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DitweekenD op
www.stanDaarD.be

onGeHoorD
‘Een nieuwe staatshervorming is
pure masturbatie’ Open VLD-
voorzitster Gwendolyn Rutten
vindt dat de politiek te veel met
zichzelf bezig is.
Bekijk alle uitspraken.
www.standaard.be/
ongehoord

Surf naar www.standaard.be

boekenbeUrs
Ontwerp dit jaar op de
Boekenbeurs uw eigen boekcover
of volg de wereldrecordpoging
boekendomino.
Bekijk al onze tips op
www.standaard.be/
boekenbeurs

tropenkoorts
Roeland Scholtalbers vertelt in
onze nieuwe blog ‘Tropenkoorts’
over tropische ziektes waar u
waarschijnlijk zelfs nog nooit over
hebt gehoord.
www.standaard.be/
tropenkoorts

Ds raDio
DS Radio reist deze week in de
voetsporen van Lou Reed, die
afgelopen zondag overleed.
Een hommage via zijn songs,
zijn covers en zijn grillen.
www.standaard.be/
dsradio

De straalstroom ligt vlak boven
WestEuropa, waardoor in snel
tempo nieuwe storingen aange
voerd worden. Hierdoor krijgt
het weer een zeer wisselvallig
karakter met veel regen, maar
ook opklaringen.
VANDAAG is het aanvankelijk
overal grijs en betrokken, in het
oosten kan het nog licht rege
nen. Na de middag breekt het
wolkendek open en is de zon af
en toe te zien, eerst in het wes
ten en later in de rest van het
land. Op een regenbui na blijft
het droog. De temperaturen blij
ven zacht, de maxima bedragen
gemiddeld 14 graden bij een ma
tige wind uit westelijke richting.
VANNACHT trekt een nieuwe
storing over het land, in het
westen ontstaan enkele buien en
die trekken later over het cen
trum en het oosten. Later van
nacht wordt het stilaan droger.
De nacht is wel zacht qua tem
peratuur, de minima liggen tus
sen 6 graden in HoogBelgië en

9 graden in het binnenland.
VOORUITZICHTEN:
ZONDAG krijgen we een afwis
seling tussen wolkenvelden en
opklaringen, af en toe kan er
ook een stevige bui vallen. De
temperaturen liggen rond 11 gra

den bij een matige tot vrij
krachtige westenwind.
MAANDAG is het de hele dag
betrokken en er zijn geregeld
perioden met regen. De maxima
schommelen rond 11 graden en
de wind waait matig uit het

noordwesten.
DINSDAG is het zwaarbewolkt
en in de namiddag trekken en
kele buien van west naar oost.
De maxima bedragen gemiddeld
10 graden bij een matige zuid
westenwind.

BELGIE
Vandaag
Kans op neerslag: 80%
Wind: W 3/4

Waterstanden
Antwerpen
Hoogwater 02:22 / 14:35
Laagwater 09:16 / 21:47
Oostende
Hoogwater 11:59 /  --:--
Laagwater 06:16 / 18:40

Temperatuur zeewater: 15°

Efemeriden
Zon op: 07:36 uur
Zon onder: 17:15 uur
Maan op: 06:10 uur
Maan onder: 16:40 uur

Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag
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Efemeriden
Eerste kwartier: 10 november
Volle maan: 17 november
Laatste kwartier: 25 november
Nieuwe maan: 03 november
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MARC HOOGHE
Wie? Gewoon hoogleraar politieke
wetenschappen (KU Leuven).
Wat? Bij de NVA is de staatsher
vorming vooral een doel om een
conservatief economisch beleid te
voeren, geen middel op zich. Dat
is een breuk met de traditionele
godsvrede binnen de Vlaamse Be
weging.

Het evangelie volgens Matteus gaf al de goe
de raad: ‘Gij kunt geen twee heren dienen, God
en de Mammon’. Als men zoiets wil proberen,
is het grote probleem dat geen van beide op
drachtgevers echt tevreden zal zijn. De dienaar
zal immers steeds worden verdacht van een ge
brek aan loyale inzet. Als we de reacties op de
NVAvoorstellen van de afgelopen dagen over
lopen, is het opvallend dat er heel weinig en
thousiasme is. Uiteraard reageren de overige
politieke partijen negatief, maar dat is wat je
van de concurrentie kunt verwachten. Maar
ook vanuit de gebruikelijke hoek van NVA
supporters bleef het ijzingwekkend stil. Op het
Vokahoofdkwartier vlogen de champagnekur
ken niet in het rond, en het Vlaamse vereni
gingsleven blonk evenmin uit in ijver om de
voorstellen te verdedigen.

Geen godsvrede

Als je de teksten van de NVA nauwkeurig ana
lyseert, wordt duidelijk waaraan die lauwe re
acties zijn toe te schrijven. De partij heeft zicht
baar geprobeerd tegelijk haar rechtsliberale
en haar Vlaamsnationalistische kiezers te
paaien, met als onvermijdelijk gevolg dat geen
van beiden echt tevreden is. Als we alle zinnen
in de tekst coderen, zien we dat slechts 11 pro
cent van de tekst puur over de staatshervor
ming gaat. Dat is weinig, omdat staatshervor
ming toch het kernthema is van deze partij.
Maar liefst 26 procent van alle zinnen in de
tekst zijn echter ‘gemengd’, dat wil zeggen dat
ze deels over de staatshervorming, en deels
over de sociaaleconomische problemen gaan.
Zo’n zin zegt dan typisch dat de twee gemeen

Bart De Wever en Ben Weyts (r.) tijdens de presentatie van de langverwachte NVAteksten. © Jimmy Kets

Er waren maar weinig enthousiaste reacties op de NVA teksten te noteren deze week, viel ook
MARC HOOGHE op. Daar heeft de verregaande synthese van economische overwegingen en
nationalistische standpunten alles mee te maken.

