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bakken bestuur voor. U zal merken dat er zich heel
wat wijzigingen hebben voorgedaan. Na jarenlan-
ge trouwe dienst, gaf Bob Cammaert, uw allen
bekende hoofdredacteur van dit magazine, de fak-
kel door, en werd voorzitter. We wensen hem met
z’n allen veel succes in zijn nieuwe regeerperiode.
De vervollediging van ons bestuur vindt u verder-
op in dit magazine.

Maar naast de studenten met een laagje sleet,
heeft zich de laatste tijd ook heel wat nieuw

geweld aangeboden. Duizenden
studenten, met waarlijk evenveel
goede voornemens (“Ik mis nooit
geen enkele les”) komen opnieuw
de Gentse binnenstad onveilig
maken om zich te vergewissen en te
meten op het allerhoogste studen-
tentoneel mogelijk in dit land. Ook

voor hen willen wij toegankelijk zijn. Bent u geïn-
teresseerd in de jong-NVA UGent, hebt u prangen-
de vragen, wil u deelnemen aan één van onze acti-
viteiten of wil je gewoon eens komen luisteren,
kom dan gerust eens langs op één van onze vele
fantastische activiteiten of contacteer onze
bestuursleden.

Het woord is dan toch gevallen: ons land, ons
dierbaar België. Op het moment van schrijven ’en
waarschijnlijk ook bij het volgende nummer’ ver-
keert ons land in een ernstige, politieke impasse.
Quo vadis? Links Wallonië vs. Centrum-Rechts
Vlaanderen, het been stijf houden, het onverzoen-
bare verzoenen, nous garderons la Belgique en die
‘o zo’ hilarische vijf minuten vol politieke moed.
Quotes die ons allen welbekend zijn. In deze poli-
tiek, barre tijden wensen we u een rijkelijk gevuld
nummer aan te bieden, getooid met boeiende
artikelen. Van een scherpe analyse van het politie-
ke schip op woelige zeeën tot een twistpunt over
de macht van merken en zo verder. Een diversiteit
die u zeker zal weten te bekoren.

Goede moed en vergeet niet: de nacht is steeds
het donkerst, net voor de dauw. 

Maxim Donck

Beste Studenten,
Opnieuw is het deze periode van het jaar. De zonne-
stralen bereiken slechts sporadisch nog onze gewes-
ten, Persephone verdwijnt de onderwereld in en onze
winterjassen worden opnieuw van stal gehaald.
Kortom de herfst is terug in het land. En wat zijn we
daar blij om! Want geef toe, de zomer duurt voor
iedereen toch wat te lang. Wie mist die gezellige
drukte in de eerste weken niet, het schuimende blon-
de nat dat in de overpoort toch ietsje meer water
bevat dan ergens anders en last but not least, wie
mist uw favoriete magazine, de
Borluut niet?

Een nieuw academiejaar, het heeft
steeds wat bijzonders. De habitués
weten dat elk jaar iets nieuws te bie-
den heeft. Elk jaar kiezen we voor
verandering, elk jaar gaan we een
stapje verder, elk jaar ontdekken we vol enthou-
siasme nieuwe dingen. Om die verandering extra
in de verf te zetten, stellen wij graag ons nieuw-

Maxim Donck



UGent 4

Heeft u het ook gehoord? Vooruitgang hebben we
gemaakt, grote vooruitgang! Zo klonk het officieel,
vooral aan Franstalige kant, toen de high-levelwerk-
groep haar werk rond de bijzondere financieringswet
beëindigde. De werkgroep vertrok van twaalf vage
afgesproken principes waarvan iedereen wist dat ze
op verschillende manieren geïnterpreteerd werden,
en dat (afhankelijk van de interpretatie) ze poten-
tieel tegenstrijdig waren. Vlak voor afloop lekte een
rapport uit, en daarin stond te lezen precies hoe die
principes op verschillende manieren worden geïnter-
preteerd. Vooruitgang ... Of toch: alvast de tijd ging
er twee weken op vooruit.

Al die vooruitgang leidde ertoe dat Vlamingen en
Franstaligen heel dicht bij een akkoord stonden -
wist u dat? Wederom, trouwens.

In april 2010 besloot Alexander De Croo, na
oeverloos gepalaver over een uitblijvende onder-
handelde op lossing voor Brussel-Halle-Vilvoorde,
dat het genoeg was geweest: hij trok de stekker
eruit, wat verkiezingen met zich meebracht. Het
was de liberale voorman te binnen geschoten
waar die “V” in “VLD” alweer precies voor stond.
“Onver antwoord!” riepen de Franstalige politici in
koor. We waren zo dicht bij een akkoord! Nog een
weekje verder onderhandelen - of twee, of mis-
schien is het niet zo slim om er een vaste deadline op
te plakken - maar na nog wat onderhandelen zou-
den we er vast zijn uitgeraakt! Of keren we terug
naar eind augustus. Elio Di Rupo smeekt de vorst
om van zijn preformatie-opdracht ontheven te
worden. Met grote tegenzin weliswaar, want we
waren heel dicht bij een akkoord. Hoe dicht?
Slechts twee van de zeven partijen weigerden
akkoord te gaan: die vermaledijde CD&V en N-
VA! Dat dit impliceert dat aan Vlaamse kant (hoog-
stens) sp·a en Groen!, die samen slechts 22% van

het Vlaamse electoraat vertegenwoordigen, zich
in dit akkoord konden vinden... dat bleef onuitge-
sproken. Of nog wat recenter: maandag 4 okto-
ber. Die dag besloot Bart De Wever de tellers op
nul te zetten. Het communautaire compromis
leek hem verder af dan ooit. En opnieuw klonk het
aan Franstalige kant: Onverantwoorde nonsens!
We waren deze keer heel, héél dicht bij een
akkoord! Waarom blijft Bart toch niet nog een
weekje langer aan tafel?

