van bijgeleerd, vrienden en een mooi netwerk aan overgehouden, maar 

het verhaal kwam tot een einde. Voor overtuigde liberalen biedt enkel een vereniging als LVSV 

genoeg voldoening om er je energie in te steken. 

Ik wil volgend jaar dan ook graag de werking van het LVSV in goede banen leiden. LVSV Gent 

zit duidelijk in een overgang. We slagen er niet in om evenveel actieve leden aan te trekken als 

een paar jaar geleden. Ik zie het dan ook als de belangrijkste taak van de voorzitter om de 

bestuursleden gemotiveerd te houden en de communicatie en de onderlinge samenwerking 

tussen de verschillende bestuursfuncties te optimaliseren zodat iedereen binnen zijn of haar 

functie optimaal kan functioneren. Uiteraard is de voorzitter eindverantwoordelijk voor de 

goede werking van het LVSV. Het is de verantwoordelijkheid van de voorzitter dat het bestuur 

samen tot beslissingen komt en die ook effectief uitvoeren. In het verleden hebben we soms 

teveel uitgesteld waardoor zaken uiteindelijk nooit zijn uitgevoerd. Dat wil ik vermijden. 

Verder denk ik dat het geen slechte zaak zou zijn als we als studentenvereniging meer studenten 

aantrekken. Hoe groter de poel is waarin we vissen hoe groter de kans is dat we er actieve en 

overtuigde LVSV-vissen uithalen. Uiteraard zijn extra leden ook een extra bron van inkomsten. 

Één van de manieren om dit te doen, is door meer studentikoze activiteiten te organiseren. Onze 

core business moet er uiteraard in blijven bestaan om inhoudelijke activiteiten te organiseren, 

maar ik denk dat we naast onze inhoudelijke activiteiten ook ons aanbod studentikoze 

activiteiten kunnen uitbreiden. LVSV moet niet alleen de trend zetten qua inhoud, maar mag 



ook een haven zijn waarin studenten zich na de intellectuele inspanning even kunnen 

ontspannen. 

 

Liberalisme omdat we ook maar mensen mensen zijn 

Het liberalisme is als humanistische ideologie een ideologie die de mens centraal stelt. Meer 

nog: het liberalisme stelt élke mens centraal. Een mens met kwaliteiten, maar ook met gebreken. 

En net daarom vind ik het liberalisme zo’n mooie en voor mij de enige geloofwaardige 

ideologie. Omdat het liberalisme de enige ideologie is waarvoor het niet uitmaakt of de mens 

nu goed of slecht is. Want een liberale samenleving is de samenleving bij uitstek waarin aan 

elke mens, of die nu goed of kwaad is, een hoog of een laag IQ heeft, arm of rijk is, lui of 

werklustig is… de juiste incentives gegeven worden om te handelen zodat iedereen er wel bij 

vaart. Ook is een liberale samenleving een samenleving dat een mechanisme bevat om kennis 

zo efficient mogelijk te genereren. Met deze kennis kunnen  mensen beslissingen nemen op een 

geïnformeerde manier. En geïnformeerde mensen maken betere keuzes. Bovendien zijn de 

keuzes ook voorspelbare keuzes: men weet dat de kans groot is dat de handelingen min of meer 

voorspelbare gevolgen zullen hebben. Kortom: een liberale samenleving zorgt ervoor dat 

mensen de juiste incentives hebben en geïnformeerde en voorspelbare keuzes kunnen maken. 

Welke ideologie kan dat claimen? 

Ik zou nog wel enkele pagina's kunnen verdergaan met het prijzen van het liberalisme. Ik zou 

kunnen uitweiden over het zelfbeschikkingsrecht, het kennisprobleem, theoriën uit de public 

choice, de perverte effecten van democratie... maar daar tracteer ik jullie tussen pot en pint wel 

eens op. 

Het was een mooi jaar waarvan ik, hopelijk net als jullie, enorm veel voldoening heb gekregen. 

Ik sta te popelen om er een jaartje bij te doen en er samen met het  nieuwe bestuur een fantastisch 

jaar van te maken waar hopelijk nog jaren over gesproken zal worden. 

 

Hopend op jullie vertrouwen 

 

Met vriendelijke groet, 

Niek Van kerckvoorde 

 

 

 

 



POLITIEK SECRETARIAAT: FILIP BATSELÉ – PHILIPPE BAERT 

Beste LVSV’ers, Freunde und Freundinnen, 

Mijn naam is Filip Batselé en ik stel mij kandidaat voor de functie van politiek secretaris. 

De meesten onder jullie kennen mij ongetwijfeld al. Inderdaad, ik ben de guitige Gentenaar 

met de grote mond, de karakterkop en het hart voor geschiedenis. Dit jaar vervulde ik de 

functie van secretaris in het bestuur, een functie die ik (hoop ik althans) naar ieders 

tevredenheid heb uitgeoefend. De functie was mij gegeven om onder andere dichter bij de 

“kern” van het bestuur te staan en intussen ook veel bij te kunnen leren. Omdat mijn functie 

vooral zijn nut had in de interne werking van het bestuur, hebben jullie op dat vlak mogelijk 

weinig van mij gezien. Niet getreurd echter, want de noeste lezers van ons Neohumanisme 

zullen ongetwijfeld gemerkt hebben dat ik dat heb proberen te compenseren door geregeld 

mijn bijdrage te verwerken in ons tijdschrift. 

Zoals elke liberaal, ga ook ik uiteraard uit van een presumptie van vrijheid. Waarom? In de 

eerste plaats omdat ik ervan overtuigd dat vrijheid nodig is om het leven van zoveel mogelijk 

mensen te verbeteren. Die overtuiging haal ik uit mijn lezing van de geschiedenis. De eerste 

keer dat de mens uit de Malthusiaanse cyclus geraakte, kan ongetwijfeld toegeschreven 

worden aan de opkomst van liberale ideeën van vrijheid en individualisme. Meer concreet 

verwijs ik daar naar de Engelse samenleving anno 1750, die pas definitief “boomde” toen men 

een einde kon maken aan de 17de eeuwse variant van “crony capitalism”, namelijk het 

mercantilisme. Het is pas op dit moment, toen men enerzijds een zekere politieke centralisatie 

kon combineren met vrij initiatief, afdoende politieke representatie en meer persoonlijke 

vrijheid, dat de mensheid kon beginnen bloeien. Voor ons is zoiets vandaag de dag een 

evidentie, maar in het overgrote deel van de wereld blijft zoiets een (al dan niet gedeeltelijke) 

utopie. Blijft de vraag waar de overheid wel een rol in kan hebben. Zoals gezegd, blijf ik er 

wel van overtuigd dat enige centralisering nodig is. Daar zitten de voor mij evidente zaken 

zoals de rechtsstaat, veiligheid en minimale sociale voorzieningen in. De reden waarom 

sommigen mij onder de sociaal-liberalen zouden zetten, is omdat ik ook op het vlak van 

onderwijs een rol weggelegd zie voor de overheid, bijvoorbeeld via een systeem van 

schoolvouchers.  

Waar liggen mijn persoonlijke interesses? De voorbije maanden heb ik geschreven over 

verschillende zaken, zoals Mali, drugswetten in Portugal of de situatie in Oekraïne. Waar ik 

dus probeer in uit te blinken, is dicht te staan bij de politieke werkelijkheid zoals we die 

ervaren in de internationale gemeenschap. Daarom probeer ik, vanuit mijn eigen leefwereld, 

in te gaan op lessen die we kunnen trekken uit landen die ik bezoek (zoals Portugal), of waar 

ik een unieke politieke situatie zie die te interessant is om te laten passeren (Libië, Oekraïne, 

…). Omdat ik zo’n levendige interesse heb in wereldwijde politiek, ben ik ook zelf actief 

binnen VVN Youth (Vereniging voor de Verenigde Naties), waardoor ik oa. via MUN’s 

(Model United Nations) veel kon leren over de drugspolitiek bekeken vanuit het standpunt 

van een Midden-Amerikaans land of internationaal terrorisme vanuit het standpunt van een 

Europees land. En zelfs op die zaken is er ongelofelijk veel ruimte voor liberalisme, al is het 

maar doordat je op die manier ziet wat de menselijke tol is die de drugsoorlog kost in 



Centraal-Amerika of welk geld overheden uitgeven aan internationaal terrorisme in 

verhouding tot de werkelijke, beperkte gevaren. Verwacht van mij in de toekomst dus zeker 

meer van deze onderwerpen. Concreet zou ik de komende maanden graag wat dieper willen 

ingaan op twee onderwerpen die mij zeer aangaan. Enerzijds wil ik meer leren over hoe Oost-

Europese staten de transitie maakten van communisme naar kapitalisme, vaak met een 

beperkte overheid i.v.g. West-Europa, anderzijds wil ik ook graag meer leren over de link 

tussen de islam en kapitalisme. Dat zijn paden die relatief weinig LVSV’ers bewandelen, 

maar ik denk dat het een troef is om iemand te hebben die een grote interesse heeft in deze 

zaken. 

