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De Vlaamse identiteit

Jong N-VA in beweging
Franky verovert Wommelgem

Die Vlaamse identiteit, wat is dat nu eigenlijk? Die vraag wordt
in het identiteitsdebat vaak opgeworpen. Gewoonlijk gebeurt
dat door mensen die beweren dat er geen Vlaamse identiteit
of cultuur bestaat. Maar eigenlijk is het een verraderlijke
vraag, want een cultuur kan je nooit omschrijven. Beschrijf
eens de Amerikaanse identiteit of de Franse cultuur? Dat lukt
ook niet, hoewel ze onmiskenbaar bestaan.
Dat je een levende cultuur niet kan definiëren is logisch, want
die is te veelzijdig en te veranderlijk om in een definitie te
gieten. Daarom kan je enkel de elementen aanduiden die een
gemeenschap onderscheiden van de buitenwereld. Zaken
als de koers, lintbebouwing, de Nederlandse taal, jenever, de
havens… Niet iedereen heeft een band met alles, en weinig
mensen zullen hun identiteit ontlenen aan het typische
kookboek van de Boerinnenbond dat in zowat elke Vlaamse
keuken ligt. Maar het zijn wel zaken die samen bepalend zijn
voor het aanzicht van onze Vlaamse gemeenschap. Deze
bouwstenen maken Vlaanderen Vlaams.

Een nieuw figuur in het Wommelgemse
straatbeeld: Franky de gele kabouter. We
zetten Franky in als een soort ‘nieuwe
Tiny’ om pijnpunten in onze gemeente
bloot te leggen. Op een ludieke manier
brengen we zo de bekommernissen van
onze lokale jeugd in beeld.

Leeuwenkooi van ideeën
bij Jong N-VA Moorslede
Onze grootste uitdaging is het
politieke debat dichter bij jongeren
brengen. Iedere jeugdbeweging
kreeg een leeuwenkooi waarin ze
hun mening of ideeën kwijt konden
voor een betere jeugdige gemeente.
Haalbare ideeën nemen wij mee in
onze campagne.

Samen met twee sympathieke co-auteurs goot ik het in een
luchtig boek: Honderd Keer Vlaanderen! Dat wordt de meest
aangename definitie van de Vlaamse identiteit die u ooit
onder ogen kreeg.

Ben Weyts op bezoek bij Jong
N-VA Campus Limburg
Op 20 maart organiseerde Jong N-VA
Campus Limburg een lezing over
mobiliteit met minister Ben Weyts.
Om de mobiliteitsproblemen aan
te pakken, investeert de minister
in weginfrastructuur, maar ook in
alternatieven voor de wagen om zo
Vlaanderen bereikbaar te houden.

Hartelijke groet,
Tomas Roggeman
Nationaal voorzitter

Jong N-VA afdelingen schieten uit de grond!
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Afdeling in de kijker

JONG N-VA LEUVEN
V.l.n.r.: Heleen Vangeel, Evert Decoster, Izzy Bentoutouh, Jolien De Brier, Charlotte Vandecruys, Torben Gering, Ewout Dox. Niet op de foto: Célestine
Delpierre, Dennis Laveaux, Nick Peeters, Sven Mayné en Wieland Wyntin.

Jong N-VA Leuven bestaat uit zowel Leuvenaars
als studenten. Hoe ervaren jullie deze bijzondere
samenstelling?
Leuven is en blijft dé studentenstad van Vlaanderen.
Het overgrote deel van onze leden zitten praktisch nog
met één been in het studentenleven. Wij vinden het als
jongerenafdeling zeer belangrijk de voeling met de student
niet te verliezen.

Onze hulp bij de organisatie van Leuven Vlaams samen
van N-VA Leuven was tevens iets om fier op te zijn.
Leuven Vlaams leeft nog steeds bij de Vlaamse jongeren.
Wat willen jullie nog graag realiseren in de toekomst?
Een groot deel van ons bestuur staat op de lijst in Leuven,
mede om in te zetten voor een beter dialoog met de
studenten en de stem van de Leuvense jongeren te
beschermen en vertolken.
Wij ijveren naar een échte schepen van studentenzaken
die voeling heeft met alle studenten van Leuven en
omgekeerd. Alleen met vertrouwen, sympathie en respect
kan je goed samenleven onder elkaar.
Voor Jong N-VA Leuven willen we in de toekomst tevens
een nieuwe toestroom van leden in gang zetten en wensen
we zowel de amusante activiteiten, zoals kroegentochten
en lasershootavonden, als de intellectuelere activiteiten,
zoals lezingen, acties en debatten, naar een hoger niveau
tillen.

