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‘Ik vind het een beetje raar. Op de nieuws
dienst van de VRT zit heel veel volk, en dan
moeten ze voor de eerste aflevering van het
vernieuwde “Koppen” meteen uitpakken met
een reportage die door externen is gemaakt.
Vreemd. Maar soit, iedereen moet zijn eigen
rekening maken, natuurlijk’ (VTMhoofdre
dacteur Kris Hoflack in ‘De Morgen’)

Stel dat u aan het hoofd staat van de nieuws
dienst van een commerciële omroep en dat u
een reportage in handen krijgt waaruit blijkt
dat twee scholen welgestelde kinderen be
voordelen.
Stel dat u die reportage weigert omdat u ze
nietgoedgenoegvindt, endatzebovendiente
duur is.
Steldatdeopenbareomroepdienauwweige
ring wél koopt en er heel wat aandacht mee
scoort. Wat doet u dan?
a) U blijft bij uw gelijk en denkt: tóch zat die
reportage niet goed in elkaar en was ze te
duur.
b) U denkt: Duizend Koppen en granaten, ik
heb me vergist. Shit happens.
c) U vertelt in De Morgen dat u ze hebt gewei
gerd omdat ze te slecht en te duur was, en u
maakt van de gelegenheid gebruik om nog
eens aan te halen dat er bij de concurrentie
toch wel heel veel volk werkt.
U kiest voor c? Dan kunt u het als slechte ver

liezer vast goed vinden met Kris Hoflack, ooit
hoofdredacteur bij de VRT en tegenwoordig
aan de slag bij VTM. Maar soit, iedereen moet
zijn eigen rekening maken, natuurlijk.

‘Jawel, daten is in’ (Ann Van Elsen, op het
Nieuwblad Online)

Trends zijn tegenwoordig zo snel een trend,
datdetrendalweeroverisnogvooreentrend
watcher hem heeft kunnen toelichten. Maar
trends doen verkopen, en dus kan je maar be
ter zorgen dat de mensen geloven dat je tren
dy bent. Dat moeten we aan Ann Van Elsen
niet meer uitleggen. Niet alleen is ze op zoek
naar een nieuwe man, bovendien presenteert
ze sinds deze week een datingshow op Vijf, en
dus zegt ze stellig: ‘Jawel, daten is in.’
Wij zouden daar graag aan toevoegen dat da
ten sinds de eerste ontmoeting tussen Adam
en Eva nooit uit is geweest.
Jawel, men zegge het voort: daten is het nieu
we daten.

‘Als artiest steek je sowieso je broek af. Om
me dan ook nog eens om te draaien en met
de billen bloot te blijven staan, dat vind ik
een stap te ver’ (Stan Van Samang in ‘De
Standaard’)

Alsmensenbeeldtaalgebruiken,proberenwe

dat altijd te visualiseren. Neem nu Stan Van
Samang die als artiest zijn broek afsteekt:
daar kunnen we ons best iets bij voorstellen.
Maar in tegenstelling tot wat wij dachten,
toont hij ons met de broek op de enkels niet
zijn achterwerk, wel zijn klokkenspel.
Of zobegrijpenwehet toch. Wevrezen datwe
dit beeld nooit meer uit ons hoofd zullen krij
gen als we Stan Van Samang nog eens op een
podium zien staan. En we waren nog maar
een paar regels verder, of hij was daar al met
een nieuwe metafoor. ‘Ken je dat gevoel dat je
je grote boodschap moet doen?’ De billen van
Van Samang schoten weer voor onze ogen,
maarhijgingenthousiastdoor. ‘Wel,als jedan
eenkwartierwachtenvervolgensgaat...’ Stop!
Stoop! Stoooop!
Het verbaast ons werkelijk niks dat Stan Van
Samang in dat interview vertelt dat hij graag
alleen reist. We zullen erover waken niet in
zijn spoor te volgen.

