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Maar eerlijk is eerlijk. Hij was de eerste Vlaamse ko-
miek van Marokkaanse origine. Over de waarde van
zijn materiaal kan ik niet oordelen, we gaan niet
naar elkaars voorstellingen kijken. Maar zijn me-
ning over humor intrigeert mij wel. Hoe hij als ko-
miek gebruik maakt van een podium als vrijplaats
van ideeën en meningen, maar cartoonisten niet
hetzelfde gunt. Maar misschien zijn die mensen ook
maar amateurs in zijn ogen, net als de Sharia4Belgi-
um-boys die even passé zijn als het gebruik van 4 in
plaats van ‘for’.

‘Dat is misschien niet zo belangrijk.’
(Linda de Win, De zevende dag)
Eerlijk was ze wel, Linda, toen ze zelf in de war ge-
raakte op het moment dat ze zei dat Selahattin Ko-
çak van de socialisten naar de liberalen was overge-
stapt, een feit dat volgens haar dus weinig belang
had. Het klonk als een onderhuidse kritiek op de in-
wisselbaarheid van de centrumpartijen. 
In dezelfde aflevering gebruikte Ben Weyts in een
debat over Brussel de zinsnede ‘op gespannen voet
met de waarheid staan’ (met een bijdrage aan Sa-
bam wegens copyright Bart De Wever), om daarna te

ling, getiteld ‘Bianca 24/24’, waarbij ze dus blijkbaar
in een tijdsspanne van 30 minuten kranten door-
neemt en een afstand van twee kilometer overbrugt
om dan twee uur boodschappen te doen. Dat is bijna
even eerlijk als Joëlle Milquet die in haar folder
durft toe te geven dat ze ‘in principe van mensen
houdt’.

‘Deze amateurmoslims worden opgepakt en de car-
toonisten die hetzelfde doen, zijnde haat rondzaai-
en, worden 24 op 24 beschermd.’
(komiek Youssef El Mousaoui op Facebook naar
aanleiding van de cartoons in ‘Charlie Hebdo’)
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A FS C H EU R E N D E  STAT E N  N I E T  Z O M A A R  L I D  VA N  EU R O Z O N E
De EU is niet het meest geliefde clubje van het moment, maar als Catalonië, Schotland of Vlaanderen zich zouden
afscheuren, hopen ze er toch vlotjes lid van te worden. Dat Sant Jordi, Braveheart en de Vlaamse leeuw toch maar
opletten, waarschuwen GUILLAUME VAN DER LOO en MERIJN CHAMON: zo evident is dat allemaal niet.

De politieke spanningen in Catalonië lopen al
een tijdje op. Na een enorme pro-Catalaanse mars
eerder deze maand, culmineerden mislukte ge-
sprekken over financiële autonomie voor de Spaan-
se regio in vervroegde Catalaanse verkiezingen op
25 november, die meteen een referendum over de
onafhankelijkheid van de regio worden (DS 27 sep-
tember). De Catalaanse minister-president Artur
Mas heeft daarbij al aangegeven dat een onafhanke-
lijk Catalonië lid zou moeten blijven van de EU en de
eurozone.
Ook elders in de Europese Unie vinden we regiona-
listen terug die zowel onafhankelijkheid als EU-lid-
maatschap nastreven. Zo wenst de Scottish Natio-
nal Party (SNP), die momenteel een absolute meer-
derheid heeft in het Schotse Parlement, een referen-
dum omtrent Schotse onafhankelijkheid te
organiseren in de herfst van 2014. Tegelijkertijd is
de SNP van mening dat Schotland, na de onafhanke-
lijkheid, automatisch lid zal blijven van de EU om-
dat het de internationale rechten en verplichtingen
opvolgt van het Verenigd Koninkrijk. Zo zou Schot-
land een zelfstandige EU-lidstaat worden, los van
het VK. In Vlaanderen argumenteert de N-VA dan
weer dat België zal verdampen in ‘Europa’, wat lijkt
te impliceren dat eenmaal het Belgische niveau ver-
dampt, Vlaanderen zich nog steeds binnen de EU
zal bevinden.
De Europese solidariteit tussen deze regionalisten
werd vorige zaterdag nog aangetoond, toen een de-

legatie van de Vlaamse Volksbeweging naar Edin-
burgh vloog om een manifestatie voor een onafhan-
kelijk Schotland te steunen (DS 24 september).

Er was wel Oost-Duitsland...

