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Voorzitter aan het woord
Jong N-VA UGent... Wie zijn we? Wat doen we?
In mei 2019 werd ik voorzitter van deze prachtige
jongerenafdeling en studentenvereniging, wat een hele eer is. Ons doel is om
studerende Jong N-VA’ers in Gent te verenigingen en op studentikoze manier
wegwijs te maken in het politieke leven.
We organiseren niet alleen politieke activiteiten zoals lezingen en debatten
maar ook andere evenementen waaronder sporten in groep, een stadstour en
café-avonden. We willen studenten een netwerk bieden waarbinnen ze zich al
dan niet politiek kunnen ontwikkelen. Niet alleen een netwerk in Gent maar
een netwerk over heel Vlaanderen via de activiteiten van Jong N-VA nationaal
waaronder wintertreffen, de 24h, bedrijfsbezoeken, de Jong N-VA Boekenclub
en zoveel meer.
Het mooie van die netwerken is dat daar vaak vriendschapsbanden uit
ontstaan. Dat is eigenlijk de essentie en hoe het allemaal begon in 2007… een
groep vrienden met politieke interesse maar die vooral veel plezier hadden
samen, onder leiding van onze oprichter Peter Dedecker.
Vlaamse groet,
Charlotte Coucke
Praeses Jong N-VA UGent
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Terug naar de roots met Peter Dedecker
Wij, de redactie van Den Borluut,
hadden het genoegen Peter Dedecker
te bevragen over de oprichting van
Jong N-VA UGent. Peter stichte in
2007 onze studentenvereniging.
In 2010 werd hij federaal
volksvertegenwoordiger, tot 2019, het
jaar waarin hij de actieve politiek
vaarwel zei.

Lees het hier:
23u30. Anderhalf uur geleden dacht
ik op vraag van
Charlotte een stukje te schrijven
over de oprichting van Jong N-VA
UGent. “Even kijken of ik de exacte
datum terugvind”, dacht ik toen ik
mijn archiefmap opende.
Die bevat niet alleen mijn eigen
materiaal van tijdens die
eerste twee jaar Jong N-VA UGent,
maar ook het archief van de voorloper
ervan, de Vlaams-Nationalistische
StudentenUnie of VNSU. Althans wat
er van bewaard
gebleven was toen ik het aantrof.
Het jaarverslag van 2001 vermeldt op
14 november een activiteit:
“Gespreksavond over de N-VA door
Geert Bourgeois.” “Geert Bourgeois
kwam op deze avond zijn
nieuwe partij en partijprogramma
voorstellen.