Als we de Franstaligen mogen geloven, zijn
Vlamingen en Franstaligen al zó dikwijls zó
enorm dicht bij een akkoord geweest dat
het een ongelukkig mirakel mag heten dat
we er nog steeds geen hebben.
Hoe zo’n weekje extra onderhandelen, dat dan
echt tot een akkoord zou leiden, eruit moet zien?
Wel, de Vlamingen geven nog een paar extra piet-
luttigheden toe. Het wordt avond en het wordt
ochtend en dat wordt de eerste dag. De volgen-
de dag doen opnieuw de Vlamingen nog eens
een paar bijkomende toegevingen. Het wordt
avond en het wordt ochtend en dat wordt de
tweede dag. De daaropvolgende dagen lijken
allemaal sterk op de vorige. Ondertussen “verdui-
delijken” de Franstaligen hun toegevingen: het
spreekt vanzelf dat men die toch niet zo letterlijk
en uitgebreid moet interpreteren. En de zevende
dag gaan de Vlamingen plat op de buik, en staan
ze braafjes nog wat grondgebied af, en dan is er
een akkoord. Je ziet: zo dichtbij waren we.

Tegelijkertijd met die bevreemdend opti-
mistische berichten over bijna-akkoorden
klinken vanuit PS-hoek bijna-dreigemen-
ten.
Als Vlaanderen zich niet inschikkelijk opstelt, dan
kiest Wallonië wel voor haar eigen plan-B: dan

Adhemar Vandamme

Héél dicht ...
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gaat Wallonië haar eigen weg. De logica van dit
“dreigement” valt moeilijk te begrijpen. Een even-
wichtig akkoord met overdracht van bevoegdhe-
den, maar dan vooral met (gedeeltelijke) eigen
verantwoordelijk voor de deelstaten, wordt keer
op keer afgewezen; maar de volledige eigen onaf-
hankelijkheid kan plots wel? Wordt de N-VA, voor
wie de Vlaamse onafhankelijkheid ‘zij het liefst
geleidelijk, na een evolutie, niet via een revolutie’ in
haar statuten en beginselverklaring staat, geacht
onder de indruk te zijn van dergelijk dreigement?

Ja maar, gaat de kandidaat-premier met zijn drei-
gement verder: de splitsing zal, zoals steeds in
België, op Franstalige voorwaarden gebeuren:
Franstalig België behoudt de merknaam “België”,
en Franstalige België krijgt Brussel, en Franstalige
België annexeert de Rand errond; Vlaanderen
krijgt in ruil de staatsschuld. Mooie deal, toch?
Dat bijna-compromis ligt zogezegd op tafel. U
ziet: we zijn weer heel dicht bij een akkoord. En
nee, Franstalige politici gaan hier niet verder over
onderhandelen, zelfs niet diegene die met het
dreigement op de proppen kwamen. Want we
willen België toch niet kapot?

Te midden van die tegenstrijdige berich-
ten, is er één punt van niet-mis-te-verstane
eenduidigheid: de zwartepiet.
Alle schuld van deze nieuwe institutionele crisis
ligt vanzelfsprekend bij N-VA en Bart De Wever.
Toegegeven, op dit punt alvast zijn de
Franstaligen heel consequent: dat het de schuld
van N-VA is, hadden ze al voor de verkiezingen
reeds laten weten. Toch is ook dit verwijt niet vrij
van tegenstrijdigheden. Bart De Wever wordt
tegelijkertijd verweten dat hij niet compromisbe-
reid is, en dat hij geen eigen voorstellen op tafel
legt (maar verderwerkt op compromisvoorstellen
van minder Vlaams-nationalistische partijen). Van
iemand die niet compromisbereid is, zou men
toch juist verwachten dat hij alleen maar aan
eigen voorstellen vasthoudt?

En trouwens, als we dan toch zó vele keren zó
enorm dicht bij een akkoord zijn geweest, is het
dan niet evengoed het bewijs van Franstalige
onwil dat zij telkenmale dat laatste stapje niet zelf

hebben willen zetten?
In de politiek gebeurt het al eens dat onderhande-
lende politieke partijen de discretie doorbreken
wanneer ze aanvoelen dat het wat moeilijker gaat.
Met allerlei gespin probeert men dan te verhinde-
ren dat het publiek hun aandeel in de mogelijke
mislukking te lang onthoudt. Dergelijke indiscretie
is betreurenswaardig.