De combinatie van Leuvenaars en studenten is een
voortreffelijke weerspiegeling van de dagdagelijkse
werkingssfeer van de stad Leuven en is precies daarom
een grote troef. Wij komen vanuit verschillende uithoeken
van Vlaanderen wat ervoor zorgt dat de stad vanuit een
andere optiek en dynamiek benaderd wordt. Iedereen vult
iedereen elkaar wat aan en zo leren we veel van elkaar,
want iedereen koestert op zijn eigen manier dezelfde liefde
voor Leuven.
Op welke acties en activiteiten van de afgelopen jaren
zijn jullie het fierst?
Uiteraard is onze jaarlijkse traditionele cantus onze
topactiviteit. Wij zien het als onze plicht om de
studentikoziteit en traditionele beleving ervan te
beschermen door middel van bier en liederenplezier, al
dan niet vergezeld met een kater de dag nadien.

“

Wij zien het als
onze plicht om de
studentikoziteit en
traditionele beleving te
beschermen”
Welke boodschap willen jullie geven aan de andere
afdelingen van Jong N-VA?
Wees niet bang van uw moederafdeling. Hou de banden
onder elkaar sterk en draag hun boodschap mee uit, er
kan immers een gunstige samenwerking uit komen. Wees
trouw aan uw idealen, kom ervoor uit, zing uw Vlaamse
Leeuw met trots en vooral: Leuven Vlaams!
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Conservatisme heruitgevonden!?
Steeds vaker hoor je de term ‘nieuw
conservatisme’ vallen. Maar wat betekent het
conservatisme vandaag? En hoe kan men dit
invullen? We vroegen het aan 3 Jong N-VA’ers:
Stijn Everaert, Anaïs Walraven en Michiel Descheemaeker die elk hun eigen visie hierop
hebben.

Stijn: Conservatief en reactionair zijn gaat nochtans wel
samen, denk aan mijn studentenclub NSV die in 1976 een
reactionair gegeven was tegen het klimaat van mei 68. De
énige fout die we niet mogen maken is dat we niet mogen
doordraaien. We moeten bijvoorbeeld voorzichtig zijn
rond ethische thema’s als homohuwelijk, homoadoptie en
abortus. Maar als conservatief kan je je daar wel vragen
bij stellen.

Wat betekent conservatisme voor jullie?
Stijn: In strikte zin is conservatisme het vertrekken vanuit
het uitgangspunt van de gemeenschap in plaats van het
individu. Conservatieven kiezen duidelijk voor een project
dat verbindend is. Er is natuurlijk persoonlijke vrijheid
maar het onderling verband mag niet zoek geraken.
Daarom denk ik dat we de klemtoon van het individu weer
terug moeten verschuiven naar de gemeenschap.

Anaïs: Daar ben ik het niet mee eens. Ik ben resoluut voor
gelijke rechten voor holebi’s en het recht op abortus.