Deze partij streeft naar een
onafhankelijk,
republikeins Vlaanderen zonder daarbij
in extreem-rechts gezwets terecht te
komen, deze betrachtingen maken ook
deel uit van de statutaire streefdoelen
van de VNSU. Het leek ons dan ook zeer
interessant om deze partij aan het woord
te laten.”
Op de ledenlijst van de VNSU van toen
vind ik enkele namen
terug (met e-mailadressen die nog
eindigden op @rug.ac.be) die misschien
een belletje doen rinkelen: Ben Weyts,
Joachim Pohlmann (die weliswaar in
Leuven op kot zat en plechtig beloofde
een GSM te zullen kopen), Joris
Nachtergaele,...
De VNSU bestond als radicaal-Vlaamse
en progressieve vereniging van 1958 tot
aan de splitsing van de VU in 2001,
waarna ze ronduit voor N-VA koos.
Tot ze in 2003 praktisch ophield te
bestaan.
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Terug naar de roots met Peter Dedecker
2003. Het annus horribiles voor menig N-VA’er. En tegelijk ook het jaar dat de
sterkte van de overtuiging van de militanten van de N-VA het best bewijst.
4,9% haalden we toen in de federale stembusgang met de slogan "de N-VA erin”.
Slechts één verkozene in de Kamer: Geert Bourgeois. Het moment voor mij, als
sympathisant, om een lidkaart te kopen: de partij kan elke steun wel gebruiken.
Op Valentijn 2004 volgde het kartel met CD&V, waarna we enkele Vlaams
parlementsleden konden leveren en Geert zelfs minister werd in
de Vlaamse regering van Yves Leterme.
Het maakte dat we konden overleven, en ook onze jongerenwerking levendig konden
houden. Ik woonde enkele activiteiten bij, als passief geïnteresseerde,
tot het ook bij mij begon te kriebelen en samen met enkele medestanders besloot om
Jong N-VA aan de UGent nieuw leven in te blazen. Het begin van een geweldig
avontuur.
Met een debat “Lof der Gezondheid”, in samenwerking met onze kartelvrienden van
CDS in maart 2007, was de kop eraf. Een aantal activiteiten volgde zich in snel
tempo op, soms met andere studentenverenigingen zoals Gras, waarna we in mei
reeds een voorlopige erkenning kregen en gebruik konden maken van de faciliteiten
en gebouwen van de UGent. Het maakte tal van activiteiten mogelijk, gaande van
debatten over lezingen en filmavonden.
Soms werden onze activiteiten bijgewoond door
iemand die ons een oogje in het zeil moest
komen houden, zoals bijvoorbeeld tijdens de
boekvoorstelling van het boek “Een Prinselijk
Proces. De Coburgs, het koningskind en hun
kolonel” door Noël Vaessen, de adviseur van
prins Laurent die een boekje opendeed over de
prins, het paleis en de fraude met geld van de
marine. Het leverde ons het Koninklijk Keurmerk
Staatsgevaarlijk op waarmee we
met veel plezier onze affiches versierden.
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Terug naar de roots met Peter Dedecker
Feestjes mochten natuurlijk ook niet ontbreken. Studentikoos engagement hoort
vooral ook fun te zijn. Een gespreksavond met de twee jongerenkandidates op de
kartellijst voor de verkiezingen van 2007, de toen nog nobele onbekenden
Sarah Smeyers en Goedele Uyttersprot, werd al snel verdergezet op de tafels van
de Pi-Nuts. Ook vaak aanwezig op onze activiteiten, feestjes en cantus: een jonge
medewerker van Frieda Brepoels, een zekere Matthias Diependaele.
Met de start van het nieuwe academiejaar in september 2007 werd ook het
magazine gelanceerd dat u nu leest: Den Borluut. Genoemd naar Jan Borluut,
die als banneling een groep Gentenaars aanvoerde tijdens de
Guldensporenslag terwijl het Gentse stadsbestuur de kant van de Franse koning
koos. Enige gelijkenis met het heden is wellicht toeval.
Naast opiniestukken, cartoons, verslagen en aankondigingen
van activiteiten maakten we in Den Borluut ook telkens ruimte voor een
interview. Zo passeerde in maart 2008 Bert De Brabandere de revue.
Bert was toen voorzitter van Jong CD&V en verwierf nationale bekendheid met zijn
kritiek op het ontwerp van communautair akkoord dat Yves Leterme onderhandelde
met onder meer Joëlle – Madamme Non – Milquet dat hij afdeed als "borrelnootjes”.
Het was een bijzonder interessante periode toen.
Leterme slaagde er na zijn -onze-verkiezingsoverwinning in 2007 niet in een
regering te vormen door de categorieke weigering van de franstaligen om te
onderhandelen over de door het kartel beloofde staatshervorming. In december
2007 werd de interim-regering Verhofstadt III gevormd terwijl de staatshervorming
verder onderhandeld werd door Leterme. Het leidde uiteindelijk tot het einde van het
kartel tussen CD&V en N-VA.
De moed van onze overtuiging leverde ons geen electorale windeieren op: na een
sterke groei in de Vlaamse verkiezingen van 2009 werd de N-VA in 2010 de
grootste partij die ze tot op vandaag nog altijd is.
In 2010 kreeg ik ook van onze kiezers de kans om zelf mijn engagement verder te
zetten in het parlement, wat ik negen jaar lang met veel trots,
inzet en grote dankbaarheid deed.
Het was iets waar ik destijds, toen ik in 2003 mijn lidkaart kocht en in 2007 mee de
schouders onder Jong N-VA UGent stak, nooit van had durven dromen.
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Terug naar de roots met Peter Dedecker
Zo serieus nam ik mezelf niet, wat bij uitbreiding het geval was voor onze gehele
ploeg. De raad van Ben Weyts in Den Borluut van november 2007 geheel indachtig:
“Neem jezelf niet te au serieux en zorg dat waar je mee bezig bent in de eerste
plaats plezant om doen is. Vorm een leuke vriendenkliek die zich gewoon amuseert
en waarbij dat politieke zeker aanwezig moet zijn maar [...]waar het wel leuk
vertoeven is en dat niet zuiver het politiek ideologische het bindmiddel is.”
Een bijzonder goede raad en die vandaag nog steeds van toepassing, als je ‘t mij
vraagt, van de huidige minister van onderwijs en voormalig VNSU-praeses.
Ik ben bijzonder fier op de goede ploeg die Jong N-VA UGent de voorbije jaren
telkens geweest is, dat de fijne tradities verdergezet worden met tegelijk ook heel
wat vernieuwing. Een dikke proficiat met de herstart van Den Borluut en vooral heel
veel plezier toegewenst dit academiejaar. Vul je archief vol fijne momenten waarop
je jaren later uren kan terugkijken met een grote glimlach. Veel succes!
Peter Dedecker