Om te eindigen wil ik nog kort enkele prioriteiten als politiek secretaris benadrukken. Naast 

de traditionele activiteiten (openingsdebat, interne discussieavonden, …) zou ik graag inzetten 

op drie zaken. Ten eerste hoop ik veel te luisteren naar zaken die bestuursleden het meest 

interesseren en daarover te werken. Een concreet voorbeeld daarvan is de cultuursector. Dat 

lijkt me de interessesfeer te zijn van een bepaalde blonde verschijning binnen ons bestuur en 

ik denk dat het zeer interessant is om ook op dat vlak te kunnen tonen waarom een liberale 

houding niet tegenstrijdig is met het bewaren van cultuur. Als huishistoricus denk ik dat er 

genoeg voorbeelden zijn om daarrond een goede lezing te kunnen houden. Ten tweede hoop 

ik ook weer verder in te kunnen zetten op debatten. Dit zijn volgens mij activiteiten bij uitstek 

waar je algemenere thema’s kunt aanreiken en tegelijk een groot publiek mee kunt lokken. 

Tot slot zal ik ook proberen om eens een historisch thema tussen de lezingen te verwerken. 

Wat mij betreft kan een land slechts verstaan worden door een goede historische kennis ervan 

en ik denk dat ik de ideale persoon ben om hierrond te werken. 

Kortom, LVSV’ers der aller steden doch vooral Gent, hoop ik dat jullie mij het vertrouwen 

willen geven om gedurende het komende academiejaar politiek secretaris van deze prachtige 

vereniging te mogen worden! 

Filip Batselé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Beste (ere)leden, beste mede-bestuursleden, 

Langs deze weg wens ik jullie steun te vragen om volgend academiejaar de functie van 

politiek secretaris binnen onze vereniging te mogen bekleden.  

Aan wie mij een beetje kent, hoef ik vast niet te vertellen dat het LVSV het afgelopen jaar een 

fantastische leerschool voor mij heeft betekend: ik verdiepte in die 365 dagen dat ik deel 

mocht uit maken van het huidige bestuur, mijn politiek-filosofisch denkkader aanzienlijk, 

onderbouwde mijn ideologische overtuiging , scherpte mijn pen en leerde meer en meer om 

out of the box na te denken over de instituties waar we als jonge studenten “in gesmeten” zijn. 

Last but not least vond ik mijn weg in een warme vriendengroep, vol idealistische, gedreven 

en getalenteerde jonge mensen.     

 

Wellicht is de beschrijving die ik zonet gegeven heb allesbehalve een unicum, aangezien het 

LVSV op een dergelijke manier reeds zoveel generaties studenten heeft kunnen vormen. Het 

LVSV moet dit evenwel ook in de toekomst kunnen blijven doen. Des te meer, omdat we 

vandaag als maar verregaander geconfronteerd worden met een samenleving waarin “crony 

capitalism”, centraal bankieren, “regulitis” en teleocratische regelgeving alomtegenwoordig 

zijn. 

Vandaar dat ik nog altijd, even gedreven en vastberaden als ik een jaar geleden mijn motivatie 

voor een bestuursfunctie aan het neerpennen was, sta te trappelen om de werking van onze 

vereniging te helpen verder zetten. In dat opzicht is het wellicht ook overbodig te vermelden 

dat het voor mij een ontzettend grote eer zou betekenen om dit volgend academiejaar vanuit 

“het hart” van onze fantastische vereniging te mogen doen en zo mee te kunnen timmeren aan 

diens inhoudelijke en organisatorische luik. 

PS: Voor de (ere)leden die mij niet (goed) zouden kennen: ik ben een tegendraadse 

rechtenstudent, met een hardnekkige afkeer voor alles wat ruikt naar hiërarchisch, bekrompen 

en paternalistisch denken. Ik geloof daarentegen rotsvast dat een samenleving op een zo ruim 

mogelijke invulling van het zelfbeschikkingsrecht (wat zowel individuele als economische 

vrijheid inhoudt) dient gefundeerd te zijn. Dit weliswaar binnen de perken van een 

nomocratische rechtsorde, waarin ook het principe van de “rule of law” een hoofdrol speelt. 

Met ander woorden een samenleving  waarbinnen individuen zich in alle vrijheid – en met 

respect voor de vrijheid van anderen -  kunnen ontplooien; wat voor mij evenwel ook inhoud 

dat zij daarbij over een aantal reële startkansen moeten kunnen beschikken. Vrijheid kent naar 

mijn mening immers ook zoiets als een positieve zijde, wat zich kenmerkt door net iets meer 

dan de loutere afwezigheid van “coercion” of dwang (zonder hierbij in een verraderlijke 

slippery slope te willen vervallen).  

Philippe Baert 

 

 



HOOFDREDACTEUR NEOHUMANISME: TIMON LESAGE 

Beste (ere)leden, 

Het LVSV is met haar debatten, discussies en enorm reservoir aan kennis een atypische 

studentenvereniging. Toch blijven het studenten en vrijwilligers die elke dag weer het LVSV 

maken tot wat het is. Het einde van een academisch jaar betekent dan ook altijd verandering. 

Een generatie neemt afscheid, een ervaring en heel wat kennis rijker. De inzichten en 

vriendschappen uit deze periode blijven een leven lang aan je kleven – onze vele ereleden zijn 

het beste bewijs. Nieuwe bestuursleden staan al meteen weer klaar, nemen de handschoen op, 

gaan de uitdaging aan om het LVSV ook volgend jaar weer haar rol te laten spelen.  

LVSV: verleden en toekomst 

Ikzelf bevind me ergens in het midden van dit natuurlijk proces. In 2011-2012 nam ik mijn 

eerste stapjes binnen het LVSV. Het duurde nog tot het academiejaar erna voor ik me 

bestuurslid stelde – afgeschrikt door de intellectuele reuzen die voor me opdoemden, een 

terughoudendheid die ongetwijfeld ook veel van onze leden kenmerkt. Achteraf gezien besef 

ik dat het net een engagement is als bestuurslid die je ongelofelijk veel kennis bijbrengt. Ik 

stelde me kandidaat voor hoofdredacteur van het Neohumanisme, Neo’tje voor de vrienden. 

Als eindverantwoordelijke heb ik me alle moeite getroost om vier kwalitatieve magazines af 

te leveren. Verbeteren, layouten, met de pet in de hand om teksten smeken (en hierbij de 

dunne grens tussen “aansporen” en “stalken” bewandelen)… Activiteiten die aansluiten bij 

mijn afstudeerrichting (journalistiek) en die ik met plezier deed. Vooral Neohumanisme 2 was 

een voltreffer met teksten over kapitaal, individuele soevereiniteit, anarchisme, 

ontwikkelingshulp, leidraden voor een liberale samenleving.. Terecht ben ik trots op een 

publicatie die je als inleiding kan geven aan elke politiek geïnteresseerde die ideologisch nog 

doolt. Ik wekte ook de LVSV-blog weer tot leven om onze teksten te verspreiden op een 

toegankelijker medium dan de lijvige Neo 

Volgend jaar hoop ik dit uitdagende werk dan ook verder te zetten. Ik leerde heel 

vaardigheden in mijn jaar als bestuurslid en aspirerend journalist, en die zal ik volgend jaar 

dan ook maximaal inzetten om de naam van het LVSV en Neohumanisme hoog te houden. 

Beoordeel me echter niet op mijn woorden nu, maar op mijn daden van dit academiejaar. Het 

is die lijn die ik zal verder zetten. 