Michiel: Conservatisme is geen ideologie die zich laat
samenvatten in één hokje. Hieraan kunnen verschillende
invullingen gegeven die verschillen naargelang tijde en
ruimte. Ik kan me wel vereenzelvigen met de stelling
van Paul Clitteur: conservatisme is een “Politiek van
Imperfecties”. Het besef dat de staat niet volledig
maakbaar is. Het is niet realistisch om vanaf een tabula
rasa menen een utopia te kunnen creëren. We dragen
bepaalde tradities met ons mee via onze opvoeding, het
onderwijs,… We moeten erkenning en respect hebben
voor zaken die reeds jarenlang hun nut hebben bewezen
en bovenal de pijnpunten aanpakken. Een sprong in het
duister is zeer gevaarlijk. Het conservatisme predikt
voorzichtigheid. Proberen te verbeteren met respect voor
wat we al hebben. Een actueel voorbeeld is de brede
eerste graad en de megacampussen die men wil invoeren.
Men gooit toch geen toponderwijs dat zich jarenlang
bewezen heeft weg, om eens ‘iets nieuws te proberen’?
Anaïs: Conservatisme is voor mij het
gemeenschapsdenken en de tradities willen bewaren,
maar tegelijkertijd mag men ook niet terugvallen op
het reactionaire. Een conservatief wil tradities bewaren,
maar plaatst ze wel in een nieuwe context. Terwijl een
reactionair het nieuwe verwerpt en het oude in stand
houdt. Vaak wordt dit verschil over het hoofd gezien.
Wordt de term conservatief dan zo vaak verward met
reactionaire bewegingen?
Anaïs: Enkele zogezegde ‘nieuwe conservatieven’ zijn
in m’n ogen eerder reactionair. Hun meningen zijn te
extreem om gewoon conservatief te zijn. Zo denkt Dries
Van Langenhove dat vrouwen nooit onderdrukt zijn (Veto,
15/02/2018) en zei Othman El Hammouchi dat de positie
van holebi’s nu eenmaal moeilijk ligt in de islam omdat dit
een conservatieve religie is (Schamper, 16/04/2018). Ze
gaan er precies vanuit dat het conservatisme een goede
beweegreden is om deze zaken zo te blijven bekijken.
In mijn ogen romantiseren ze echter het verleden. Als
conservatief moet je net oog hebben voor de goede én
slechte punten van het verleden om een betere toekomst
te creëren.
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Heeft een conservatief dan een bepaalde kijk op die
ethische thema’s?
Stijn: Vele van die thema’s zijn ondertussen in de
maatschappij al grotendeels beslecht. Dat zijn
eigenlijk gesloten hoofdstukken. Nu zitten we met een
paradigmashift binnen het conservatisme waarbij de
klemtoon verschoven is naar identiteit. De bedreiging van
onze identiteit door de multiculturele samenleving is veel
groter waardoor deze kleinere ethische thema’s minder
relevant of prioritair zijn geworden. Dat zijn de oude
breuklijnen in het conservatisme.

“

Stijn Everaert

De klemtoon is
verschoven naar
identiteit”

En wat houdt die paradigmashift naar identiteit dan juist
in?
Stijn: Ik sta vooral zeer kritisch tegenover de multiculturele
droom. Onze nationale identiteit en daarmee ook de
natiestaten komen onder druk door de multiculturele
samenleving. In mijn ogen kan je niet zomaar allerlei
culturen bij elkaar gooien zonder onderling verband en
dan denken dat dit een werkbare samenleving gaat geven.
We zitten in een existentiële bestaanscrisis. Gaan we naar
een multiculturele soep of behouden we onze eigenheid?
Blijven er natiestaten bestaan? Behouden we onze
grenzen? Dat zijn de nieuwe breuklijnen.
Michiel: Een systeem zoals de Europese Unie kan
bijvoorbeeld enkel werken met natiestaten. Met landen die
min of meer dezelfde achtergrond delen. Of in eigen land:
een Comac, Jong N-VA,… degustibus et coloribus maar
we delen wel dezelfde achtergrond. Met de islampartij
die laatst veel stof deed opwaaien, delen we die niet. Zij
gooien onze waarden en normen overboord. In ons land
aanvaardt iedereen min of meer de rechterlijke macht. Als
een bepaalde groep dat niet doet, dan heb je een enorm
probleem.
Religie vormt een belangrijk onderdeel van identiteit.
Onze wortels zijn katholiek. Vormen andere religies
een bedreiging voor onze Vlaamse identiteit? Kan
bijvoorbeeld een moslim ook een Vlaming zijn?
Stijn: Ik volg hierin eerder de analyse van Wim van Rooy
dan de partijlijn. Ik zeg niet dat elke moslim geen Vlaming