Naarmate het onafhankelijkheidsstreven van bo-

venstaande regio’s concreter wordt, stelt zich in toe-
nemende mate de vraag of het EU-lidmaatschap van
Catalonië en co wel zo’n evidentie is als beweerd
wordt. De Europese verdragen voorzien immers al-
leen in procedures om lid te worden van de EU of uit
de EU te treden (de exit-procedure), maar niet om

GUILLAUME VAN DER LOO EN MARIJN CHAMON
Wie? Doctoraal onderzoeker en assistent aan de vak-
groep Europees recht van de Universiteit Gent
Wat? Behalve op juridische zouden zich afscheurende
lidstaten vooral op politieke bezwaren stuiten om zich
bij de EU aan te sluiten.
Waarom? Lidmaatschap van de Unie vereist toestem-
ming van alle leden. Dus ook van, bijvoorbeeld, Spanje,
het Verenigd Koninkrijk en België.

Catalonië als ‘nou estat d’Europa’, zoals de betogers in Barcelona onlangs stelden: zo simpel is het niet.
© Gustau Nacarino/reuters
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J O O ST  VA N D ECAST E E L E

Scoop kiest elke week een aantal citaten,
met een kritische blik op sterke verhalen en
hoe ze in de media gebracht werden.S C O O P

‘7u30 kranten en koffie in Flamingo, 8u bood-
schappen Anneessensplein, 10u partijbureau’
(verkiezingsmagazine Bianca Debaets)
Eerlijk is eerlijk. Voor in Antwerpen de strijd los-
barstte tussen de man met een dieetboek en de man
met een magazine, was er in Brussel eerst het tijd-
schriftje Bianca, met de moedige opening ‘Beste le-
zer, de kans is groot dat we elkaar al hebben ont-
moet’. Dat was bijna even moedig als op de cover zet-
ten dat ze een exclusief interview had met Steven
Vanackere, zeker gezien het feit dat hij de vragen
stelde. Het waren er welgeteld drie.
Maar de ware blikvanger is haar eerlijke daginde-

verklaren dat tot zijn spijt in Brusselse Nederlands-
talige scholen niet allemaal Vlamingskes zitten. Of
is zo’n uitspraak gebaseerd op uitsluiting en wereld-
vreemdheid ook niet belangrijk?

‘Schoonheid is pijnlijk’
(titel documentaire over kunstenaar Wayne White)
Beauty is embarrassing heet de film en ik kon kie-
zen tussen ‘gênant’ of ‘beschamend’ of ‘pijnlijk’ als
vertaling. Pijnlijk leek het schoonst om schoonheid
te typeren. Wayne White zelf is onder meer verant-
woordelijk voor het anarchistische en visuele uitda-
gende kinderprogramma Pee-wee’s playhouse, maar
ook voor videoclippareltjes van The Smashing
Pumpkins en Peter Gabriel.
Los van een oeuvre dat nooit te onderschatten valt,
is er het majestueuze van die titel. Het is een zin die
hij getekend heeft op een bestaand schilderij van
een natuurlandschap.
Een zin die iets fenomenaals impliceert, namelijk
het omgekeerde. Dat het pijnlijke, het gênante en
het beschamende ook schoonheid bevat. Dat nor-
maliteit niet alleen saai is, maar ook nog eens afgrij-
selijk lelijk.
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lid te blijven na afscheuring van een bestaande lid-
staat. Regio’s van lidstaten hebben onder het Euro-
pees recht ook geen bevoorrechte positie, ongeacht
hun autonomie onder nationaal recht. Dat bevestig-
de het Hof van Justitie van de EU al. Eerder deze
maand verklaarde Commissievoorzitter Barroso
dat Schotland de klassieke toetredingsprocedure
(opnieuw) zou moeten doorlopen mocht het onaf-
hankelijk worden. De Commissie had ook al in die
zin op een parlementaire vraag geantwoord in 2006
en verklaard dat de afscheuring door een regio van
zijn nationale staat ook een uittrede uit de EU zou

betekenen. Zulke regio’s zouden bijgevolg de tradi-
tionele toetredingsprocedure moeten doorlopen
om (opnieuw) lid te worden van de EU. De enige toe-
treding zonder deze procedure was de historische
eenmaking van Duitsland, waarbij West-Duitsland
Oost-Duitsland absorbeerde en waardoor laatstge-
noemde ook automatisch lid werd van de toenmali-
ge Europese Gemeenschappen.