‘Mannen met kleine teelballen zijn meer be
reid om de kinderen in bad en in bed te
stoppen, er ’s nachts voor op te staan, er
mee naar de dokter te gaan, of een pamper
te verwisselen’ (wetenschappelijk onderzoek,
in ‘De Standaard’)

Als u zich zou afvragen waarom Stan Van Sa
mang zijn fans een vooraanzicht biedt als hij

zijn broek laat zakken. En als u zich zou afvra
gen waarom hij zoveel vrouwelijke fans heeft.
Welnu, het antwoord stond op de weten
schapspagina’svandezekrant:wellichtwilhij
tonen dat hij kleine testikels heeft. Want hoe
groter de teelballen, hoe meer zaad er gepro
duceerd wordt. En hoe meer zaad, hoe groter
de kans dat een man zijn lul achternaloopt en
bij andere vrouwen terechtkomt om het te lo
zen. Echt waar. Het is allemaal onderzocht
aandeuniversiteit.Wiedusindrukwilmaken
op de vrouwen, moet in zijn zwembroek geen
extra volume creëren, maar alles net zo klein
mogelijk maken. Heren, klem de ballen tus
sen de billen. Size matters.

‘Moderne kunst is grotendeels volkomen
flauwekul, omdat ze geen uiting meer is van
wat ons bezighoudt’ (Thierry Baudet in
‘De Standaard’)

Als een historicus begint te vertellen dat mo
dernekunstalleennogmaardraaitom‘plaag
stootjes, slechte grappen, originaliteit en ver
vreemding’, dan denken we meteen dat er een
verwijzing zal volgen naar het gedachtegoed
van de nazi’s en hun ontaarde kunst. Maar
neen, de Nederlander Thierry Baudet, vriend
aan huis bij de aartsconservatief Theodore
Dalrymple, zei het gewoon in eigen naam.
Kunst moet dus niet weerbarstig zijn of aan

FILIP VAN ONGEVALLE SCOOP
Kris Hoflack maakt de rekening. © vtm
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Betalen voor stilte

Het pleidooi om eerste en tweede klasse op de trein af te schaffen lijkt
sympathiek. Maar in werkelijkheid zijn mensen, onder wie MARC HOOGHE, bereid
extra te betalen om een beetje rustig te kunnen reizen.

MARC HOOGHE
Wie? Hoogleraar KU Leuven
en regelmatig treinreiziger.
Wat? Wie extra betaalt voor
een dienstverlening, krijgt
ook meer. Dat vinden we
doorgaans logisch, behalve
als het over een zitje in de
trein gaat.

Tot mijn grote ergernis
wordt de film Los Flamen
cos in de pers al te vaak ge
linkt aan de tvreeks Duts.
Als maker van Duts was ik
op zoek naar zeldzaamheid,
bijzonderheid en eigenheid.
Daarom houd ik er niet van
gelinkt te worden aan an
dermans projecten.
Duts heeft niets met Los
Flamencos te maken; niet
inhoudelijk en niet vorme
lijk. Duts is mijn project,
met mijn esthetiek en mijn
regie, vanuit mijn wereld en
mijn leven. De cowriter en
compagnon de route van de
reeks was Bart Meuleman.
Los Flamecos is Daniel
Lambo’s verhaal. Met ple
zier en respect stond ik als
speler ten dienste van zijn
project en werkte ik mee
aan de lancering ervan.
Maar niet ten koste van al
les. Ik wil niet bestolen
worden van mijn eigen
reeks. Als ik mij als maker
van Duts ooit aan een film
zal wagen, zal ik het u tij
dig laten weten. Al dacht ik
met Duts al cinema ge
maakt te hebben, weliswaar
voor het kleine scherm.

BRIEF
VAN DE
DAG

Herwig Ilegems
acteur en regisseur

meer de NMBS investeert in stillere rijtui
gen, hoe vastberadener de reizigers lijken
om zelf zoveel mogelijk kabaal te maken. De
praktijk wijst helaas uit dat er niet zoiets
bestaat als oortjes waarbij de buren niet ge
trakteerd worden op een gratis portie bas
ritmes.