Een gerijpte maatschappijvisie 

Tijdens het meedraaien in de besturen van twee werkingsjaren is ook mijn persoonlijke 

ideologie uitgekristalliseerd. Tijdens mijn eerste maanden in het LVSV was ik nog één van 

die ‘zelfverklaarde liberalen’. Zo lopen er veel rond in Vlaanderen en na het woordje 

“vrijheid” in hun betogen volgt steevast een “maar”. Maar ik leerde op korte tijd ongelofelijk 

veel bij. De interne consistentie van het liberalisme trekt me aan als een lichtbaken in de 

ideologische mistspuiterij. Respect voor life, liberty and estate, het streven naar vrijheid en de 

verantwoordelijkheid die erbij hoort is voor mij iets fundamenteels geworden. Het is een visie 

die ik overal doortrek. Velen schrikken hiervoor terug, en trekken een lijn in het zand bij 



zaken zoals onderwijs, infrastructuur en veiligheid. Zij zien hier een rol voor de overheid. Ik 

ben er echter van overtuigd dat deze zaken goederen en diensten zijn zoals alle andere. Heel 

vaak zie je hoe de overheid bepaalde activiteiten op zich neemt en de bevolking overtuigt dat 

enkel een staat hierin kan voorzien. Dit worden dan “public goods”: zogenaamd non-

excludable, non-rivalrous. Heel veel van de zaken in deze categorie zijn echter perfect privaat 

te regelen, en de rol van de overheid dient dan enkel om haar budget te legitimeren.  

Natuurlijk moeten we niet blind zijn en bepaalde principes zomaar doortrekken. Sommige 

LVSV’ers drammen door als het op filosofische zaken aankomt, en praten dan volledig naast 

mensen met een ander wereldbeeld. Er bestaan wel degelijk argumenten tegen bijvoorbeeld 

het non-agressie principe, er bestaan bedenkingen rond zaken die wij als onwrikbaar zien 

zoals natuurrechten. Zijn die iets absoluuts of universeels, of simpelweg een zeer praktische 

conventie? Ik blijf ervan overtuigd dat “property” in haar volledige betekenis de enige visie is 

die de mens in zijn waardigheid laat, maar het is belangrijk om elke situatie afzonderlijk te 

bekijken. Ook hier zie je echter telkens weer dezelfde zaken terugkomen, krachtige 

argumenten die elke overheidsinmenging afwijzen. Dit moeten we bevattelijk weten uit  te 

leggen, zoals ex-voorzitter Lawrence vorige week woensdag nog vertelde. Afdalen uit onze 

ivoren toren. Of zoals Tolstoj over zijn personage Pierre zegt in Oorlog en Vrede: “In zijn 

betrekkingen met Willarski legde Pierre een nieuwe eigenschap aan de dag: het was het 

erkennen van de mogelijkheid voor ieder mens om op zijn eigen manier te denken, te voelen 

en naar de dingen te kijken; het erkennen van de onmogelijkheid een ander met woorden te 

overtuigen.” 

Alleen al voor mijn “ideologische maturiteit” ben ik het LVSV ongelofelijk dankbaar. Ook 

volgend jaar wil ik me blijven inzetten voor deze fantastische vereniging. Daarvoor vraag ik 

jullie steun. 

Timon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

WEBMASTER: JONATHAN PECK 

Beste 

 

Ik ben Jonathan Peck en ik zou mij bij deze opnieuw kandidaat willen stellen voor de functie 

van webmaster in het bestuur van het LVSV Gent 2014-2015. 

 

Het is het tweede jaar op rij dat ik mij kandidaat stel voor deze functie, en ik geloof dat ik wel 

bewezen heb hier capabel voor te zijn. Ik zit momenteel in mijn tweede bachelorjaar 

Informatica aan de UGent en mijn punten zijn tot nu toe altijd goed geweest, dus is er wat 

betreft de technische capaciteiten volgens mij geen enkel probleem. In samenwerking met 

Rémy Bonnaffé hebben wij bijvoorbeeld een gloednieuwe website gelanceerd. Ik heb tevens 

doorheen het jaar bijgedragen tot de tech support achter al onze activiteiten en ik voerde een 

aantal technische optimalisaties van de interne werking door. Daarnaast heb ik uiteraard ook 

altijd de standaardtaken vervuld die van elk bestuurslid verwacht worden, dus ik denk wel 

geschikt te zijn om volgend jaar opnieuw mee te werken aan het bestuur van deze vereniging. 

 

Mijn ideologische opvattingen zijn principieel weinig veranderd ten opzichte van eind vorig 

jaar, maar het LVSV heeft mij geholpen en gestimuleerd om ze verder uit te diepen. Strikt 

genomen ben ik een voluntarist: het is mijn overtuiging dat alle menselijke interacties 

vrijwillig horen te zijn. Ik baseer dit, kort gesteld, enerzijds op de redenering dat mensen 

inherent autonome wezens zijn (in de zin dat zij in staat zijn bewust te handelen volgens hun 

eigen overtuigingen) en dat bijgevolg elke poging om die autonomie in te perken onderhevig 

is aan een zware bewijslast die in de meeste gevallen bij mijn weten niet gehaald wordt. Het 

enige principe dat ik ken dat gebruikt kan worden om autonomie te beperken, is het non-

agressieprincipe, dat in feite als enige doel heeft ieders autonomie te maximaliseren. 

Anderzijds geloof ik oprecht dat het respecteren van individuele vrijheid (volgens het non-

agressieprincipe) de enige manier is om een maatschappij te creëren waarin mensen hun eigen 

geluk kunnen nastreven zonder dat dit noodzakelijkerwijze ten koste moet gaan van het geluk 

van anderen. 

 

Recente ontwikkelingen in mijn filosofisch denken concentreren zich eerder op economische 

aspecten in plaats van ethische. Zo ben ik Human Action beginnen lezen en verdiep ik mij ook 

in waardetheorie, social en public choice theory zoals beschreven door o.m. Gérard Debreu en 

Kenneth Arrow. Als computerwetenschapper trekt het formeel karakter van de wiskundige 

economie en econometrie mij sterk aan, maar tegelijk ben ik mij wel bewust van de 

beperkingen van dergelijke wiskundige modellering. Er zijn belangrijke epistemische 

problemen verbonden aan het trachten te axiomatiseren van menselijke besluitvorming 

(tekortkomingen die men ironisch genoeg ook kan modelleren dankzij zogenaamde 

epistemische logica's), en een wiskundig model staat of valt met haar axioma's. 

 

Het is op dit moment nog te vroeg om precies te zeggen waar deze nieuwe ideeën mij zullen 

brengen. Ik weet echter zeker dat het LVSV mij zal bijstaan in de verdere ontwikkeling ervan, 

en ik hoop dan ook volgend jaar deel te kunnen uitmaken van haar drijvende kracht: het 

bestuur. 

 

Met liberale groeten, 

Jonathan Peck 



SECRETARIS: THOMAS BUYSE 

Beste leden en ereleden, 

Mijn verhaal binnen het LVSV begon zo’n kleine twee jaar geleden. Als onwetende student 

met de nodige honger naar kennis en antwoorden kwam ik per toeval het Liberaal Archief 

binnengerold. Al gauw realiseerde ik me dat die honger spoedig gestild zou worden.  

Binnen een zeer korte periode van slechts enkele maanden, of zelfs weken, veranderde mijn 

wereld- en mensvisie compleet. Personen als Guy Verhofstadt en Karel De Gucht werden van 

hun voetstuk gehaald. De vrijgekomen plaatsjes deelde ik gauw uit aan de Groten van het 

liberalisme.  

Na een jaar waagde ik met angstige en kleine passen de stap. De stap naar het bestuur. Bij het 

schrijven van deze tekst realiseer ik me pas hoe geweldig mijn ervaring als bestuurslid was. 

Het bestuur van onze vereniging staat gelijk aan engagement voor het LVSV en – bij 

uitbreiding – voor het liberalisme. Daar stopt het echter niet, er is nog zo veel meer. Het 

bestuur biedt kennis, uitdagingen, mogelijkheid tot zelfontplooiing, maar natuurlijk ook 

vriendschap.  

In het afgelopen jaar heb ik misschien wel meer geleerd dan ooit tevoren. In eerste instantie 

heb ik mezelf leren kennen. Ik heb mijn gebreken, maar ook mijn potentiele talenten ontdekt. 

Maar bovenal heb ik een schat aan kennis ontdekt.  Een ware goudmijn aan kennis, inzichten, 

ideeën en idealen. Na een jaar is de mijn nog lang niet volledig ontgonnen, allesbehalve. Ik 

zal de mijn ook nooit volledig kunnen legen en dat hoeft ook helemaal niet. Zolang ik maar 

nooit vergeet waar het allemaal begonnen is en zolang ik maar nooit vergeet dat je altijd kan 

en moet blijven leren.  

Liberalisme 

Onvermijdelijk komt dan die ene vraag. Vroeg of laat worden we er allemaal mee 

geconfronteerd: de vraag wat liberalisme voor je betekent en hoe je het liberalisme ziet. Een 

vraag die geniaal is in haar eenvoud, maar toch zo moeilijk te beantwoorden is.  