Nog een kiekje uit de oude doos:

Foto uit ca. 2008-2009
van links naar rechts: Hilde
Moens, Ignace Sucaet,
Geert Bourgeois, Bob
Cammaert, Tom Degryse,
Brecht Arnaert (staand), Erik
Van Crombrugge (zittend),
Peter Dedecker, Sarah
Smeyer, Adhemar Stijn
Vandamme, Dries Verbiest.
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Boekentips van Jong N-VA UGent
Welkom bij een splinternieuw segment in Den Borluut, de boekentips. Hierbij geeft
één van onze leden vijf 'aanraders'. Het is onze ondervoorzitter Tom Van Damme
die de spits mag afbijten.
Tom Van Damme, ondervoorzitter Jong N-VA UGent
Afkomstig uit Eeklo, ondervoorzitter bij Jong N-VA daar en
bestuurslid bij N-VA Eeklo
Dagelijks bestuurslid Jong N-VA nationaal
Penningmeester bij Jong N-VA Meetjesland
Waarnemend bestuurlid bij N-VA Gent
Masterstudent Bestuurskunde en Publiek Managment

The Hitchhiker's guide to the galaxy - Douglas Adams
The Hitchhiker's Guide to the Galaxy is een komische en vaak absurde sciencefiction reeks,
die in de jaren 70 werd bedacht door de Britse auteur Douglas Adams (1952-2001).
The Hitchhiker's Guide to the Galaxy zal niet ieders 'cup of tea' zijn. Hou je echter van
droge, absurde en/of Britse humor, dan is deze reeks zeker een aanrader.

The art of war - Sun Tzu
Interessant boek. De hoofdlijnen zijn dat een oorlog het best gewonnen kan worden zonder
te vechten, dat inlichtingen buitengewoon belangrijk zijn en dat de omstandigheden van
terrein en dergelijke optimaal gebruikt moeten worden. Misleiding is een belangrijke tactiek,
vermijd strijd die je verliest, manipuleer net zo lang tot volledige leegte met volledige volheid
kan worden bestreden – stenen op eieren. Boekenstrijd, 2006

Good omens - Terry Pratchett & Neil Gaiman
Kort gezegd gaat het verhaal in Good Omens van Terry Pratchett en Neil Gaiman over een
engel, Azriphale, en een demon, Crowley. Zij zijn vrienden met elkaar geworden tijdens hun
tijd hier op aarde. Helaas zal, volgens een voorspelling van een heks, door de geboorte van
de antichrist de wereld vergaan en daarbij misschien ook wel hun vriendschap. Koste wat
het kost zullen zij dit proberen te voorkomen! Het Laatste Nieuws, 2017

A Game of Thrones - George R.R. Martin
'Fantasy-literatoren schrokken nimmer terug voor de nodige grandeur, maar de
duizelingwekkende omvang van dit epos heeft collega-auteurs al doen hoofdschudden.'
The Guardian

The dark tower - Stephen King
In een niet-gedefinieerde toekomst is de aarde een woestijnwereld geworden met hier en
daar overschotten van de vroegere hi-tech beschaving en van de feodale maatschappij die
daarna ontstond en ook uiteenviel. Door deze woestijn (die sterk aan het literaire Wilde
Westen herinnert) achtervolgt scherpschutter Roland van Gilead een mysterieuze figuur, de
man in het zwart. Die moet Roland naar de mystieke Donkere Toren leiden die bedreigd
wordt door boosaardige krachten. Redactie Bol.com