... maar ook Kosovo

De grootste uitdaging voor EU-lidmaatschap zou
voor regio’s zoals Catalonië niet liggen in de demo-
cratische, economische of administratieve toetre-
dingsvereisten (de criteria van Kopenhagen), maar
in de politieke realiteit. EU-lidmaatschap is alleen
mogelijk als de huidige lidstaten daar unaniem mee
akkoord gaan. Indien alle lidstaten de toetreding
van een separatistische regio steunen, zou er onder
politieke druk wel een creatieve juridische oplos-

sing gevonden worden om de regio snel als nieuwe
lidstaat in de EU-club op te nemen. Het is echter
weinig waarschijnlijk dat een dergelijk scenario
zich zou voltrekken. Ten eerste houdt de vereiste
unanimiteit in dat de lidstaat waarvan de regio zich
afscheidt (Spanje) een belangrijke politieke troef in
handen heeft, aangezien het de toetreding van de
regio (Catalonië) tot de EU kan blokkeren. Ten twee-
de is het duidelijk dat andere lidstaten die zelf ge-
confronteerd worden met separatistische regio’s
niet warm zullen lopen om zulke nieuwe staten te
erkennen, laat staan tot de EU toe te laten. De voor-
lopige weigering van verschillende EU-lidstaten
(waaronder Spanje) om Kosovo als onafhankelijke
staat te erkennen, bevestigt dit.
De vraag stelt zich voorts of de afscheuring door een
regio van zijn nationale staat de exitprocedure acti-
veert. Want de Commissie is van oordeel is dat een
afscheuring ook een uittrede uit de EU betekent. Nu
schrijft de exitprocedure voor dat het verlaten van
de EU onderhandeld moet worden met de overige
EU-lidstaten. Dat zou voor een regio als Catalonië
het surrealistische gevolg hebben dat het niet alleen
moeten onderhandelen met Spanje voor haar onaf-
hankelijkheid en daarna met de EU-lidstaten voor
haar lidmaatschap, maar daarvóór ook eerst met de
EU-lidstaten om uit de EU te kunnen treden. Maar
opnieuw: een creatieve oplossing voor dat probleem
zou wel mogelijk zijn als er een politieke consensus
kan gevonden worden.

En dan de euro nog

Er zijn nog tal van andere complexe problemen die
zich kunnen voordoen als een separatistische regio
niet meteen zou kunnen toetreden tot de EU. Kan
Catalonië de euro als munt blijven gebruiken? Ver-
liest Schotland de Britse opt-out voor de euro, waar-
door het toch verplicht zal worden deze in te voe-
ren? Moeten toeristen hun identiteitskaart boven-
halen als ze de Schengenzone verlaten om de Sagra-
da Familia te bezichtigen? Hebben Catalaanse
ondernemingen nog toegang tot de interne markt
van de EU?
We beweren niet dat al die problemen zich per defi-
nitie zouden voordoen als een van deze regio’s zijn
onafhankelijkheid uitroept. Wel is duidelijk dat de
situatie bijzonder complex zou zijn onder het Euro-
pees recht. Misschien juist daarom zijn regionalisti-
sche partijen in hun programma’s bijzonder vaag
over de EU-dimensie van hun onafhankelijkheids-
streven. Spreken is zilver, zwijgen is goud?

Moeten toeristen
hun identiteitskaart
bovenhalen als ze
de Schengenzone
verlaten om de
Sagrada Familia 
te bezichtigen?
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‘Racism in video games, the new norm?’
(artikel in de krant Houston Chronicle)
De eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat het debat al
jaren gevoerd wordt, zowel over hoe raciale stereo-
types overeind blijven in games als over de haat die
weerklinkt door onlinegamers die met elkaar com-
municeren via hun headset. Het is een debat dat
niet alleen gevoed wordt door bijvoorbeeld het
neerschieten van zombienegers in Resident Evil 5,
maar ook door subtielere fenomenen. Zoals de
game Elder Scrolls, waar de keuze van de huids-
kleur de krachten van je personage bepaalt. Zo zijn
de (zwarte) Redguards atletisch sterker, maar te
dom om magie te gebruiken.
Volgens sommigen ligt de verklaring bij het eerder
conservatievere wereldbeeld in Japan waar nog
veel games ontwikkeld worden. De kritiek luidt dat
gamejournalisten nog te veel respect tonen voor
die Japanse ontwikkelaars uit nostalgie naar de
spellen van hun jeugd. Ja, ze bestaan, journalisten
met te veel respect. Anderen wijten het dan weer
aan pure luiheid. 
Altijd een niet te negeren factor, in welk medium
dan ook.