Zo vind ik het zeer moeilijk om mezelf een etiket aan te meten. Het is me niet helemaal 

duidelijk of ik nu klassiek-liberaal ben of libertair (er zijn blijkbaar nuanceverschillen) of 

misschien wel sociaal-liberaal en dan was er ook nog anarcho-kapitalist. Maar eerlijk gezegd 

doet het er m.i. weinig toe, want ik weet wat ik wel ben, namelijk een liberaal. Ik kijk naar 

wereld en toets de dingen die ik zie af aan mijn idealen en mijn opvattingen over vrijheid, die 

zowel positief als negatief kan zijn.  

Ik huiver wanneer ik maar al te vaak zie hoe de public-choice niet zomaar een theorie is, maar 

wel degelijk de praktijk. Ik huiver wanneer ik zie hoe mensen die in ons land een beter leven 

willen opbouwen koelbloedig aan de deur worden gezet. Ik huiver wanneer ik sommigen hoor 

vertellen dat het individu haar eigenheid ontleent aan de groep (lees: gemeenschap) waar het 

door louter toeval van geboorte deel van uit maakt.  

Wat betekent liberalisme dan voor mij? Ik aanschouw het liberalisme niet als de afgoderij  

van het grote geld. Evenmin is het, wat mij betreft, de steunpilaar voor ondernemingen en 



bedrijven.  

Het liberalisme is in mijn ogen de enige ideologie die er in kan slagen om aan iedereen – rijk 

of arm, jong of oud – de kansen te bieden om jezelf ten volle te ontplooien en het grootst 

mogelijke geluk te vinden. Dat dit een ambitieuze en misschien eveneens een ongenuanceerde 

stelling is, besef ik ten volle. Desalniettemin is dit hetgene waar ik in geloof. Ik geloof oprecht 

dat we in the long run allemaal beter worden van meer vrijheid en gelijkheid. Ik geloof dat 

een ongebreidelde vrije markt ons naar ongekende welvaart en welzijn kan leiden. 

Secretariaat 

Zoals ik hierboven al aanhaalde, wil ik blijven groeien. Ik wil me blijven inzetten binnen het 

LVSV. Ik zou dit graag doen als secretaris.  

Ik vind het jammer dat de perceptie omtrent het secretariaat vaak negatief of laatdunkend is. 

De rol van de secretaris wordt m.i. vaak ten onrechte geminimaliseerd. Ik denk namelijk dat 

het een functie is die enorm veel potentieel heeft en bijgevolg veel te bieden heeft aan een 

bestuur en bij uitbreiding aan de hele vereniging.  

Het is dan ook mijn bedoeling om het secretariaat volledig door te lichten en te kijken wat er 

allemaal mogelijk is. Bijgevolg is het mijn ambitie om het komende werkingsjaar de functie 

opnieuw op te waarderen en op te poetsen en zodoende een administratief overzicht te 

bewaren over de vereniging en haar werkzaamheden.  

Daarnaast denk ik ook dat de secretaris de geknipte persoon is om pijnpunten die ervaren 

worden door de leden op de agenda te brengen en zowaar te fungeren als een soort 

ombudsman. 

Ten slotte wil ik als secretaris al mijn kennis en vaardigheden aanwenden om de voorzitter en 

het bestuur te ondersteunen en met woord en daad bij te staan.  

 

Hopend op uw vertrouwen, 

Thomas Buyse 

Bestuurslid LVSV Gent 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ACTIVITEITEN: PIETER-JAN VAN DE WEGHE 

Hoe werd ik liberaal? 

Zoals ik eerder verkondigde als mogelijk aspirant-bestuurlid werd ik liberaal om progressief 

ethische redenen. Mijn nonkel, in zijn gloriedagen paracommando, bomenveller en jager, 

werd op 35 jarige leeftijd geconfronteerd met de ziekte van Parkinson. Nonkel Dirk 

veranderde in enkele jaren tijd van in mijn perceptive de sterkste man ter wereld naar een 

hulpbehoevend persoon die gewassen werd door zijn moeder. Na vele jaren van lijden, 

allerhande medische ingrepen ondergaan te hebben besloot hij eigenhandig een einde te 

maken aan zijn leven. Hij stond op zijn vrijheid, de vrijheid om zich te onttrekken aan pijn: 

fysiek maar ook psychologisch. De overheid stond hem die vrijheid niet toe en zonder te 

beseffen heb ik daar mijn gezonde aversie tov “de overheid” ontwikkelt. 

In de middelbare school heb ik mijn liberaal aanvoelen gesterkt met het lezen van literatuur: 

de kracht van de vrije markt, de democratie, vrijheid en meritocratie werd me duidelijk door 

het lezen van tal van auteurs: van Vargas Llosa tot Rand en Kunderra. 

De vage ideeën aangebracht door romanschrijvers onderbouwen met theorie en empirische 

kennis werd geprikkeld door het LVSV en de universiteit. Het is een natuurlijke reflex van 

mij om net datgene wat men niet kan of wil uiteenzetten te bestuderen. De intellectuele 

oneerlijkheid om slechts één economische theorie uit de doeken te doen op de universiteiten ( 

een niet nadergenoemde professor verwarde de Oostenrijkse school met het monetarisme) 

heeft me er daardoor net toe aangezet me meer te informeren, geholpen door het LVSV. 

 

De Noodzaak van het LVSV 

We leven in een wraakroepende periode voor vele liberalen: het fractioneel reservebankieren 

die men maar niet van zich kan afslaan door de grote verwevenheid tussen de overheid en de 

bankenwereld, een compliance rate voor bedrijven waarvan ik de cijfers niet eens specifiek 

durf op te zoeken, een belastingsdruk voor burger en bedrijf bij de hoogste van de wereld en 

protectionisme lijkt voor vele personen terug een degelijke oplossing. 

Een noodzaak voor het LVSV om de vinger aan de pols te houden, om het moeilijke maar 

prachtige liberale verhaal aan de man te brengen.  

 

De werking van het LVSV, wat kan en moet er beter? 

Slagen we in onze opzet? Slechts gedeeltelijk. Velen zullen erkennen dat het LVSV een 

broedplaats is voor talent, een plaats waar mensen boven zichzelf uitstijgen en elkaar 

aanmoedigen het beste uit zichzelf te halen. Het LVSV heeft mij sterker gemaakt, heeft mijn 



kennis direct en indirect meer verruimd. Dat staat onomwonden vast, maar daar stopt de taak 

van het LVSV niet. 

 

Het LVSV moet in de eerste plaats mensen overtuigen, daarna moeten we ze sterker maken en 

meer bagage geven. We moeten drempelverlagend werken. Verlaag de drempel door meer 

lezingen te geven met publiekstrekkers of organiseer een minidebat tussen twee personen met 

een totaal contesterende visie. Deze afwisselen met de intellectueel hoog aangeschreven 

sprekers zonder de balans tussen beide uit het oog te verliezen. We hebbende stempel van een 

inhoudelijk sterke vereniging te zijn, dat moeten we koesteren en er trots op zijn.  

Een tweede noodzaak is de “S” in onze naam. Het studentikoze is naast het pure amusement 

ook een manier om wervend te zijn, mensen te overtuigen zich te engageren voor onze 

vereniging. Die studentikoze activiteiten mogen, maar moeten zeker geen braspartijen zijn. 

Vele activiteiten kan je koppelen aan een leerrijke, meer praktische, ervaring. Ik denk maar 

aan een trappistenavond met de directeur van de Unie van de Belgische bierbrouwers, Sven 

Gatz.  

Een denkpiste om de balans tussen werving en het vergaren van kennis te hervinden is een 

reductie drie inhoudelijke activiteiten per maand en één studentikoze activiteit. Want een 

overkill aan activiteiten kan ook nefast werken. 

Ik zie het LVSV als strijders tegen protectionisme, public choice, corporatisme, 

vriendjespolitiek, eenheidsworst, conservatism, socialisme, communisme, pseudo-liberalisme, 

dictatuur, machtsconcentraties, populisme, nationalisme en crony capitalism… laten we 

onszelf versterken in die strijd! 

 

Mea culpa, ik ben OCMW-raadslid voor Open VLD in Oudenaarde. Kan ik dat 

rechtvaardigen? 

 

Om te anticiperen op de onvermijdelijke partijpolitieke vraag. Ja ik ben lid van een lokale 

politieke partij met liberaal etiket. Et alors, is dit een argument voor een pluralistische 

vereniging? 