6

Euthanasie bij voltooid leven
Euthanasie bij voltooid leven
Gwendolyn Rutten, voorlopig nog voorzitter van Open VLD, wil euthanasie bij
voltooid leven wettelijk verankeren. Wel, beste mevrouw Rutten, begin dan maar
met België. Een land dat zijn levenscyclus heeft voltooid en schreeuwt om
euthanasie.
Bijna elf maanden na de val van Michel I zitten we nog altijd zonder een federale
regering. Degene die nu het luidst tieren over het democratisch deficit van de
federale restregering zijn dezelfde die in december 2018 er alles aan deden om
verkiezingen uit te stellen tot mei 2019.
Ze zaten met de 'peut’ zoals Hedebouw zou zeggen, want volgens peilingen
stevende de N-VA af op een eclatante overwinning. De resultaten zijn bekend. De
twee democratieën zijn nog nooit zo duidelijk geweest.
Deze verschillen overstijgen de politiek. Jérôme Colin (journalist
RTBF) stelde het zo in het weekblad van De Standaard, ‘ik kan niet één
tv-persoonlijkheid van de Vlaamse omroep bij naam noemen (..) vorig jaar ontving ik
een aantal Vlaamse schrijvers. Lanoye, Olyslaegers en Spit.
Drie auteurs die in het Frans vertaald zijn - door uitgeverijen in Parijs!’ Voornoemde
schrijvers kan je bezwaarlijk Vlaams-nationalisten noemen maar 'behalve Nothomb,
kenden ze geen enkele Franstalige Belgische schrijver.’
Deze anekdote is tekenend voor het ‘unitaire’ België. We hebben elk één taal, één
gebied, één volk, één cultuur, één vlag en één volkslied.
Het cordon heeft standgehouden. Je kan daar voor of tegen zijn.
Maar de levensverzekering van het Vlaams Belang gaat op zijn minst nog één
legislatuur verder. 'De werkelijke demagogie van de volksmenner ligt in zijn geest en
wortelt in zijn gemis aan verantwoordelijkheid betreffende de denkbeelden welke hij
bezigt’, schreef Gasset. Het cordon is tevens eigenbelang verpakt als ethiek.
Stilstand regeert dit land en dat zet de communautaire analyse van de N-VA alleen
nog meer op scherp.
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Euthanasie bij voltooid leven
“Na een of andere verkiezing zal het ongelukkige staatshoofd achter een onvindbare
regering aanhollen. België kan door implosie verdwijnen.
Wat zou de Vlamingen dan in de weg staan om unilateraal hun onafhankelijkheid te
proclameren en zich tot natie te verklaren? Alle instrumenten voor hun toekomstige
legitimiteit hebben zij al gecreëerd“, schreef François Perin in 1981.
Mogen we dromen? Met Zuhal Demir als eerste Vlaams minister van Justitie is
alvast een cruciale stap gezet in de natievorming.
Mild despotisme
De bestaansredenen voor de Belgische federale
structuren hebben niks te maken met een opwelling van ‘patriottisme’, maar alles
met blanco cheques die vanuit het Noorden verzonden worden om de
Zuidelijke putten te vullen. De slechte leef -en woonomstandigheden bij onze
Franstalige buren komen niet voort uit een tekort aan zorg, maar door een overdaad
aan zorg.
Het mild despotisme doet het onmondige volk vervellen tot een volgzame,
homogene groep kuddedieren verslaafd aan de transfers die druppelsgewijs worden
toegediend. We hebben het Zuiden van het land afhankelijk gemaakt van het
Noorden zoals het middeleeuwse lijfeigenschap van een horige.
‘De toenemende overheidsbureaucratisering slaat iedere sokkel voor solidariteit
weg’, schreef Tocqueville.
Wij, Vlamingen, zijn de enige onderdrukte meerderheid ter wereld.
Vandaag leven we in een ‘Belgo-co(n)federatie’. In dit huis met vele kamers vinden
we alle centrifugale en centripetale krachten die België palliatief maken terug.
Het gaat om een bewust gehouden complex systeem van de Franstalige minderheid
in België. Dit gaat over dwingende centripetale elementen die België constitutioneel
betonneren en Vlaanderen ‘afgrendelen’.
De sloten zijn minzaam bekend; bijzondere meerderheidswetten, paritaire comités,
de 60 – 40 regel et cetera. Een dwangdemocratie die in de weeromstuit meer afkeer
dan liefde opwekt voor het Belgisch instituut.
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Euthanasie bij voltooid leven
De Gravensteengroep - waartoe wijlen professor Vermeersch behoorde vroeg zich jaren geleden al af hoe we deze grendels kunnen openen teneinde een
einde te maken aan het democratisch deficit en de volkssoevereniteit terug in ere te
herstellen.
Beide deelstaten zakken weg in het zompige moeras dat België heet.
Jaarlijks stroomt er minstens 11 miljard euro van Noord naar Zuid en structureel
levert het niks op. In ‘The Road To Serfdom’ schreef Hayek dat ‘overheidsoptreden
altijd tot meer overheidsoptreden leidt’. Dit is het fundament waarop l’état PS en
het cliëntelisme gestoeld zijn.
Dit land smeekt om euthanasie
Waals politicus Jules Destrée (BWP) schreef in 1912 de gevleugelde woorden;
“Sire, u regeert over twee volkeren. In België zijn er de Walen en de
Vlamingen; er zijn geen Belgen”. Leopold I schreef dan weer dat België, door de
aard en de samenstelling van zijn bevolking, nooit tot een natie kon uitgroeien.
‘Belg word je’, volgens Baudelaire, ‘omdat je gezondigd hebt’.
Geef Vlaanderen én Wallonië waar ze beiden recht op hebben.
Er is geen vaardiger troost dan de gedachte dat we onze tegenspoed zelf hebben
uitgekozen. Laat Vlaanderen zijn welvaart in eigen handen nemen. Splits de sociale
zekerheid. Geef volle fiscale autonomie en homogene bevoegdheden.
Decentralisatie zorgt voor beleid op maat en werkt zelfredzaamheid in de hand.
Dit zal niet bij een droom blijven. België zal verdampen. Het zal 'uitbruisen’ zoals
een Dafalgan in een glas water na een zware kater. Het is schuldig verzuim indien
we hier als partij niet complexloos voor gaan. Blind voor schuld, kan het lot
meedogenloos zijn bij de minste onachtzaamheid.
Evolutie, geen revolutie. ‘Bedachtzaamheid is nu eenmaal de belangrijkste politieke
en morele deugd’, schreef Burke. Recht zonder macht is machteloos, macht zonder
recht is tirannie.
We moeten zorgen dat wat rechtvaardig is machtig is en wat machtig is
rechtvaardig is.
Voor Vlaanderen, Voor Vooruitgang.