Conservatisme
kan zijn. Maar de islam is fundamenteel anders dan het
Jodendom of Christendom. An sich is de islam antidemocratisch en de leer verbiedt hen om dit verder te
interpreteren. In mijn ogen kunnen enkel moslims die
verregaand seculariseren Vlaming worden. Maar wie de
islam authentiek wil beleven, komt in een spreidstand te
staan met de democratie zoals wij die kennen. De politiek
is helaas nog niet klaar om dit luidop te zeggen, misschien
komt dit ooit nog.
Michiel: Dat kan zeker. Er moet uiteraard wel een gemene
deler zijn: fundamentele normen en waarden moeten
gedeeld worden. Er zijn bepaalde rechten verbonden aan
het Vlaamse burgerschap, maar ook lasten en plichten.
Anaïs: Ik ken moslims die perfect hun religie
combineren met onze waarden en zich inzetten voor
het gemeenschapsdenken. Ze hangen dan een eerder
seculiere vorm van islam aan. Maar ik vind dat we ook
soms moeten durven toegeven dat ook binnen het
Christendom en Jodendom groeperingen zijn die niet mee
willen met onze maatschappij. Waarom viseren we altijd
de islam?
Stijn: De islam is geen systeem waar je aan cherrypicking
kan doen en uit elkaar kan rafelen. In het katholicisme
roept het Nieuwe Testament op om zelf te interpreteren.
Bij de islam kan dat niet, aan de fundamenten wordt nooit
geraakt.

“
Michiel
Descheemaeker

Niet de taak van
de N-VA om een
ideologie actief
te “promoten”

Anaïs: Daar ben ik niet mee akkoord. De Koran is niet
dé richtlijn, je kan er grote ideeën uit trekken maar je
hoeft het niet letterlijk toe te passen. Enkele vrouwelijke
imams zoals Sherin Khankan (Denemarken) en Seyran
Ates (Duitsland) zijn hier perfecte voorbeelden van. In de
Berlijnse moskee van Ates bidden mannen en vrouwen
samen, zijn holebi’s welkom en wordt de Koran gelezen
vanuit een eigentijdse invulling. De vraag is echter of deze
stroming van de Islam reeds in België wijdverspreid is en/
of kan worden.
Michiel: We moeten gewoon een duidelijk kader scheppen
binnen een zogenaamd publiek debat. Dit is in het
verleden nooit gebeurd en is vaak nu nog altijd onduidelijk.
Al moet gezegd: Francken en Vermeersch hebben met die
nieuwkomersverklaring alvast een verdienstelijke poging
ondernomen. Welke normen en waarden zijn belangrijk?
Ze zijn aanwezig maar moeten meer veruitwendigd
worden.

Het conservatisme heeft vaak een negatieve bijklank?
Hoe komt dat?
Michiel: Te vaak wordt conservatisme gelinkt met een:
‘We hangen vast aan vroeger en vooruitgang is slecht’.
Dat is echter helemaal niet waarvoor conservatisme staat.

“

Anaïs Walraven

Men mag niet
terugvallen op het
reactionaire”

Anaïs: Als mensen mij zien rondlopen, gekleed in de stijl
van de jaren ’50-60, dan geven ze me al snel het label van
‘conservatief’. Die zal wel huismoeder willen worden en
wilt graag terug naar die tijd. Terwijl ik dat gewoon een
leuke stijl vindt, meer niet.
Stijn: Er is geen enkele partij die zich heel duidelijk uit als
‘conservatieve partij’. Bart De Wever doet dat bijvoorbeeld
wel in zijn essays. In Engeland heb je dat probleem niet,
daar heb je een partij die zich de ‘Conservatives’ noemt.
Moet de N-VA dan meer conservatief zijn of dit meer
uitdragen?
Stijn: Het maatschappijbeeld van de N-VA is in wezen
zeker conservatief omwille van het verbindende element
dat benadrukt wordt. Voor mij mag ze dit nog meer
uitdragen en met naam en toenaam zich conservatief
noemen.
Michiel: Ik vind niet dat het een taak van de partij is om
een ideologie actief te “promoten”. Het is in de eerste
plaats de taak van de partij om beleid te maken. Dat dit
beleid ingegeven is door een conservatief gedachtegoed
is nog iets anders dan promotie te gaan voeren voor
conservatisme op zich.
Anaïs: De partij zou er ook geen baat bij hebben, maar net
mensen afschrikken. Er zijn immers zoveel verschillende
invullingen van conservatisme en minstens evenveel foute
opvattingen erover.
Hebben jullie nog leestips voor onze jongeren rond
conservatisme?
Stijn: Zeer interessant is om je te abonneren op het
blad TeKoS van Knooppunt Delta. Het focust zich op
boekbesprekingen en actuele visies over thema’s als
metapolitiek, conservatisme en nieuw rechts.
Michiel: Ik kan wel Paul Clitteur, Herman De Dijn of Thierry
Baudet aanraden. Maar ik ben niet gevormd door 1
bepaald boek. Het boek ‘Het conservatieve denken’ van
Jelle Dehaen is ook een aanrader. Dit zijn interviews met
verschillende invalshoeken waar je dan je eigen mening
over kan vormen.
Bedankt voor het boeiende gesprek!
Thomas Villa
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Leestip

