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Archieven van het Belgisch Liberaal Studentenverbond (BLSV), LVSV Brussel 
en de Société Générale des Etudiants Libéraux (Gent)

In 1985 droeg LVSV (Liberaal Vlaams StudentenVerbond) Brussel een eerste lading archief over 
aan het Liberaal Archief. Bij een recente grondige inventarisatie van dit materiaal bleek het niet 
enkel om archief van LVSV Brussel te gaan, maar ook om archief van de koepelvereniging 
BLSV/FBEL (Belgisch Liberaal Studentenverbond/ Fédération Belge des Etudiants Libéraux).

Persbericht van het LLSV betreffende de “bekladding” van de Brusselse agglomeratie met FDF-
affiches, 14.10.1971.

LVSV Brussel is nog steeds actief en beschrijft zichzelf als een “liberaal geïnspireerde en 
ongesubsidieerde studentenvereniging die, volledig onafhankelijk van partijpolitiek, studenten in 
contact wil brengen met de liberale ideologie”. De vereniging werd opgericht in 1937, in navolging 
van het in 1930 opgerichte LVSV Gent. Na moeilijke beginjaren, o.a. door de dominantie van het 
Brussels studentengenootschap ‘Geen taal, geen vrijheid’, ontwikkelde LVSV Brussel zich vanaf 
eind jaren 1950 tot een actieve vereniging met een gecombineerd aanbod van zowel politieke 
activiteiten (lezingen, debatten) als ontspanningsactiviteiten (uitstappen, bals, filmavonden) en een 
eigen tijdschrift (Blauwzuur, vanaf 1968). Voorzitters waren o.a. Achille Moerman, Freddy 
Vreven, Oscar Vankesbeeck, Luc Willemsens, Rudy Schollaert, Freddy Neyts, Karel De Gucht, 
Patrick Dewael, Jan Kempinaire en Guy Hove.

Het BLSV was de opvolger van het Nationaal Verbond der Liberale Studenten van België en 
overkoepelde de verschillende lokale liberale studentenverenigingen. Naast haar coördinatiefunctie 
organiseerde de koepelvereniging ook eigen congressen en studiedagen. Van begin jaren 1960 tot 
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1970 werd de benaming aangepast naar BSVV (Belgisch Studentenverbond voor Vrijheid en 
Vooruitgang). Vanaf 1974 werd de werking geregionaliseerd: het Liberaal Studentenverbond 
(LSV, vanaf 1979 LVSV) nam de taken aan Vlaamse kant over en het BLSV werd een 
contactorgaan tussen de Vlaamse en Franstalige koepels.

Statuten van het Liberaal Vlaams Studentenverbond Brussel, 28.11.1953.

Het archief van LVSV Brussel omvat de periode 1949-2015 en heeft een omvang van 2,22 
strekkende meter. Het BLSV-archief loopt van 1935 tot 1974 en beslaat 0,92 strekkende meter. 
Beide archieven zijn typische verenigingsarchieven met o.a. statuten, verslagen van vergaderingen 
en andere stukken m.b.t. de bestuurswerking, stukken m.b.t. de ledenadministratie, briefwisseling, 
stukken m.b.t. activiteiten, financiële stukken en stukken m.b.t. contacten met andere organisaties. 
Het BLSV-archief bevat dossiers m.b.t. de LVSV-afdelingen van Aalst, Antwerpen, Blankenberge, 
Brugge, Gent, Kortrijk en Leuven.
Recent werd ook een klein archief van de Société Générale des Etudiants Libéraux (Gent) 
geïnventariseerd. Het archief betreft vnl. de jaren 1933-1934, heeft een omvang van 0,35 
strekkende meter en werd gevormd door Paul Verschoore, secretaris van de vereniging en 
hoofdredacteur van het tijdschrift L’Appel. Het bevat o.a. een verslagboek, een ledenlijst, 
briefwisseling en stukken m.b.t. de uitgave van het tijdschrift L’Appel.
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Verslagboek van de Société Générale des Etudiants Libéraux, 1933-34.

Alle inventarissen zijn te raadplegen op de website van het Liberaal Archief.

- Sébastien Baudart

Webreferenties

1. website van het Liberaal Archief: http://www.liberaalarchief.be/
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