Ik ben lokaal actief omdat ik daar op korte termijn een incrementele positieve verandering kan 

teweegbrengen. Zo heb ik doorgedrukt op een degelijk kerntakendebat in onze gemeente door 

middel van de omgevingsanalyse, ik druk door op een verkoop van het patrimonium ( 

kerkfabrieken, bossen..) en ijver voor een verregaande integratie van OCMW en gemeente. 

Telkens zaken waarbij ik direct een positief effect zie. Daarbij wil ik een tegenstem bieden 

aan de individuele reflex van lokale politici en bij uitbreiding alle politici tot office seeking. 

Je hebt jammer genoeg de particratie en de politiek nodig om uw individuele liberale stem te 

laten horen.  



Heb ik het daar moeilijk? Jazeker, het doet pijn aan de ogen wanneer een “op papier”, liberale 

partij om strategische redenen uitpakt met het “geslaagd”?????????? immigratiebeleid van een 

kopstuk. Maar ik geloof eerder in het incrementele dan in het revolutionaire. Ik wil het 

liberalisme niet laten marginaliseren. Al geef ik grif toe, het is verdomd moeilijk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PENNINGMEESTER: ANTHONY DESMET 

Geachte Leden, 

Wie ben ik? 

Anthony G. Desmet, student 2e-3e bachelor Toegepaste Economische Wetenschappen aan de 

Universiteit Gent. 

Ik ben reeds enkele jaren lid van Lvsv Gent en woon veel van de interessante lezingen en 

andere activiteiten bij.  Deze studentenvereniging betekent voor mij bijleren, discussiëren en 

amuseren met veel gelijkgezinde boeiende mensen. 

Ik weet nog zeker in het begin, hoe er lezingen waren waarvan de affiche me niks zei, maar 

die uiteindelijk ongelooflijk boeiend bleken. 

 

Overtuigingen 

Ik geloof dat vrijheid het belangrijkste goed is voor een mens, dat is zowat het buikgevoel dat 

me tot liberaal maakte.  Vrijheid (Liberalisme) betekent voor mij de vrijwel 

onvoorwaardelijke erkenning dat elk individu vrij beschikt over zijn leven, beschikt over zijn 

eigendom en de vruchten die daaruit voortvloeien. Het spreekt voor zich dat de vrijheid van 

de één stopt waar die van de ander begint. 

Daarnaast is ook mijn overtuiging gegroeid over de jaren dat het liberalisme op lange termijn 

een oplossing biedt voor veel hedendaagse problemen waar overheden proberen tegen te 

strijden of  juist bewust negeren.  

Hierover uitweiden zou deze motivatie misschien te lang maken, maar denk bv aan het 

piramide systeem van onze pensioenen, overbevolking, vervuiling… 

Er zijn zeker ook (veel) dingen waar ik niet over uit ben, ik denk dan bv aan de relatie-mens 

dier. Ik vind dat elk levend wezen wel een (zeker) recht op leven heeft of moet hebben. Hoe 

verenig je dat dan met de opvatting dat de mens vrije beschikking heeft over de grond die hij 

bezit? Kan er grond zijn waar geen enkele mens een recht mag op uitoefenen? Mag iemand 

zomaar pakweg een uitheemse kreeftensoort in zijn “meer” introduceren die vervolgens het 

hele ecosysteem verwoest? Dat zijn vragen waar ik het oprecht moeilijk mee heb. 

Wat kan ik doen voor het Lvsv? 

Ik kandidateer voor de functie van Penningmeester,  dit lijkt me een functie die goed bij mijn 

studies aansluit. Ik kan hierin toepassen wat ik leer/geleerd heb van boekhouden en 

kostenanalyse en hoop zo een meerwaarde te zijn voor de vereniging.  

 

Ik denk dat Lvsv Gent inhoudelijk heel sterk is, maar langs de andere kant vind ik dat we 

misschien niet toegankelijk genoeg lijken of te onbekend zijn. Als ik bijvoorbeeld kijk naar 

mijn eigen faculteit, dan kennen maar weinigen het Lvsv.  Of als ze wel weten waarover het 

gaat denken ze soms dat de lezingen of studentiekozere activiteiten iets exclusief is waar je 

niet zomaar naartoe kan, terwijl eigenlijk het tegenstelde eerder waar is. 

Ik zeg nu niet dat het Lvsv een vereniging moet worden zoals een niet politiek-filosofische 



studentenvereniging, noch dat ik pasklare antwoorden heb, maar toch wil ik me inzetten om 

het Lvsv meer gekend of een toegankelijker imago te geven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SPONSORVERANTWOORDELIJKE: JAN-ALEXANDER NEDEE 

Beste leden, 

 

Hierbij zou ik mij graag kandidaat stellen voor sponsorverantwoordelijke van LVSV Gent. 

 

Een kleine twee jaar geleden kwam ik redelijk toevallig op het openingsdebat van het LVSV 

terecht. Ik kreeg interesse voor de vereniging en ik ben toen meer en meer activiteiten 

beginnen bijwonen. In deze twee jaar is mijn kennis over het liberalisme enorm toegenomen, 

en hierbij ook mijn overtuiging erin. Ik heb dit grotendeels aan het LVSV te danken. Ik wil nu 

het LVSV helpen, zodat het anderen kan aantrekken tot het liberalisme zoals de vereniging 

dat bij mij heeft gedaan.  

 

Als sponsorverantwoordelijke wil ik ervoor zorgen dat de schitterende activiteiten van het 

LVSV financieel mogelijk blijven. Ik zal proberen om zowel voor nieuwe sponsors te zorgen 

als de oude te behouden. Ik wil nieuwe sponsors aantrekken door hen meer zichtbaarheid te 

beloven op bijvoorbeeld de affiches of activiteiten. In het beste geval zou ik voor genoeg 

sponsoring willen zorgen zodat het LVSV geen nood meer heeft aan de subsidies die het 

jaarlijks krijgt. 

 

Mijn persoonlijke ideologie komt naar mijn mening het meest overeen met het klassiek-

liberalisme. Ik vind dat elke persoon zelf moet kunnen beslissen over zijn leven en eigendom, 

tenzij het de vrijheid van een ander individu verstoort. Ik vind dat een overheid de vrijheden 

van een individu verstoort, en ben daarom voor een zo klein mogelijke staat met zo weinig 

mogelijk bevoegdheden. Desondanks vind ik justitie, politie en defensie kerntaken van een 

overheid. De overheid moet naar mijn mening de rechten, het leven en de vrijheid van een 

individu kunnen beschermen. 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Jan-Alexander Nédée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KANDIDATUREN BESTUURSLID:  

ARNO COUWENBERGH 

De eerste en voornaamste reden voor de kandidatuur vloeit vooral voort uit de wil om 

constructief en zeker actief mee te werken aan de vereniging. Sinds mijn toetreding in 

september is het LVSV een vaste afspraak in de agenda geworden die zonder meer voorgaat 

op andere afspraken. Ook zou het de vereniging en vooral het bestuur en de leden oneer 

aandoen moesten de vriendschappelijke sfeer, de luisterbereidheid en de openheid niet eens 

extra vermeld worden. Dit is voor mij persoonlijk de grootste verademing geweest doorheen 

het jaar; het feit dat iedereen vrij is zijn mening te hebben en dat die mening weliswaar soms 

gecontesteerd wordt op een respectvolle manier en zonder offensieve taal maar dat iedere 

mening gewaardeerd wordt zonder meer.  

Dit is dan ook voor mij het wezenskenmerk van liberalisme: iemand anders de vrijheid 

gunnen om zaken te doen waar men zelf niet achter staat. Volgens mij zijn er weinig 

kenmerken zo typerend en zo essentieel aan een gedachtengoed. Het is immers daar waar het 

allemaal om draait want op dat essentiële idee worden de verdere ideeën gebouwd. Het is 

immers de noodzakelijke voorwaarde voor die nieuwe en andere gedachten die niet mogelijk 

zouden zijn zonder de vrijheid om voor zichzelf te denken. Het is ook de bron van de eeuwige 

controverse die liberalisme inhoudt: streven naar een ‘perfecte’ samenleving maar de 

mensheid de vrijheid laten om dat eventueel niet te doen. Het gebrek aan paternalisme is een 

inherente goedheid aan het liberalisme die geen enkele andere denkstroming me zozeer kan 

bieden. Paradoxen zijn immers intrinsiek verbonden aan het leven op deze aarde: zo is iemand 

verplichten om iets te doen wat goed is slecht en is iemand de vrijheid geven om zelf uit te 

maken wat te doen een daad van goedheid die eigenlijk de mogelijkheid geeft aan kwaad om 

te ontstaan en zo de kwade bedoeling van zichzelf tempert door geen macht te geven over 

andere personen. En volgens mij draait het nu eenmaal daarrond ook in het leven van alledag: 

openstaan voor anderen en hen niet veroordelen voor wie ze zijn, wat ze doen en hoe ze 

denken. Eens die principiële stap is overwonnen zijn we in staat tot zaken die we nooit voor 

mogelijk hielden. Daarom is iedereen ook liberaal: er is geen persoon die niet wil dat zijn 

mening gerespecteerd wordt en dat hij niet veroordeeld wordt.  