Erger wordt het als ondertussen niet meer con-
structief en oprecht aan een oplossing wordt ver-
dergewerkt. Want ondertussen gaat onze econo-
mische positie er nog steeds op achteruit, ook in
vergelijking met de buurlanden, en blijven nood-
zakelijke hervormingen uit. Onder tussen hebben
gemeenschappen en gewesten wel regeringen,
maar hebben die nog steeds te weinig stimulan-
sen om verantwoordelijk beleid te voeren. On -
dertussen moddert de pensioen- en ook de asiel-
problematiek maar aan, en respecteert de kies-
kringindeling nog steeds de Grondwet niet. De
“werven” zijn bouwvallig; hun fundamenten niet
draagkrachtig. We hebben oplossingen nodig.

Beste Franstalige partijen, met gespin raakt een
akkoord écht niet dichterbij. Maar als u dan toch
de nood voelt om te gaan spinnen: zou het moge-
lijk zijn om het dan met iets meer geloofwaardig-
heid te proberen?

Adhemar Vandamme

Bovenstaande tekst is geschreven nog voor Bart
De Wever zijn compromisnota naar de zeven
partijen verstuurde en aan de koning voorstel-
de. Maar ook in de snelle reactie op die nota
valt wederom een enorme tegenstrijdigheid op.
Elio Di Rupo schreeuwt het uit dat de compro-
misnota voor 80% het N-VA-programma is; en
nauwelijks wat later laat Paul Magnette aan
iedereen weten dat de tekst voor 90% het werk
van Di Rupo is. Volgens de PS zou dus bijgevolg
Elio Di Rupo voor 70% à 80% (waarschijnlijk
zo’n 72% als het onafhankelijke veranderlijken
zijn) het N-VA-erkiezingsprogramma geschre-
ven hebben ...

Héél  dicht
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‘Apple is meer waard dan Belgische aandelen-
markt’ titelde De Standaard op 2 oktober 2010.
Het dient gezegd te worden: de alomtegenwoor-
digheid van het wereldmerk in een stad als New
York is helemaal niet frappant te noemen. Over
‘The Big Apple’ gesproken ...

Alle nuanceringen ten spijt legt het bericht wél
opnieuw de aanhoudende discussie over merken-
macht bloot. Benieuwd wat Naomi Klein, auteur
van het notoir boek ‘No Logo’, van dergelijke
publicaties denkt. Enerzijds zet het haar pleidooi
tegen de dwang van wereldmerken kracht bij.
Anderzijds bewijst het nogmaals dat merken sterk
genoeg staan om weerstand te bieden aan de stij-
gende druk van verschillende activistengroepen,
waaronder de antiglobalisten. Deze ambiguïteit
verschaft heel wat stof tot nadenken. Niet alleen
omtrent de oorsprong en verantwoording van de
merkenmacht, maar eveneens rond de sector van
collega-zondebokken: marketeers en reclamema-
kers. 

Zetten we ons best af tegen dit onvermijdelijke
kwaad of is dit de weg naar het beloofde land?

If anyone here is in advertising or marke-
ting, kill yourself
In één van zijn vele acts liet de Amerikaanse
stand-up comedian Bill Hicks althans duidelijk
zijn afgunst voor de sector blijken. What can I
say? Freedom of speech wordt nu eenmaal
(terecht) hoog in het vaandel gedragen in de
Westerse cultuur. Of marketeers en reclamemen-
sen keer op keer kunnen lachen met dergelijke
uitlatingen is nog de vraag. De missie van deze
‘tot suicide suits gebombardeerde professionals’ is
en blijft het verzorgen van de communicatie en
strategie voor de opdrachtgever, het merk.

Begrijp me niet verkeerd. Dit impliceert niet dat
een merk zondermeer als ‘de slechterik’ mag
bestempeld worden. Een logica die uiteraard
doorgetrokken moet worden voor alle multina-
tionals. Wat Klein in haar boek schrijft is daarom
een te eenzijdige en veralgemeende versie van
de realiteit. Zowel merkhaters als merkliefheb-
bers hebben een punt. 

A walk down memory lane 
Sta mij toe om heel even in de schoenen van
Naomi Klein te gaan staan. Sinds het startschot
van de branding praktijk halfweg de negentien-
de eeuw hebben veel wereldmerken er onmis-
kenbaar een zootje van gemaakt. Geen enkele
merkliefhebber -of hater zal dit ontkennen.
Schandalen als kinderarbeid, vervuiling, schen-
ding van de mensenrechten door uitbuiting, fol-
tering en discriminatie zijn geen vreemde prak-
tijken meer. Niettegenstaande de inspanningen
om de gemaakte fouten recht te zetten, staan
deze wanpraktijken voor altijd in het collectief
geheugen gegrift. Dit is meer dan ooit het geval,
gezien alle schandalen open en bloot in verschil-
lende boeken zoals ‘No Logo’ en ‘het zwartboek
wereldmerken’ beschreven staan.

Neem nu het wereldberuchte Nestlé schandaal.
‘Good food, good life’ schreeuwt de website.
Toch wordt het merk al sinds de jaren 70 geboy-
cot voor het voeren van agressieve marketing-
campagnes. Het betreft hier de marketing van
melkpoeder, een substituut voor moedermelk.
Op zich valt dit geen schandaal te noemen, ware
het niet dat de marketingcampagnes zich op
onethische wijze richten op moeders in ontwik-
kelingslanden. Via gratis staaltjes in het zieken-
huis komen moeders in contact met het pro-
duct. Eens de proefperiode vestreken is en de

Merk en macht

Steffie Defreyne



7

Merk en  macht
productie van natuurlijke moedermelk gestopt,
zijn moeders verplicht om het substituut te blij-
ven kopen. Een immens probleem, aangezien
quasi niemand dit soort producten blijvend kan
betalen. Voeg daar nog eens
het slecht gebruik door de
vermenging met vervuild
water aan toe en het schan-
daal is geboren. 