Stiltecoupés

Het wat oudere en saaiere publiek in eerste
klasse zit meestal gewoon te werken of de
krant te lezen. Toegegeven, af en toe heb je
ook wel lomperiken die luidruchtig naar
huis bellen om te overleggen over het menu
voor die avond, maar dat blijven gelukkig
uitzonderingen. Op zich is het wonderbaar
lijk dat zoveel mensen bereid zijn geld te
betalen, louter en alleen voor het privilege
nog een uurtje langer te kunnen werken.
Daarom heeft Bert Van Raemdonck gelijk:
het bestaan van eerste en tweede klasse is
inderdaad niet logisch (DS 12 september).
De algemene regel is immers dat de vervui
ler betaalt. Alleen voor de trein draaien we
die regel om, en zijn het diegenen die vluch
ten voor het lawaai, die extra moeten beta
len. Het zou veel logischer zijn om iedereen
die met oortjes in de trein neemt, en daarbij
de hele coupé trakteert op een flinke portie
lawaai, een flinke heffing te laten betalen.
De Belgische spoorwegen lopen inderdaad
achter, omdat zij allicht de enigen zijn die
geen stiltecoupés hebben, zoals je die wel
hebt in de buurlanden. Soms loopt dat
goed, en aan een ritje in een Frans ‘Zen’rij
tuig, hou je inderdaad een heel zen gevoel
over. Maar ik herinner me ook nog een rit
in een Nederlands stilterijtuig, waar ie
mand voortdurend zat te bellen. Toen de
andere reizigers hem daarop attent maak

ten (niet voor niets mondige Nederlan
ders), was zijn argument dat hij stil aan het
bellen was. Enfin, daarna volgde een lange
en luidruchtige discussie, zodat er van rus
tig lezen helemaal niets terechtkwam. Het
probleem is dat iedereen van zichzelf denkt
dat hij of zij stil is: le bruit, c’est les autres.
Bij het onderscheid tussen eerste en twee
klasse heb je tenminste wel een duidelijke
grens: je hebt een ticket of je hebt het niet.

Stille werkzone

Het vreemde is dat er telkens opnieuw
klachten komen over dit onderscheid, ter
wijl we in de rest van de samenleving wel
accepteren dat wie extra betaalt voor een
luxeversie een ander pakket krijgt dan wie
kiest voor de standaardversie. Dat geldt
voor vliegtuigen, gsmabonnementen en
concerten. Alleen voor de spoorwegen vin
den we dat eenvoudige marktprincipe blijk
baar storend. Dat heeft, denk ik, groten
deels met de naam te maken. Wie in ‘econo
my’ reist, vindt het niet erg dat er ook ‘busi
ness’ bestaat. Als je betaalt voor een balkon
zitje, is het logisch dat er ook parterretic
kets zijn. Maar wie in tweede klasse reist,
stoort zich blijkbaar wel aan de ‘pocherige
1’, zoals Van Raemdonck het noemt. Daar
bestaat een eenvoudige oplossing voor: la
ten we 1ste klasse gewoon herdopen in ‘stil
le werkzone’, die naam weerspiegelt perfect
waarom mensen inderdaad de meerprijs
betalen.
Het schrijnende blijft dan wel dat stilte
blijkbaar een luxeproduct is geworden.
Misschien is dat het echte probleem van
een samenleving die verslaafd is geraakt
aan voortdurende bereikbaarheid, commu
nicatie, en vooral veel lawaai.