Wat misschien al opviel is dat mijn gedachtengoed zich vooral situeert in het existentialisme. 

M.i. is er voor ons mensen immers enkel dit bestaan in het heden waar we bestaan. Het is dus 

ook daar dat het leven plaatsgrijpt. We worden altijd geconfronteerd met de realiteit als een 

kluwen waar we geen vat op krijgen maar door de bewondering voor dat kluwen te behouden 

kunnen we vermijden dat we ze als vanzelfsprekend gaan beschouwen. De grote levensvragen 

waar we allen op een zeker moment mee te maken krijgen zoals wie we zijn, wat we hier doen 

en waarom zijn van immens belang voor ons en juist daarom moet ieder vrij zijn om te 

bouwen gedurende zijn levensloop aan het antwoord op die vragen. Geen enkele persoon 

heeft het recht een ander te dwingen om iets te doen of denken. Wij als mensen eigenen ons 

dat recht toe om diverse en soms zelfs legitieme redenen maar ergens knaagt bij mij toch 



steeds de moeilijkheid om een in mijn ogen inherent slecht concept toe te passen om het 

goede te bekomen. De weg naar het kwaad is immers geplaveid met goede intenties.  

Het LVSV zal me in de toekomst zeker nog de mogelijkheden geven mijn ideeën verder uit te 

werken en te verfijnen en vooral om meer nuance aan te kunnen brengen. Zwart-wit beelden 

doen niets of niemand eer aan. Eens men dit beseft is het mogelijk om de rijkdom aan kleuren 

te zien die we hebben in ons dagelijkse bestaan. Ik hoop via het LVSV te kunnen betekenen 

voor anderen wat het LVSV voor mij heeft kunnen betekenen. De intellectuele openheid, 

eerlijkheid en constructiviteit die de vereniging typeren zijn wezenskenmerken die haar 

maken tot wat ze is en haar de waarde geven die ze verdient. 

Ik stel me dus met veel plezier kandidaat voor een rol in het bestuur van het LVSV voor het 

werkingsjaar 2014-2015.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SANDER CASIER 

Beste LVSV'ers, 

Vele leden van deze trotse studentenvereniging zullen mij zeker nog niet hebben ontmoet, laat 

staan dat ze mijn naam kennen. Dit komt omdat ik pas onlangs het licht heb gezien en me 

eindelijk probeer te engageren voor het liberale gedachtegoed.  

Mijn naam is Sander en ik wens me graag kandidaat te stellen voor de functie van bestuurslid. 

In mijn situatie leek een korte introductie wel op zijn plaats. Ik kom uit de regio Roeselare en 

ben tweedejaarsstudent politieke wetenschappen. Mijn intellectuele interesses gaan ondermeer 

uit naar Model United Nations, het  atheïsme en het Amerikaans politiek bestel. Gedurende 

lange tijd speelde ik met de gedachte toe te treden tot het LVSV. Na gesprekken met enkele 

leden van het bestuur en een zeer goede ontvangst, waarvoor dank, ben ik blij dat ik de stap 

effectief heb gezet. 

 Mijn engagement die ik bezit om in het bestuur te gaan is tweeledig, enerzijds uit 

persoonlijke ambitie, anderzijds om me in te zetten voor een sterke liberale stem in het 

maatschappelijk debat. Daarom wil ik deze blitzcarrière nog een stap verder brengen als ik 

daartoe de kans krijg door in het bestuur te gaan. Daar wil ik vooral veel bijleren en debatten 

aangaan over ideeën die mij vreemd zijn. In aanvang zou dit er natuurlijk toe leiden dat ik 

allereerst de kat uit de boom zal moeten kijken, maar ik verwacht dat ik me snel zou kunnen 

inwerken. 

Hoe wordt men liberaal? Daar heb ik spijtig genoeg geen antwoord op, het enige dat ik wel 

weet is dat ik me pragmatisch heel erg aangetrokken voelde tot het liberalisme. Wanneer je de 

vrijheid van mensen ontneemt beknot je ten eerste hun potentieel en ten tweede hun 

creativiteit. Mijn eerste jaar aan de universiteit was ik echt nog op zoek naar een ideologie 

waar ik volledig achter stond. Nu geloof ik dat ik die gevonden heb in het Liberalisme. Hierna 

heb ik voor mezelf bepaald dat ik me er volledig moest voor inzetten. Dit is waar het LVSV  

in het plaatje past. 

Op dit moment ga ik door het leven als progressief liberaal. Men mening/kennis is nog niet 

volledig ontwikkeld, dat moet ik eerlijk toegeven. Dit aanzie ik niet als een schande maar 

eerder als een opportuniteit om bij te leren en kritisch te blijven. Logischerwijs vertrek ik van 

het individu om mijn maatschappijvisie op te bouwen, dat individu is vrij om zijn vrijheid te 

beleven tot het punt waarop hij de vrijheid van een ander schaadt. Enkel op dat punt mag er 

een overheid bestaan, zo vind ik ondermeer basisonderwijs en een zekere sociale zekerheid 

een objectief recht. Het is aan jullie om mijn kennis bij te sleutelen. 

Samengevat hoop ik dat ik jullie heb kunnen overtuigen van het feit dat ik een gebrek aan 

ervaring zal kunnen goedmaken aan engagement en leergierigheid. Vandaar beste 

medeliberalen, hoop ik jullie vertrouwen te verkrijgen om me een jaar te mogen inzetten voor 

dit studentenverbond! 

M.v.g. Sander Casier 



MEGI RROKU 

Hierbij stel ik mij graag kandidaat voor het lvsv-bestuur. Het afgelopen jaar heb ik de meeste 

lvsv-activiteiten bijgewoond en kan me goed vinden in de visie van het liberalisme. Daarom 

zou ik er graag meer over te weten komen via het lvsv.  

Voel je vrij en stem op mij.  

Meer kleur in het bestuur daarvoor mijn kandidatuur!  

Minder public choice meer Megi's choice! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JASPER JANSSENS 

 

Naam: Jasper Janssens 

 

Geboortedatum: 02/06/1992 

 

Studies: 1ste Master Rechten (2014-2015) 

 

LVSV-verleden: 

– Lid van het LVSV Antwerpen sinds 18 april 2012 

– Aspirant-Bestuurslid LVSV Antwerpen sinds 16 mei 2012 

– Bestuurslid LVSV Antwerpen sinds 27 februari 2012-2013 

– Politiek Secretaris LVSV Antwerpen 2013-2014 

 

1. Inleiding 

Voor het werkingsjaar 2014-2015 wens ik te kandideren voor de functie van bestuurslid. 

Vanuit mijn ervaring bij LVSV Antwerpen hoop ik zowel veel te kunnen bijdragen als veel te 

leren van LVSV Gent en haar werking. Deze ervaring speelt zich voornamelijk af op het vlak 

van organisatie en promotiebeleid. Duidelijke  structuren, persoonlijke verantwoordelijkheid en 

zelf-evaluatie zijn daarbij naar mijn mening essentieel. Ondanks mijn beperktere rol binnen het 

bestuur zal ik steeds helpen waar nodig en raad geven waar deze gewenst is. 

 

2. Wat betekent het LVSV voor mij? 

 

Het LVSV is een plaats waar ik me vanaf de eerste activiteit 'thuis' voelde. Reeds enige tijd was 

ik op zoek naar gelijkgestemden en een plaats waar ik in interactie met hen mijn kennis vanuit 

het door mij zo geliefde liberale perspectief kon verruimen en verdiepen. Bij het LVSV gebeurt 

dit op onnavolgbare wijze met een unieke combinatie van intellectueel uitdagende en 

studentikoze activiteiten. Het LVSV heeft me naast een enorme toename in kennis over het 

liberalisme, economie en politiek ook zeer waardevolle vriendschappen geschonken. Zowel 

binnen de Antwerpse afdeling als met leden uit andere afdelingen. Ik heb mogen ervaren dat 

het extern samen strijden voor dezelfde idealen en deze idealen intern uitdiepen en erover 

discussiëren intense banden van verbondenheid en vriendschap smeedt. Gevoelens die net zo 

essentieel zijn als een passie voor het liberalisme, wanneer we tot een vrije samenleving willen 

komen. 