Michael Moore’s documen-
taire ‘Capitalism: a love story’
legt dan weer de focus op de
invloed van multinationals, waaronder grote
banken, op het dagelijkse leven van de
Amerikanen. Hij brengt verschillende praktijken
aan het licht die volgens hem zonder het kapita-
lisme niet mogelijk zouden zijn en noemt Wall
Street ‘an insane casino’. Hij besluit met de
boodschap dat kapitalisme enkel kan uitgeroeid
worden door democratie: beheerst door men-
sen, niet door geld en een uit de hand gelopen
drang naar winst. 

Zeg dat Darwin het gezegd heeft 
Redenen genoeg om merken en multinationals
voor eeuwig uit onze leefwereld te verbannen?
Feit. Desalniettemin lijkt het mij wat absurd om
ons (à la Naomi Klein) blind te staren op deze
kant van het verhaal en de noodzakelijkheid in
ons leven regelrecht te negeren. Wat antigloba-
listen en andere merkhaters vaak vergeten is dat
merken er in de eerste plaats zijn (en machtig
zijn) omdat consumenten ze willen kopen.
Waarom consumenten aangetrokken worden tot
merken kan verklaard worden aan de hand van
evolutionaire psychologie. Kort gezegd streven
onze genen uiteindelijk enkel naar voortplan-
ting. Hoe krijgen we zoveel mogelijk van de
eigen genen in de volgende generatie? Juist ja,
door ons aantrekkelijk op te stellen ten aanzien
van anderen. In feite hebben we geen dure auto
nodig, maar we kopen maar al te vaak een
bepaald merk omwille van de status die we
erdoor denken te verwerven. Kapitalisme heeft
vruchtbare grond gevonden in dit sleutelele-
ment van de evolutieleer en er een nieuwe invul-
ling aan gegeven. Naomi Klein beschuldigt

Starbucks van ‘de agressieve inname van een
regio’, maar denkt ze nu echt dat New Yorkers
zich hieraan storen als ze zin hebben in hun
dagelijkse Starbucks koffie?

Op economisch vlak dragen
multinationals uiteraard ook
heel wat bij. Mark Eyskens
verwoordt in zijn boek ‘Het
verdriet van een werelddorp’
op een doordachte manier
waarom antiglobalisten
(zowel links als rechts) het

niet bij het rechte eind hebben en waarom we
hun soms radicale alternatieven beter kwijt dan
rijk zijn. 

We zullen het Néstle schandaal waarschijnlijk
nooit volledig vergeten en vergeven. Echter, het
‘creating shared value’ programma voor de ver-
betering van de waterkwaliteit in ontwikkelings-
landen zorgt al voor heel wat rectificatie.
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, een
evenwichtige benadering van de aspecten
‘people, profit en planet, vormt een belangrijke
doorbraak binnen het beleid van veel multina-
tionals. 

Vechten tegen de bierkaai 
Voorstander of niet, het wordt tijd om in te zien
dat het gevecht tegen merken en multinationals
er een tegen de bierkaai is. Zowel vanuit econo-
misch perspectief als vanuit de evolutionaire
psychologie kunnen genoeg argumenten
gevormd worden om deze stelling te staven.
Macht mag echter niet als vanzelfsprekend
gezien of misbruikt worden. Merken die zich
schuldig blijven maken aan deze zonde, zouden
in de toekomst nog eens serieus tegen de lamp
kunnen lopen. 

Steffie Defreyne
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Gegroet weledele studenten,
sinds 29 september 2010 ben ik verkozen tot
voorzitter van Jong N-VA UGent. Een taak die ik
met veel plezier op mij zal nemen. Daarmee ver-
vang ik Rogier die recentelijk het ambt naast zich
heeft neergelegd, dit omwille van persoonlijke
redenen. Langs deze weg wil ik hem dan ook nog
succes wensen in zijn verdere ondernemingen en
bedanken voor zijn jarenlange inzet binnen onze werking.

Zal mijn aanstelling een schokgolf teweeg brengen bin-
nen onze geliefkoosde studentenvereniging? Uiteraard
niet. De, door mijn waardige voorgangers, ingeslagen
weg lijkt me de juiste. Eigen accenten zullen uiteraard
gelegd worden, maar fundamentele veranderingen
zijn uit den boze. Zo zal het academiejaar blijven
bestaan uit een gezonde mix van grote en serieuze
activiteiten enerzijds en meer studentikoze, kleinere
activiteiten anderzijds. 
Zo hebben we reeds onze befaamde Bier&Spelen en
een uiterst interessante gespreksavond met Matthias
Diependaele achter de rug. Verder is er nog veel om
reikhalzend naar uit te kijken dit semester: bezoek aan
de Kamer, lasershooting en uiteraard ons Groot Debat
op 24 november in auditorium E van de Blandijn. Maar
ook in het tweede semester zal Jong N-VA UGent,
onder mijn kundige leiding, voor elk wat wils zorgen.
Stuk voor stuk activiteiten waar ik, als voorzitter, graag
mijn schouders zal onderzetten om ze tot een goed
einde te brengen.
Maar wat is een voorzitter zonder bestuursleden?
Simpel: bitter weinig! Langs deze weg wil ik dus ook
Gregory, Pieter, Maxim, Adhemar, Michiel, Steffie,
Julie, Matthew en Laurent bedanken voor hun steun en
hun medewerk ing. Een indrukwekkend team, dat
zeker. Er is echter altijd plaats voor eentje meer. Dus als
je graag wil meehelpen met het organiseren van acti-
viteiten, toffe avonden wil beleven, graag alcohol con-
sumeert, ... neem dan gerust contact op met een van