‘Ze
beschouwen
Brussel als een
veeltalige teek
die zich in de
Vlaamse pels
heeft vast
gebeten en op
onze rug groot
is geworden.’

KOERT DEBEUF betreurt
het dat zoveel Vlamingen niet
van hun hoofdstad houden
(in ‘De mening’ in dS Avond).
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CORRECTIES &
AANVULLINGEN

Boekenbeurs. De bijdrage ‘Realisme boven op
Boekenbeurs’ (DS 31 oktober) citeerde uit diver
se speeches waarvan de teksten van tevoren
aan de redactie werden bezorgd, niet zoals ze
werden uitgesproken. Burgemeester Bart De
Wever was niet aanwezig op de vooropening in
Antwerp Expo en heeft zijn tekst niet uitge
sproken. Kabinetschef Joeri Dillen deed dat in
zijn plaats.

zal die verregaande federalisering er niet ko
men. Dat betekent dus dat die economische
veranderingen ook verre luchtspiegelingen
blijven. De modale Vlaamse ondernemer wil al
licht een loonkostenverlaging. Maar als men
daarvoor moet wachten op de fata morgana
van een zeer vaag confederalisme, dan zijn die
bedrijven allang failliet. En wat de bedrijven
natuurlijk ook zien: vanuit economisch stand
punt is het volstrekte waanzin te proberen de
staatsschuld volledig af te betalen. De Belgi
sche schuld moet gereduceerd worden tot 60
procent van het bnp, maar het is een pure ka
mikazeoefening die schuld te herleiden tot
0 procent. Zoiets betekent een enorme verar
ming van de Belgische bevolking en dus een
drastische verlaging van de koopkracht.

Niet veel inspiratie?

Het NVAprogramma bevat dus een typische
weeffout: als men twee groepen tevreden wil
stellen door een verregaand compromis, is het
uiteindelijke resultaat dat niemand tevreden
is. Vooral het feit dat de traditionele eisen van
de Vlaamse Beweging ondergeschikt worden
gemaakt aan een rechtse economische agenda,
is daarbij bevreemdend. De NVA heeft vier
jaar de tijd gehad om een intelligent en goed
uitgewerkt voorstel op tafel te leggen voor haar
kernthema, namelijk de staatshervorming. In
werkelijkheid bevatten de teksten weinig nieu
we of doordachte voorstellen – de studiedienst
van de partij had niet veel inspiratie, of had
allicht andere prioriteiten.

Gij kunt geen
twee heren dienen

schappen bevoegd moeten worden om iets aan
de werkloosheid te kunnen doen.
Vanuit strategisch oogpunt valt het op het eer
ste gezicht te begrijpen dat de partij kiest voor
zo’n dubbel spoor. De partij rekent immers op
Vlaamsnationale en op conservatieve kiezers.
Dan zou je kunnen kiezen voor twee partijpro
gramma’s, elk met een specifiek doelpubliek.
Dat komt echter wat versnipperd en chaotisch
over. De partij heeft dus gekozen voor een ver
regaande synthese, waarbij beide thema’s in
veel gevallen dus zelfs in dezelfde zin voorko
men.
Die strategie is echter evenzeer contraproduc
tief. De typische Vlaamsnationalist is teleurge
steld omdat de staatshervorming helemaal
geen doel op zich meer is in de tekst, maar en
kel een middel om het uiteindelijke doel, name
lijk een rechts economisch beleid, mogelijk te
maken. Waar moet de oprechte flamingant dan
naartoe, die veel meer autonomie voor Vlaan
deren wil, maar die tegelijk de indexering van
de lonen wil behouden? De NVA breekt radi
caal met de traditie van de godsvrede binnen de
Vlaamse Beweging. Al in 1919 stelde de Front
partij immers dat de Vlamingen een ‘godsvre
de’ moesten sluiten: alle ideologische twisten
moesten opzij gezet worden om samen te stre
ven naar Vlaamse ontvoogding. De NVA
breekt nu met die erfenis van de Frontbewe
ging door ondubbelzinnig te kiezen voor een
rechts economisch programma. Sociaal bewo
gen, of linkse flaminganten – ja, die bestaan
ook – blijven daardoor verweesd achter.
De typische Vokaaanhanger van Bart De We
ver is al evenmin tevreden. De teksten stellen
duidelijk dat je eerst moet komen tot een heel
verregaande staatshervorming, voordat je kunt
beginnen aan economische veranderingen.
Daar koop je natuurlijk niets mee. Afgaande op
de reacties van alle andere politieke partijen,

Vanuit economisch
standpunt is het
volstrekte waanzin te
proberen de staatsschuld
volledig af te betalen
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