 

Ik ben ervan overtuigd dat het LVSV, door haar unieke werking, naast een meerwaarde voor 

studenten ook een enorme meerwaarde biedt voor haar bestuursleden. De werking van een 

bestuur kan als metafoor dienen voor het liberalisme waarnaar we zo onafgebroken streven. 

Vrijwillig engagement, inspraak, samenwerking en de individuele verantwoordelijkheden die 

dit met zich meebrengt tillen ons allen naar een hoger niveau. 

 

 

 



3. Ideologische motivatie 

 

Liberalisme betekent voor mij dat elke individu zich maximaal kan ontplooien op een manier 

en in de richting die het verkiest. Ik ben ervan overtuigd dat deze aanspraak op vrijheid inherent 

is aan ieder individu, daar het zich bewust is van zijn cognitieve en fysieke wezen. Geen enkel 

apparaat, geen enkele organisatie kan het gebruik van dwang legitimeren om gelijkwaardigen 

aan zich te onderwerpen of de vrije ontplooiing van een individu in de weg te staan. Organisaties 

zijn immers zelf niet meer dan een verzameling van individuen met eenzelfde zelfbewustzijn. 

 

Het is dan ook de verantwoordelijkheid van elk individu om ervoor te zorgen dat zijn handelen 

de vrije ontplooiing van anderen niet in het gedrang brengt. Net zoals het onderwerpen of 

dwingen van anderen, is dit beknotten van zelfontplooiing een inbreuk op het onvervreemdbaar 

recht dat op grond van ons zelfbewustzijn, inherent verbonden is met het bestaan van elk 

individu. 

 

De begrippen life, liberty en property zijn naar mijn mening drie rechten die inherent verbonden 

zijn aan ons zelfbewuste bestaan. Ze dragen, elk op een andere wijze en een ander domein, de 

waarde van zelfontplooiing in zich.  

 

 

Hopend op uw steun en vertrouwen, 

 

Jasper Janssens 

Kandidaat-Bestuurslid LVSV Gent 2014-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DRIES GLORIEUX 

Hierbij stel ik mij opnieuw kandidaat voor de functie van gewoon bestuurslid van het LVSV 

voor het schooljaar 2014-2015. Ondanks de mogelijkheid dat ik volgend jaar in het tweede 

semester via de bilaterale akkoorden van de UGent een semester internationaal zou mogen 

studeren ben ik toch vastbesloten om mij opnieuw kandidaat te stellen voor een 

bestuursfunctie, zelfs al zou dit kunnen betekenen dat ik na het eerste semester afscheid zou 

moeten nemen van het bestuur.  

De reden voor mijn vastberadenheid is de ervaring die ik gedurende het voorbije schooljaar 

heb opgedaan! Het voorbije schooljaar is immers een onvergetelijke ervaring geweest die 

zeker het hoogtepunt van mijn studententijd mag genoemd worden. Actief werken binnen een 

vereniging zoals LVSV levert inzichten en ervaring op waarmee een gewone student normaal 

gezien nooit mee in contact komt. 

Teksten schrijven voor het Neo’tje, gaan flyeren, zelfs vergaderen met de bestuursgroep zijn 

allemaal dingen die compleet nieuw voor me waren maar waarvan ik heb ontdekt dat ik ze 

zeer graag doe. Ook het leren samenwerken met mensen die je nog nooit eerder hebt ontmoet 

is een verrijkende ervaring. Kortom: mee helpen werken aan de organisatie van LVSV is iets 

wat ik buitengewoon graag heb gedaan en ik heb het gevoel dat moest ik voor mezelf zeggen 

dat ik met het oog op een internationale uitwisseling zou stoppen als bestuurslid dit een grote 

vergissing zou zijn. Ik heb nog enorm veel goesting om minstens een semester me in te zetten 

voor het LVSV! 

Deze goesting is er ook in het bijzonder omdat er een aantal nieuwe gezichten in het bestuur 

komen volgend jaar die volgens mij zeer veel potentieel hebben binnen het LVSV. 

Samenwerken met deze mensen voor het LVSV is iets waar ik ontzettend naar uitkijk. 

Op een meer persoonlijk niveau heeft het LVSV ook enorm veel bijgedragen, in contact 

komen met (internationale) topsprekers over het liberalisme en het daaruit volgende debat 

heeft me er bijvoorbeeld toe aangezet om het liberalisme te betrekken in mijn thesis. Daarom 

dat ik ook ten volle uitkijk om volgend jaar op de activiteiten aanwezig te zijn en bij te leren. 

Vanuit deze overwegingen stel ik me terug kandidaat voor de functie van bestuurslid van 

LVSV voor volgend schooljaar. Dat het een nog beter jaar mag worden dan het voorbije!  

 

 

 

 

 

 

 



JULIE VAN PEE 

Geachte ereleden, 

Geachte leden, 

Geachte Liberalen, 

Mijn naam is Julie Van Pée en bij deze zou ik graag mijn kandidatuur voor bestuurslid van 

LVSV Gent indienen. Ik ben een 3de bachelor studente Rechten aan de UGent en sinds februari 

2014 aspirant-bestuurslid bij LVSV Gent. Naast, uiteraard, het liberalisme ben ik tevens 

gefascineerd door geschiedenis, mensenrechten, politieke instellingen en internationale 

conflicten/internationaal recht. In dat opzicht wil ik in mijn masterjaren een specialisatie in 

Internationaal Publiekrecht en mensenrechten volgen, met eventueel een extra jaar IRD 

(International Relations and Diplomacy). Tot zover een korte “wie ben ik”-schets. 

Ik moet eerlijk toegeven dat ik niet ben opgevoed met het liberalisme. Het is me niet met de 

paplepel in de mond meegegeven. Ik voelde me echter van jongs af aan meer verwant met het 

Liberalisme dan met eender welke andere ideologie. Deze tendens versterkte zich met de jaren 

en heden durf ik met trots zeggen: ik ben een liberaal. Hetgeen mij het meest aantrok in het 

liberalisme is de puurheid, de kern van de ideologie zelf: het zelfbeschikkingsrecht De mens is 

voor mij geen “puppet with strings”. Het individu is een wezen dat ten volle in staat is om zelf 

te beslissen, zelf te handelen en zelf te beschikken. Betutteling vanuit de overheid is voor mij 

uit ten boze: het individu is namelijk bereid om zelf pro’s en contra’s af te wegen en de 

verantwoordelijkheid van zijn daden op te nemen.  Über-praktijken doen me dan ook gruwelen. 

Overmaat aan (nutteloze) regels beklemmen en verstikken de mens en brengen daarenboven de 

rechten van het individu in gevaar. Zo bleek bv. dat het Belgische systeem van erkenning van 

religie en het daarmee samenhangende overheidsfinanciering van erkende erediensten juist de 

godsdienstvrijheid belemmerde i.p.v. waarborgde. Het sluiten van de grenzen en een ver 

doorgedreven anti-migratiepolitiek staat haaks op de vrijheid van personen. Belastingen zijn 

een inbreuk op het eigendomsrecht. Do I have to say more?  

Allemaal goed en wel, maar uit welke invalshoek benader ik nu het liefst het liberalisme? Als 

rechtenstudent heb ik een enorme fascinatie voor de mensenrechten en maak dan ook graag de 

link tussen mensenrechten en het liberalisme, en dan vooral wat vrijheid en 

zelfbeschikkingsrecht betreft. Sta mij toe mijzelf te verduidelijken aan de hand van volgend 

voorbeeld: 

Één van de belangrijkste mensenrechtelijke verdragen is het Europees Verdrag voor de Rechten 

van Mens en de Fundamentele Vrijheden (hierna: EVRM), aangenomen in de schoot van de 

Raad van Europa en beschermd door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (hierna: 

EHRM of het Hof). Het EVRM waarborgt verschillende burgerlijke en politieke rechten. Van 

belang voor dit voorbeeld is art. 2 EVRM dat het recht op leven waarborgt. Art. 2 EVRM is al 

een prachtig voorbeeld van wat ik onder het zelfbeschikkingsrecht versta, maar het mag voor 

mij gerust wat verder gaan. Waarom ook geen recht op sterven? Als ik het recht heb om onder 

art. 2 EVRM zelf mijn leven in te vullen dan zou ik a fortiori toch het recht hebben om te 



beslissen wanneer ik mijn leven wil beëindigen. Het EHRM lijkt daarentegen niet zover te 

willen gaan. Dat werd pijnlijk duidelijk in de zaak Pretty v. UK. Mevrouw Pretty leed aan een 

neurologische ziekte waardoor ze verlamd was. Deze ziekte kon uiteindelijk resulteren in haar 

dood. Omdat ze niet langer wilde lijden, vroeg ze aan de overheid de garantie dat haar man niet 

vervolgd zou worden indien hij haar hielp bij haar zelfmoord. De overheid weigerde dit: hulp 

bij zelfdoding was strafbaar in het Verenigd Koninkrijk. Mevrouw Pretty wendde zich tot het 

Europees Hof, maar dat besloot niet tot een schending van artikel 2.: “Article 2 cannot, without 

a distortion of language, be interpreted as conferring the diametrically opposite right, namely a 

right to die”.  Is het verdict betreurenswaardig? Vanuit mijn liberaal oogpunt wel. Is het 

verrassend? Dat zeker niet. Feit blijft dat de Raad van Europa een intergouvernementele 

instelling is en dat het Hof in haar rechtspraak rekening moet houden met de nationale politiek. 