onze bestuursleden. Contactgegevens staan
op de website, googlen dus die handel!
Ondanks de pas gemaakte belofte van weinig
veranderingen is er toch iets nieuws, oh jee!
We introduceren namelijk een lidmaatschap
dit academiejaar. Dit is gericht op die studen-

ten die wel sympathiseren met de werking,
maar niet zo actief wensen te zijn. Voor een sym-

bolische euro kan je dus lid worden van onze vereni-
ging. In ruil wordt je op de hoogte gehouden van alle
komende activiteiten, krijg je dit magazine toegestuurd
via mail en verkrijg je stemrecht op bestuursverkiezin-
gen. Daarnaast zijn er ook activiteiten die enkel op
leden gericht zijn. Lidkaarten zijn verkrijgbaar bij
bestuursleden of worden bezorgd na storting van den
euro op ons rekeningnummer (zie laatste bladzijde,
zelfde als voor ereleden). Bij storting graag een vermel-
ding van uw gegevens, bij voorkeur email, zodat uw
lidkaart en Borluuts aan u kunnen worden overge-
maakt.
Uiteraard zal niet ieder van jullie een bestuurder in spe
of een sympathisant zijn. Geen nood ook jullie zijn wel-
kom op vele activiteiten. Deelname aan deze activitei-
ten vereist niks, behalve dan, hoe kan het ook anders,
aanwezigheid. Vooral de grote debatten zijn een echte
aanrader. Je ervaart er politici van allerlei pluimage en
kan ze na afloop zelf het vuur aan de schenen leggen
in het auditorium of op café achteraf. Het café achter-
af blijft, zoals reeds enkele jaren het geval, het gezelli-
ge café aan het Sint-Pietersplein, De Kroon genaamd.
On danks het feit dat ze nog steeds halsstarrig weige-
ren hun naam te veranderen, blijven we er welkom als
vanouds. Je kan er ons vaak vinden voor een pint, dus
kom gerust eens langs. Dus hopelijk tot één dezer!

Met vriendelijke groeten,
uw dienaar en voorzitter

Bob Cammaert

And so it begins

Bob Cammaert

Woordje  van de  voorz i t ter
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Actueel

ABVV wil N-VA weg.

Nota Bart De Wever meteen afgeknald

De socialistische vakbond ABVV is een vij-
andelijk offensief gestart tegen de N-VA.
Topman Rudy De Leeuw roept de linkse
partijen SP.A en Groen! op om de N-VA te
laten vallen als mogelijke regeringspartner
en een verbond te sluiten met de
Franstalige partijen. Tegelijk verspreidt het
ABVV pamfletjes waarin de N-VA een stel
bedriegers wordt genoemd. Bangmakerij
en vuilspuierij van de bovenste plank, als je
het ons vraagt.

Rudy De Leeuw mag het best oneens zijn
met de N-VA, en zelfs met wat de meerderheid
van de Vlamingen wil, namelijk een grondige
staatshervorming. Maar als hoofd van één van
de belangrijkste, en tegelijk quasi onschendbare
spelers in ons sociaal model zou hij dringend
wat meer realiteitszin aan de dag moeten leg-
gen. Of, zoals Paul Geudens in Gazet van
Antwerpen het zegt: “Hij mag dromen en ijve-

ren voor een terugkeer naar het unitaire België
van de 19de eeuw, waar het Nederlands offi-
cieel niet bestond. Dat is zijn goed recht.
Wanneer hij echter denkt zich boven de kiezer
te kunnen stellen, dan is er wel een groot pro-
bleem. Dan geven we hem de raad te verhuizen
naar Nood-Korea of China. Daar kan hij zijn ide-
ologische en autocratische lusten botvieren.”

De Franstalige partijen hadden hun dag bedenktijd niet nodig: ze schoten de compromistekst
van Bart De Wever meteen af. De snelheid en manier waarop dat gebeurde, was verbijsterend.
De nota hield nochtans ook voor de N-VA toegevingen in. Maar
het partijbestuur van de N-VA was bereid om dit als compromis
te verdedigen voor een eventueel partijcongres. Het gaat immers
nog steeds om een grote en systemische staatshervorming. Bart
De Wever, die na 4 maanden onderhandelen als eerste de moed
had om met een concreet voorstel op papier te komen, is dan
ook verschrikkelijk ontgoocheld.
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Act ivi te i ten

Gespreksavond

Op 13 Oktober ging onze interessante gespreks-
avond door in auditorium B van de faculteit Letteren
en Wijsbegeerte. Matthias Diependaele, Vlaams par-
lementslid, was onze gastspreker. Hij werd aan de
tand gevoeld door Brecht Arnaert, onze huismode-
rator, die Matthias vanaf het begin reeds enkele kri-
tische vragen stelde. 