Het voorbije weekend hebben we geleerd dat wielrenners,
ook al worden ze miljoenen betaald door compleet verschil-
lende ploegen en bedrijven, elkaar toch kunnen helpen of
minstens geen stokken in de wielen steken. Daarnaast heb-
ben we het hele wereldkampioenschap Belgische wielren-
ners (m/v) aan het woord gehoord die op een correcte, afge-
meten wijze hun mening gaven en ook zichzelf heel eerlijk
beoordeelden, in keurig Nederlands bovendien.
Ondertussen was De slimste mens begonnen, met een basket-
balspeler die er van bij de start bij was en zeven keer bleef
zitten. In alle zeven uitzendingen werd hij aangesproken op
zijn lengte: 2m14 ís niet klein, maar één keer ‘Welk weer is het
daarboven?’ had volstaan. Nog erger dan het gedram over
zijn lengte was de verwondering: allez zeg, een basketbalspe-
ler nog wel, én slim. Waarop kranten hem gingen bellen en
vroegen hoe dat kwam dat hij zo slim was – en dat voor een
basketbalspeler zeg. Of Philippe Geubels, die hem vroeg of hij
elke dag een encyclopedie las. Tomas Van Den Spiegel bewees
in de quiz vooral dat hij veel wist en erg geconcentreerd zijn
ding kan doen. Wie hem ooit heeft ontmoet, weet dat hij ook
slim is. En beschaafd.
Misschien was het autocensuur, maar ik heb in die dertig jaar
als sportjournalist meer slimme en beschaafde sporters geïn-
terviewd dan domme of lompe, en de helft van die domme
waren wellicht niet eens dom, maar drukten zich gewoon
slecht uit.
In het voetbal – gelukkig niet altijd mijn biotoop – lag dat
anders. Ook daar heb ik bewust geselecteerd. Vincent Kom-
pany? Any time. Gert Verheyen? Te weinig mee gesproken.
Jelle Van Damme? Eén keer, een marteling. Carl Hoefkens?
Nooit, houden zo.
De premisse dat slimme sporters uitzonderingen zijn, is een
groteske perceptie die we te danken hebben aan het overaan-

bod voetballers op onze
sportbladzijden en het
gemak waarmee we die
non-atleten een forum ge-
ven. Wat Jelle Van Dam-
me na de bekerwedstrijd
van Standard dinsdag-
avond uitvrat, is nooit ge-
zien.
Die bedreigde zomaar een
journalist die even tevo-
ren een volstrekt logische
slotvraag had gesteld aan

de trainer van Standard, die na drie verlieswedstrijden ein-
delijk nog eens had gewonnen: ‘Heeft u ooit gedacht: mis-
schien is dit mijn laatste wedstrijd?’ Ron Jans zei ‘merci’ en
stapte weg van de micro: dat was zijn goed recht, want hij
bleef minzaam.
De primaat Van Damme die daarna in beeld verscheen, begon
net niet op de journalist te timmeren: ‘Je moet daarmee stop-
pen, met die klootzakkerij, waag het niet nog eens zo’n vraag
te stellen.’ En al die tijd met die uitgestoken vinger naar de
journalist die gewoon een logische vraag had gesteld, want zo
werkt het in het voetbal: vier verlieswedstrijden op rij bete-
kent geregeld ontslag. Het zou goed zijn als de voetbalbond
en de profliga een voorbeeld zouden stellen en net als de refs
ook de journalisten zouden beschermen.
Hoefkens dan. Ik zal er nooit meer staan, tussen de ‘fans’,
maar gesteld dat ik er nog eens verdwaal (en niet word her-
kend) dan zou ik het als een belediging opvatten als ik zou
worden bedankt door Hoefkens en zijn debiele megafoon zo-
als bij elke thuiswedstrijd van Club. De soap-Hoefkens van
deze week tartte alle verbeelding. Eerst niet groeten, dan
weer wel groeten. Eerst geen kapitein meer, dan weer wel ka-
pitein. Uiteindelijk is alles vergeven en vergeten: de uitge-
spuwde Hoefkens ging door het stof middels een lullige
homevideo en is weer de best denkbare kapitein voor Club
Brugge. Van een zwaktebod gesproken en dat geldt ook voor
Standard, waar Van Damme aanvoerder is. We mogen met
Standard en Club Brugge te doen hebben als Van Damme en
Hoefkens daar de morele leiders moeten spelen.
De grootste onzin kwam weer uit de Brugse bestuurskamer,
ook bekend als FC Vlerick. Ze hebben bij Club een professor
marketing in hun tribune godbetert en die heeft naar de com-
munity gekeken en zijn favoriete club geadviseerd. Ze heb-
ben daar ook een manager en die had op de communitycursus
van de Vlerick-boy goed opgelet. ‘Voor een familieclub als de
onze is Hoefkens’ gedrag ontoelaatbaar.’ Familieclub is een
rekbaar begrip bij Club Brugge. Op 2 september hebben Club-
fans op de parking in Kruibeke vier Turken onder wie een
zwangere vrouw – een familie – in elkaar geslagen.

FAMILIE

Moeten behalve
refs niet ook
journalisten
beschermd
worden?

HANS VANDEWEGHE

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