Ik zal het maar deemoedig bekennen: ik
ben zo’n kapitalistisch varken, dat zich in
de trein nestelt in het riante pluche van de
eerste klasse, om van daaruit minachtend
neer te kijken op het plebs in tweede klasse.
Diep in mijn hart heb ik zelfs heimwee naar
de tijd van derdeklasrijtuigen. Voor ik in
het kader van mijn heropvoeding op blote
voeten naar het platteland trek, mag ik mis
schien toch enkele elementen ter veront
schuldiging naar voor brengen. Het heeft
weinig met pluche te maken. Die mooie ou
de rijtuigen met rode of groene gestreepte
pluche vind je hoogstens nog op een al half
afgedankt treintje naar Eeklo. In de moder
ne rijtuigen is er nauwelijks nog een ver
schil tussen rijtuigen eerste en tweede klas,
en zo hoort het ook. Iedereen heeft recht op
comfortabele en moderne treinen, die dan
liefst nog stipt rijden ook.
Als u eens door een trein wandelt, dan zal
u merken dat het enige verschil dat er nog
is tussen eerste en tweede klasse te maken
heeft met het geluidsniveau. Onze treinen
zijn de afgelopen kwarteeuw ontzettend la
waaieriger geworden, door de toevloed van
gsm’s, allerlei draagbare muziektuigen, en
de plaag van de zogenaamde oortjes. Hoe
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bijzonder goed. Volleybalmannen en
vrouwen zijn bezig aan een steile op
gang. Basketbalvrouwen waren al
goed, maar we hebben wel Ann Wau
ters nodig; de basketbalmannen ha
len voor het eerst de tweede ronde op
een EK en dat in een echte wereld
sport. Dan heb je nog de 4x100 meter
en de 4x200 in het zwemmen, de
4x100 in het atletiek bij de vrouwen
en de 4x400 bij de mannen. Overi
gens: van al die ploegen was de 4x100
eerst en ze heeft als enige ooit een
prijs gehaald.
Is er in het geheim een Belgisch team
model op poten gezet dat nu vruchten
afwerpt? Neen. Elk van die succesver
halen heeft een eigen geschiedenis.
De resultaten in het volleybal zijn het
makkelijkst te verklaren: de topsport
school. De hockeyers hebben het te
danken aan de visie van hun bond die
Nederlanders op overschot naar Bel
gië haalde. De atletieksuccessen zijn
het gevolg van twee koppige coaches
en schaars maar goed gemanaged ta
lent. In het basketbal is er geen enkele
aanwijsbare reden waarom de man
nen het nu goed zouden doen. In het
voetbal is de opleiding steeds beter
geworden maar om dat nu als dé re
den aan te duiden? Eerder nog heeft
het te maken met de late doorstro
ming van migrantenkinderen.

In landen met kleine populaties is
succes in teamsporten afhankelijk
van generaties. Zelfs Nederland heeft
dat ooit ondervonden. In Atlanta wa
ren de Nederlanders met tien teams
of estafettes vertegenwoordigd. Ver
volgens werden grote theorieën opge
hangen over hoe Nederlanders goed
waren in teamsporten omdat ze eeu
wenlang gedoemd waren om samen
te werken om het water te beheersen.
Twee Spelen later was dat water er
nog steeds en de dijkgraven ook, had
Nederland een echt topsportmodel en
veel geld, maar veel minder medailles
en nog maar de helft van de teams op
de Spelen.

Er is geen geheim
Belgisch teammodel:
in landen met kleine
populaties is succes
in teamsporten
afhankelijk van
generaties

Ooit hield ik heel erg van vrouwenvol
leybal. Ik kon mij gelukkig prijzen
want het vrouwenvolleybal hield ook
van mij. 25 jaar geleden leidde ik een
volleybalredactie waarvan drie man,
onder wie uw dienaar, iets hadden
met een speelster van de nationale
ploeg. Met drie verschillende speel
sters voor alle duidelijkheid. Journa
listiek compleet onverantwoord,
maar we waren jong en onbezonnen
en de speelsters waren mooi en ook
jong en onbezonnen.
Iets meer dan 25 jaar geleden speelde
die nationale vrouwenploeg een Eu
ropees kampioenschap, in eigen land.
Er was een gouden generatie aange
treden en ze gingen voor een plaats
van vijf tot acht. De speerpunten wa
ren twee negentienjarige supertalen
ten: Nancy Celis en Karin Steyaert.
Die hadden net een profcontract in
Duitsland versierd.
Karin Steyaert was de reuzenpanda
van die tijd. Ze was Waalse en dat ze
eerst had willen verkassen van Yvoir
naar Herentals werd haar en Heren
tals zo kwalijk genomen dat haar
clubvoorzitter, tevens ondervoorzit
ter van de volleybalbond, dwars lag
toen haar salaris op de agenda stond.
Wreken op Herentals kon niet, dan
maar wraak op de overwegend
Vlaamse nationale ploeg.
Lang verhaal kort gemaakt: de twee
profs kregen geen vergoeding van de
nationale ploeg. Ze kozen eieren voor
hun geld en stapten op als internatio
nal. Belgium werd kansloos laatste op
dat EK. Celis en Steyaert werden Duit
sers en speelden nog vele jaren voor
de Duitse nationale ploeg, waar Stey
aert even zelfs kapitein werd en waar
mee Celis de Spelen van Atlanta haal
de.
In het weekend surfte ik via de iPad
naar Sporza en zag daar een live
stream aangekondigd van België
Frankrijk. Het was geleden van 2008
– China tegen de VS in Peking op de
Spelen – dat ik nog vrouwenvolleybal
op hoog niveau had gezien. Belgium
verbaasde: secure en mentaal sterke
spelverdeling, op alle posities atle
tisch vermogen te koop, een goed
blokverdedigingsplan en de coach
kende ik al als een vakman.
Drie van de internationals die digitaal
op mijn iPad dartelden waren zowaar
kinderen van generatiegenoten. Ilka
Van de Vyver, Lise Van Hecke en Hélè
ne Rousseaux: hun ouders speelden
volleybal, bij Rousseaux waren ze ook
beiden international. Alle drie zijn
het genetisch verbeterde exemplaren.
België lijkt in enkele jaren tijd een
teamsportland geworden. De Rode
Duivels zijn wellicht de meest geta
lenteerde voetbalploeg ter wereld.
Hockeymannen en vrouwen doen het