Met deze gespreksavond hadden we de
bedoeling jonge politici in spe een uitleg te
verschaffen hoe zij ook het parlementair
halfrond kunnen betreden. De heer
Diependaele deed aldus uit de doeken hoe
en waarom hij in de politiek is terechtgeko-
men.

Uitleg werd eveneens verschaft over de lijstvorming
en wat daar allemaal komt bij kijken. Na al deze

prangende onderwerpen werd vanzelfsprekend -
wat dacht u nu zelf?- ook over de huidige politieke
impasse gesproken. Hoe komt het dat wij achterop
hinken op heikele thema’s zoals het asielbeleid, de
financieringswet, ... Wat denkt men dat de nota van
Bart De Wever zal teweeg brengen?

Er werd eveneens de mogelijkheid gelaten
om vragen te stellen vanuit het publiek
waar enkelen gretig op ingingen. Achteraf
ging iedereen naar ons stamcafé, de Kroon,
op het St-Pietersplein voor een lekkere, ver-
frissende pint. Tussen al dat bier werd nog

wat nagekaart over de bijzonder geslaagde
avond en gingen we in vrolijke sferen terug ons kot
opzoeken.

Gregory Deseck

Verslag bier en spelen
Op woensdag 6 oktober 2010 was het In het legendarische café aan Sint-Pietersplein, De Kroon, weer
van dat. Volk van heinde en verre kwam aangestoven teneinde deel te nemen aan de Bier&Spelenavond
van Jong N-VA UGent. Dit jaarlijkse evenement, ondertussen reeds aan zijn
vierde editie toe, was weer een ongekend succes. Geschaard rond de tafel,
nimmer ver van de toog, speelden de aanwezigen “oeroude Vlaamsche” spe-
len, zoals daar zijn poker, Kolonisten van Catan, Scrabble, manillen, ...
Uiteraard kon dit niet zonder gepaard te gaan met het nodige alcoholver-
bruik. Anders gezegd het bier vloeide rijkelijk.
Helaas kwam aan deze avond ook een einde. De aanwezige gasten trokken
moegespeeld, maar tevreden, kot/huiswaarts om aldaar de nodige nachtrust
te vinden. Hun verblijde gezichten bij het vertrek was voor de bestuursleden
van Jong N-VA UGent de beste reden om ook volgend academiejaar de spe-
len van kast te halen. U kan er dus zeker van zijn dat ook volgend jaar De
Kroon weer volstroomt. Dus als u erbij was, komt dan opnieuw. Was u er
helaas niet bij, kan u volgend jaar de schade inhalen ...
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Om druk te zetten op de regeringsonderhande -
lingen, die ondertussen nog altijd voortkabbelen,
wist de heer Di Rupo ons te melden dat hij geen
schrik had van de separatisten van de N-VA.

Een statement dat me weinig bevorderlijk lijkt
voor de onderhandelingssfeer, al heeft die
ondertussen stilaan het vriespunt bereikt. Het
plotse verdwijnen van de verlatingsangst is
hem ingegeven door het feit dat bij eventuele
splitsing Brussel en Wallonië samen verder zou-
den gaan als een soort van 'nouveau Belgique'.
Ook voor de problematiek rond B-H-V heeft de
man in voorkomend geval een oplossing: laat
de mensen zelf beslissen in een referendum.
Zulke uitspraken vragen
natuurlijk om een nadere
analyse. Want zo een con-
structie zou wel eens verre-
gaande gevolgen hebben
voor 'la nouveau Belgique'
en de nieuwe republiek
Vlaanderen. Zoals eerder
aangetoond wil hij deze
constructie gebruiken om de faciliteitenge-
meenten niet te verliezen. Maar zit er nog meer
achter zijn idee? Zo zou hij bijvoorbeeld, vre-
zen sommigen, kunnen proberen om EU-lid-
maatschap te claimen, aangezien het koninkrijk
België nu reeds lid is van de Unie. Dit is van
belang omdat bij mogelijke toetreding van de
Republiek Vlaanderen alle bestaande lidstaten
van de Unie akkoord moeten gaan hiermee,
met andere woorden er is consensus vereist bij
de beoordeling van een toetredingsaanvraag,
conform art. 49 Verdrag betreffende de
Europese Unie. Als tegenargument hoor je dan
vaak "ja maar een voortzetting van België bete-
kent een integrale overname van de schulden-

last". Zijn de argumenten pro en contra eigen-
lijk wel correct? We kijken het na.
De hypothese waarin Di Rupo zich bevindt, is
die waarin Vlaanderen zich onafhankelijk ver-
klaart terwijl Wallonië en Brussel samen blijven
onder de noemer 'België'. 'La nouveau Belgique'
zou de rechtsopvolger worden van het huidige
België en Vlaanderen is dan een nieuw opge-
richte staat.
Goed, dit vermeldt zijnde kunnen we onze ana-
lyse aanvatten. Ten eerste dient te worden
opgemerkt dat de universele opvolgingstheorie
geen gelding meer vindt in het internationaal
recht. Meestal zal men uitgaan van een case-
by-case evaluatie en zullen de betrokken partij-