Mathieu Cockhuyt,
Columnist bij Doorbraak.be &
voorzitter Jong N-VA Gent
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Toekomstige activiteiten

Lid worden?
Jong N-VA UGent is een politieke studentenvereniging met een ronduit Vlaamse en republikeinse
overtuiging. Iedereen die student en een jong N-VA'er is, kan gratis lid worden van onze prachtige
vereniging. In onze vereniging streven we ernaar om op een fijne en studentikoze manier politiek
bezig te zijn.
Iedereen die geïnteresseerd is om aan onze werking deel te nemen is van harte welkom! Lid
worden kan je door een bericht te sturen naar onze Facebook-pagina of door één van onze
bestuursleden aan te spreken.
Vlaamse groeten,
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Graag bedanken we onze ereleden!
Graag bedanken wij al onze ereleden. We zetten ze dan ook even in de kijker.
Bedankt!

Anneleen Van Bossuyt

Johan Van Damme

Elke Sleurs

federaal parlementslid, fractieleider
gentse gemeenteraad en erelid van
Jong N-VA UGent

brandweerman en erelid Jong N-VA
UGent

Vlaams parlementslid,
gemeenteraadslid voor N-VA in
Gent en erelid.

Wouter Folens

Mathieu Cockhuyt

Viktor Rooseleer

erelid Jong N-VA UGent en
ondervoorzitter Jong N-VA
nationaal

erelid, voorzitter Jong N-VA Gent
en columnist bij Doorbraak.be

erelid Jong N-VA UGent, actief bij
N-VA Asse, parlementair
medewereker en nationaal
secretaris bij Jong N-VA

Ook erelid worden? Mail dan naar tom.vandamme@n-va.be voor meer info. Erelid kunt u worden
met een vrije bijdrage. Onze vereniging dankt u!

Den Borluut
Colofon

Verantwoordelijke
en contact

Den Borluut is een magazine voor leden, sympathisanten en
geïnteresseerden in Jong N-VA UGent.

Verstraete Arnout
Arnout.Verstraete@UGent.be

Jong N-VA UGent
ugent@jongnva.be
@jongnvaugent
Jong N-VA UGent
https://ugent.jongnva.be
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