Mijn insziens vreesde het Hof dat een erkenning van “a right to die” landen met een verbod op 

euthanasie tegen de borst zou stoten.  Als liberaal had ik natuurlijk graag die erkenning van het 

recht op sterven gezien. De recente uitbreiding in België van euthanasie naar minderjarigen kan 

ik dan ook alleen maar toejuichen. Voor mij mag het, zoals vermeld, nog wat verder gaan, maar 

de rechtspraak van het EHRM toont aan dat de politiek daarvoor nog niet klaar lijkt te zijn.  

Dit brengt mij meteen bij een volgend punt. Ik ben naast aspirant bij het LVSV, ook Politiek 

Commissaris bij Jong VLD Gent. Er is mij dit jaar meermaals gevraagd wat ik als link zie tussen 

beide verenigingen. Mijn antwoord? Geen enkele! LVSV Gent en Jong VLD Gent zijn 2 dingen 

die ik strikt gescheiden houd, en mijn insziens ook strikt gescheiden moet worden gehouden. 

Jong VLD Gent is politiek. Punt. Het is voor mij een mooie kans om mij te ontplooien op een 

praktische manier, e.i. het Liberalisme in de praktijk om te zetten, en geconfronteerd te worden 

met de pijnlijke realiteit. Van het dagdagelijkse leven. LVSV Gent daarentegen is ideologisch. 

Het is vrijheid. Het stelt mensen in staat om te redeneren en te debatteren over de grenzen heen, 

m.a.w. zonder belemmerd te worden door bv. (het nieuwe stopwoordje van de politiek 

trouwens) “gemeenteautonomie”.  LVSV Gent is een verademing, een leerschool, een 

debatclub en een vriendengroep ineen. Ik ben trots om er dit jaar als aspirant deel van uit te 

maken en hoop, met jullie toestemming, ook volgend jaar de verenging te blijven ondersteunen 

als bestuurslid.  

Wat kan ik als meerwaarde bieden aan LVSV Gent? Vooreerst ben ik gepassioneerd door het 

schrijven. Ik hoop dan ook volgend jaar d.m.v. verschillende teksten onze hoofdredacteur 

Timon aan zijn 60p dikke Neo’tje te helpen. Daarnaast wil ik mijn steentje bijdragen door de 

redactieraad te vervoegen in het verbeteren van deze teksten. Ik ben heel leergierig, gedreven, 

enthousiast, trouw en een doorzetter. Ik ben natuurlijke verre van perfect: als rechtenstudent 

hink ik nog wat achterop wat het economische aspect betreft. Maar de LVSV-leden hebben mij, 

ijverig dat ze zijn, uiteraard al wat lectuur aangeraden om de zomer mee door te brengen (wat 

zou ik anders moeten doen?). Het is nummer 1 op mijn to do list. Ondanks mijn kleine 

economische handicap geloof ik dat ik een meerwaarde kan betekenen juist omwille van mijn 

fascinatie voor mensenrechten en geschiedenis. Het is dan ook mijn intentie om volgend jaar 

vooral het Liberalisme vanuit dat oogpunt verder te bestuderen en te onderzoeken met het oog 

op het schrijven van artikelen (voorbeeld van deze intentie is mijn tekst over het nefaste effect 

van overheidsfinanciering van religie in de laatste versie van het Neohumanisme.). Omdat ik 



mij ten volle wil concentreren op het schrijven, de redactieraad, de normale verplichtingen van 

de bestuursleden (flyeren ed.) en de lezingen van het LVSV ambieer ik geen specifieke functie 

binnen het bestuur. Ik beperk mij tot een kandidatuur voor bestuurslid. 

Ik ben een vrouw van weinig woorden: ik haat ellenlange en circulaire betogen. “Less is more” 

zou niet alleen een regel der kookkunsten mogen zijn, maar a fortiori een verplichting in de 

literaire wereld. Ik heb niet meer woorden nodig om uit te drukken wie ik ben en wat ik als mijn 

toekomst zie en hoop te hebben in het LVSV. Ik ben dit jaar ontzettend hartelijk ontvangen, 

door een heel warme en gemotiveerde groep en hoop dat ik er volgend jaar nog deel van mag 

uitmaken. Ik heb er alleszins heel veel zin en bruis van ideeën voor volgend jaar. Het enige wat 

ontbreekt, is uw goedkeuring.  Het zal u niet betreuren.  

Julie Van Pée.  
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Functie PR 
!

____________________________________________________
!!! !
Beste leden,

Beste ereleden,
!!
Graag had ik mij bij deze kandidaat gesteld om mijn bestuurslidmaatschap te 
verlengen, met dat verschil dat ik vanaf volgend academiejaar zeer graag de functie 
van PR-verantwoordelijke op mij zou willen nemen.
!
Promo ligt mij nauw aan het hart. Gezien iedereen mij wel kent als iemand met veel 
lawaai (en ja, soms gezaag) lijkt een functie waarbij opvallen key is perfect geschikt 
voor mij. Maar even serieus. Ik meen dat het belangrijk is vanaf volgend jaar meer en 
consequenter in te spelen op sociale media en dit in combinatie met promostunts, 
inplaats van het aanslepende en vaak verwaarloosde posteren. Hierbij komend denk ik 
dat flyeren op essentiële momenten op essentiële plaatsen meer effect heeft dan het 
posteren op onveranderlijke plaatsen bij elk soort activiteit. Een goed getimede 
promostunt zal mijn inziens meer wonderen doen.
!
Ik denk dat ik het voorbije jaar vooral in het eerste semester getoond heb dat 
organiseren mij prima lukt, op misschien een kleine mentale inzinking na is de casino-
avond perfect verlopen. Ook in het tweede semester sprong ik Justin al eens bij met 
bijvoorbeeld het aanreiken van een nieuw poster systeem. Aan motivatie en 
gedrevenheid zal het mij volgend jaar alvast niet ontbreken.
!
Maar nu hoor ik jullie al denken, heeft die na twee jaar keiharde ideologische dril en 
intellectuele training nog iets anders te vertellen? Ik zou hier over Hayek kunnen 
praten. En over hoe ik niet akkoord ben met Rawls (en dan plots weer wel). En hoe ik 
vorige week nog uren heb gelezen over de herkomst van het woord neoliberalisme om 
daar nu toch eindelijk eens een antwoord op te kunnen bieden. En ja, legaliseren. En 
ja, de markt die zou kunnen oplossen. En hoe ik vooral de basiswaarden van het 
liberalisme in mijn eigen leven consequent toepassen bijna belangrijker vind dan al de 
rest, maar dan denk ik dat ik fout zit. 
!
Wat ik hier op papier wil zetten is dat ik na twee jaar LVSV nog een jaar wil doorgaan, 
omdat niet al mijn vragen beantwoord zijn en mijn honger naar discussie nog niet 
gestild is. Want daar gaat het LVSV voor mij over: als jonge twintiger kritisch durven 
zijn. En elkaar dingen bijleren. En wat ik leer binnen de muren van het liberaal archief 
(of ergens anders, minder koosjer) met zelfzekerheid durven te bepleiten tegenover 
andersgezinden. 
!
Zoals ik het een jaar geleden, in mijn vorige kandidatuur, ook al schreef: ik heb nooit 
zoveel geleerd dan van mijn LVSV-collega’s. Maar sinds toen heb ik ook nog nooit 
zoveel gedeeld met mijn LVSV-collega’s. Collega’s? Vrienden. 
!
Vrienden, ik ben klaar om nog meer te delen, te bediscussiëren en te bekritiseren. 
!!
Bedankt voor uw consideratie.
!!
Marylène Madou