Honderd keer
Vlaanderen

Waar liggen de Vlaamse Eilanden? Wie zijn de
Vlamingen op het Tapijt van Bayeux? Ligt de
oorsprong van de flamenco in Vlaanderen? Met
honderd korte maar sterke verhalen over het volk
tussen Noordzee en Maas nemen Jong N-VAvoorzitter Tomas Roggeman, Karim Van Overmeire
en Maarten Vanderbeke u mee op een heuse
ontdekkingstocht, op zoek naar wat Vlaanderen
uniek maakt in de wereld. In dit boek vindt u alles
wat u nodig hebt om uw binnen- en buitenlandse
gesprekspartners met allerlei weetjes de loef af te
steken!
Info en bestellen: https://100keervlaanderen.be

Het dagboek
van granaten in
Damascus

De Syrische burgeroorlog is bij uitstek een conflict
van verwarring en desinformatie. In deze context zijn
ooggetuigenverslagen onmisbaar voor een goede
opinievorming bij de burger om de roep naar vrede te
blijven benadrukken. Een van deze getuigenissen is
dit ‘Dagboek van granaten in Damascus’, geschreven
door onderzoeksjournalist Jens De Rycke. Hij reisde
de afgelopen jaren in het door oorlog verscheurde
Syrië.
Info en bestellen: www.polemos.be

Bedankt ereleden!
Ook dit jaar steunden heel wat N-VA’ers Jong N-VA. Graag willen we al onze ereleden van 2018 nogmaals
hartelijk bedanken voor hun steun!
Andries Gryffroy
Anneleen Van Bossuyt
Annick De Ridder
Aster Van de Velde
Bart Seldeslachts
Ben Weyts
Bruno Reiners
Danielle Godderis-T’Jonck
Diana Slegers
Eddy Verhaeven
Eddy Vermoesen
Geert Antonio
Geert Bourgeois
Guido Vaganée
Helga Stevens
Huub Broers
Jan De Haes
Jan Jambon
Jan Peumans
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Jan Vercammen
Jeroen Tiebout
Joeri Carnier
Johan De Ryck
Johan Klaps
John De Vlaminck
Karim Van Overmeire
Karl Vanlouwe
Karolien Grosemans
Kathleen Depoorter
Koen Daniëls
Koen Huysmans
Lieven De Smet
Louis Ide
Luba Minarikova
Luc Holthof
Marc Hendrickx
Martine Vrints
Mats Geismar

Matthias Diependaele
Miranda Van Eetvelde
N-VA De Haan
N-VA Machelen-Diegem
Paul Maes
Peter De Roover
Peter Dedecker
Peter Persyn
Philippe Muyters
Piet De Zaeger
Renate Hufkens
Rita Bellens
Sander Loones
Sandra Van Renterghem
Siegfried Bracke
Sofie Joosen
Steven Vandeput
Thomas De Coster
Valerie Van Peel

Wim Jochems
Yoleen Van Camp
Zuhal Demir

DANK!

Fotoverslag

Een recordeditie voor

WINTERTREFFEN
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21-28 juli
ZomerTreffen Corsica
18 augustus
Paintball - BBQ - cantus

@thomvil

Vaak oneens, maar we als het over
LGBT-rechten gaat, staan we schouder
aan schouder @orry_vdw
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