en, via een verdrag, tot een
vergelijk moeten komen. Zo
ook in de situatie van B-H-V.
Tot de betrokken partijen 'la
nouveau Belgique ' en
Vlaanderen geldt echter dat
er minstens één staat be -
voegdheid heeft aangaande
het territorium dat betwist

wordt. Hiervoor gaat men uit van bestaande
administratieve grenzen zoals die in de voor-
gangerstaat (het huidige België) bestonden. Dit
dient om het ontstaan van terra nullius (territo-
rium waar geen staat, jurisdictie over uitoefent)
tegen te gaan bij het ontstaan van nieuwe sta-
ten. De facto zal dus Vlaanderen bevoegdheid
uitoefenen over de faciliteitengemeenten. Deze
toestand blijft zo tot er een overeenkomst of er
een beslechten van het geschil door een inter-
nationaal gerechtshof komt. Het organiseren
van een referendum lijkt me dus nogal verge-
zocht. Niet alleen is er niets in de internationa-
le rechtspraktijk die zulks rechtvaardigt, het kan
ook tot ware anarchie leiden. Zo kan men refe-

Plan B(elgië),
wat na Vlaamse
onafhankelijkheid?

Bob Cammaert
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renda organiseren in alle gemeenten om te zien
wie bij welke staat wil horen. Een versnipperd
grondgebied en een onwerkbaar bestuur (wat
momenteel net de reden zou moeten zijn om
wel te splitsen) lijken me daarvan de enige
mogelijke uitkomst.

tWat dan met het lidmaatschap van de Unie.
Artikel 49 TEU stelt "the conditions of admission
and the adjustments to the Treaties on which the
Union is founded, which such admission entails,
shall be the subject of an agreement between the
Member States and the applicant State. This
agreement shall be submitted for ratification by
all the contracting States in accordance with their
respective constitutional requirements". Zoals
hierboven gezegd, zou dit voor gevolg hebben
dat Vlaanderen geen lid zou kunnen worden
van de Unie zonder toestemming van 'la nou-
veau Belgique'. Zoiets lijkt mij echter uitgeslo-
ten. Ten eerste wijst de internationale rechts -
praktijk uit dat in beginsel de opvolgerstaten,
in casu 'la nouveau Belgique' en Vlaanderen, zelf
opnieuw hun lidmaatschap zouden moeten
aanvragen bij de Unie, conform artikel 49 TEU.
Het enige uitzonderingsgeval ooit is Rusland.
Deze mocht het lidmaatschap van de Sovjet-
Unie binnen de VN verder zetten, maar Rusland
heeft dan ook een nucleair arsenaal en de
Sovjet-Unie bekleedde een bijzondere positie in
de VN Veiligheidsraad, namelijk die van lid met
een vetorecht. Daarnaast spreekt artikel 52 TEU
van het koninkrijk België.

De koning heeft reeds te kennen gegeven niet
te willen meestappen in een voortzetting van
België door Brussel en Wallonië. Hij vreest
namelijk dat zijn conservatieve levensvisie geen
navolging zou vinden in de nieuwe linkse staat.
Dus ook hier lijkt die voortzetting van België
geen reden tot paniek.

Tot slot: wat met de staatsschuld? Hier lijkt het
andere kamp de bal mis te slaan. Zoals eerder
gezegd geldt de universele opvolgingstheorie
niet meer. Dus de staatsschuld zou netjes ver-
deeld worden tussen de opvolgersstaten reke-
ning houdend met de eigendom, de rechten en

de belangen van deze. In de praktijk zal de
staatsschuld dus verdeeld worden op basis van
een verdrag tussen de beide partijen, dit uiter-
aard naar hun goeddunken. 

Het ingenieuze plan van de heer Di Rupo lijkt
nog met een heel ander bezwaar geen rekening
te houden. Uit een peiling van Le Soir (25 sep-
tember 2010) blijkt namelijk dat slechts 33%
van de Brusselaars gewonnen is voor zijn voor-
stel. Zij verkiezen hun Brussel liever onafhanke-
lijk of als een Europees district (zonder twijfel
naar analogie met Washington DC).

Het plan B van Di Rupo lijkt dus tot mislukken
gedoemd: de voornaamste partners, de koning
en Brussel, wensen niet mee te stappen in het
verhaal; de meerwaarde, het binnenhalen van
de faciliteitengemeenten, is niet haalbaar en de
eventuele extra troef, het overnemen van het
lidmaatschap van de Europese Unie, is dat
evenmin. Anderzijds hoeft hij zich geen zorgen
te maken dat de enorme Belgische staatsschuld
van meer dan 100% van het BBP in de schatkist
van 'la nouveau Belgique' terechtkomt. Achter
zijn statement moet dus niets meer gezocht
worden dan een poging om de naam België
voor de toekomst te bewaren. Echter is het ook
en vooral een uitlating om de balans aan de
onderhandelingstafel weer naar zijn kant te
laten kantelen en om het argument van de ver-
latingsangst te counteren. Of het hem in een
betere onderhandelingspositie zal hebben
gebracht, valt nog te bezien.