COLUMN

BELGIUM!

Hans Vandeweghe fileert elke vrijdag
de sport uit binnen en buitenland.

HANS VANDEWEGHE

‘Nu moeten we de WKfinale
spelen tegen een ploeg die
lager gerangschikt is.
Zijn we nog favoriet ook.’
De nieuwe ranking van de nationale voetbalploeg inspireert
staatssecretaris JOHN CROMBEZ tot Hollandse
voorspellingen (op Twitter).

marge’ (Wouter Hillaert, redacteur van ‘rek
to:verso’ in ‘De Standaard’)

Uit dankbaarheid voor het krijgen van de cul
tuurprijs schreven ze bij rekto:verso een opi
niebijdrage waarin ze uitgebreid de lof zon
gen van zichzelf en hun collegacultuurtijd
schriften. Daarbij aansluitend volgde een op
roepvoormeersubsidieseneensneernaarde
kranten die te weinig ruimte vrijmaken voor
uitvoerige kunstkritiek. Wel, vergeef ons onze
vooringenomenheid, maar als er moet bewe
zen worden dat kunst niet alleen een hobby is
voor de happy few, dan doen de kranten meer
dan alle cultuurtijdschriften samen. Alleen al
in De Standaard gaat het om duizenden blad
zijden per jaar. Laat maar komen die prijs. En
wie pagina’s lange recensies wil schrijven,
moet misschien eens overwegen zélf een
voorstelling te maken. Of een doctoraat.

‘We hebben nog nooit zoveel toeristen in
Griekenland gehad’ (de Griekse Eerste Minis
ter Antonis Samaras)

Ramptoerisme is onuitroeibaar.

zetten tot nadenken, of gewoon mooi. Neen,
ze moet een uiting zijn van wat ons bezig
houdt. We kijken nu al uit naar een beeld
houwwerk van een koppende Fellaini, een
schilderij van een natte herfst en een kunstige
foto van stijgende brandstofprijzen.
Misschien is Stan Van Samangs beeldspraak
van de artiest die zijn broek laat zakken nog
zo slecht niet. Ware het niet dat we nu toch
weer aan zijn klokkenspel moeten denken.

‘De inbreng van “rekto:verso” is van levens
belang in een maatschappelijke context
waarin theater (en kunst in het algemeen)
als een hobby voor de happy few wordt be
schouwd’ (uit het juryrapport van de Cultuur
prijs Podiumkunsten)

Ook onze broek begon trouwens te zakken
toenwelazendathet tijdschriftrekto:versode
Cultuurprijs Podiumkunsten kreeg.
Dat schijnt van ‘levensbelang’ te zijn omdat
we leven in een maatschappij waarin kunst
wordt beschouwd als een hobby voor de hap
py few. Vreemd dus dat de prijs uitgerekend
gaat naar een tijdschrift dat zich richt tot de
happy few.

‘Terwijl cultuurbeschouwing in de kranten
verder inkrimpt tot veredeld consumenten
advies, is echte kritiek verdreven naar de

Scoop kiest elke week een aantal citaten,
met een kritische blik op sterke verhalen en
hoe ze in de media gebracht worden.

Ann Van Elsen ontdekt een trend. © directie Stan Van Samang laat ze zakken. © vijf
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Het enige verschil dat er
nog is tussen eerste en
tweede klasse heeft te
maken met het geluids
niveau

Tweedeklasserijtuigen zijn vaak een bron van onrust en drukte. © JDV