Bob Cammaert
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Karl  Pilk ington

Iedereen kent wel iemand die door zijn lage intelli-
gentie, spontaniteit en naïviteit ongelooflijk grappig
is. Dit kan zich bijvoorbeeld uiten in een veel te luide
ongepaste opmerking over een dwerg die net voorbij
loopt, een onverstaanbaar onbegrip van een simpe-
le mop, of een verbijsterend maar toch goedhartig
gebrek aan respect voor andere culturen, rassen en
geaardheden, kortom alles wat anders is.

De spreuk “in het land der blinden is
eenoog koning” geldt ook voor deze
te koesteren soort mensen, maar dan
in een licht gemodificeerde versie,
namelijk “in het land der eenogen is de
blinde koning”. Daarmee doel ik op
Karl Pilkington, ongetwijfeld de
grootste idioot die op deze wereld rondloopt.
Dankzij Ricky Gervais, bekend van The Office en
Extras, twee parels van series, is hij “now known
the World over as the man with a head like a fucking
orange”, om het met Gervais’ woorden te zeg-
gen.

Ricky Gervais had, nog voor hij bekend werd, een
radioshow op de radiozender XFM, samen met
Stephen Merchant. Karl Pilkington was de produ-
cer, hij moest dus enkel een paar knoppen bedie-
nen. Op een dag echter betrok Ricky Karl in het
gesprek door hem een vraag te stellen. Het ant-
woord was zo stompzinnig dat het hilarisch was,
en Karl dook meer en meer op in het programma
tot hij uiteindelijk een vaste gast werd. Hij kreeg
zijn eigen speciale rubriek, “Monkey News”, een
deel van het programma waar Karl verbazende
“feiten” over apen openbaarde. Het enige wat hij
deed was op internet verhaaltjes over apen zoe-
ken, die totaal ongeloofwaardig en duidelijk ver-
zonnen waren, en ze dan vertellen als waarge-
beurde verhalen. Hardnekkig bleef hij zich vast-

The man with the
head like a fucking
orange

Michiel Vlaeminck

klampen aan de waarachtigheid van hetgeen hij
vertelde, zelfs als het complete onzin was. Het
werd ooit zo erg dat Ricky de kamer moest verla-
ten omdat hij het gewoon niet meer aan kon. 

Enkele voorbeelden: hij praat over een spa voor
apen, waarvan de bazen ook apen zijn. Een aap
die getraind is om een raket te besturen doordat
men hem een banaan gaf iedere keer hij op de

juiste knop duwde. Er zat een “bana-
na dispenser” in de raket, en hij is zo
door de ruimte gevlogen, navigerend
met zijn achteruitkijkspiegel. Een aap
die, in het midden van een bankover-
val (door een mens welteverstaan),
binnen liep in de bank, het geweer en

het geld van de overvaller nam en gewoon weer
naar buiten liep. Waarna Karl zich afvroeg wat de
aap met het geld gedaan heeft. Op vakantie
geweest naar Spanje leek hem het meest waar-
schijnlijk.

Nu enkele quotes voor een optimaal begrip van
zijn stupiditeit.
“We've invented most of the stuff that we need and
now we're just messing about”

Over seks: “You build up to it, don't you? You have
that bit of a chat, and you go "alright? Hows it
going?". You get on an' that and then a little baby
pops out.”

Over dieren: “I've been watchin birds more than
insects recently, and the thing I've found with pige-
ons is: they've got wings but they walk a lot”

Michiel Vlaeminck

Karl Pilkington
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Ereleden 2010 - 2011
Jong N-VA UGent dankt haar ereleden van
het eerste uur voor hun steun en vertrouwen:

• Bart De Wever
[Voorzitter N-VA]
• Ben Weyts
[Kamerlid N-VA]
• Sarah Smeyers
[Kamerlid N-VA]
• Louis Ide
[Fractievoorzitter N-VA in de Senaat]
• Geert Bourgeois
[Vlaams parlementslid, Vlaams minister]
• Helga Stevens
[Vlaams parlementslid]
• Matthias Diependaele
[Vlaams parlementslid]
• Mark Demesmaeker
[Vlaams parlementslid, schepen Halle]
• Matthias Storme
[Advocaat en buitengewoon hoogleraar aan de universiteiten van Antwerpen en Leuven]
• Nick Mouton
[Oud-preses VNSU, Schepen Lovendegem]
• Stijn Van De Perre
[Secretaris N-VA Dilbeek]
• Kristof Cooreman
[parlementair medewerker, Jong N-VA en N-VA Roosdaal]
• Joris Nachtergaele
[medewerker Europarlementslid Frieda Brepoels]
• Peter Dedecker
[voormalig voorzitter Jong N-VA UGent 2007-2008]
• Brecht Arnaert
[voormalig voorzitter Jong N-VA UGent 2008-2009]
• Johan Bosman
[Bestuurslid N-VA Melle]

• N-VA afdeling Gent
• Café De Kroon
[Sint-Pietersplein 51, 9000 Gent]

Stort een vrij te kiezen bijdrage vanaf 25 euro op 001-5681132-15 en wordt ook erelid!

Komende activiteiten
• 6 oktober: Bier & Spelen 
• 13 oktober: Gespreksavond "Nieuwelingen in de politiek"
• 20 oktober: Open Vergadering
• 27 oktober: Den Borluut 1
• 17 november: Lasershooting
• 24 november: Actualiteitsdebat
• 15 december: Den Borluut 2


