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Reeth maakt de plannen voor de Dossin-
kazerne in Mechelen bekend. 
8 mei
BUYSSE. Joris Van Parys krijgt de ANB-
Amro Prijs voor ‘de definitieve’ biografie
van Cyriel Buysse.
9 mei
VERHAEGHEN. De schrijver en cogni-
tief psycholoog Paul Verhaeghen blijft
lauweren verzamelen voor zijn Omega

21 april
POLSSLAG. Het nieuwe festival Pols-
slag, een broertje van Pukkelpop, pakt in
de Hasseltse Grenslandhallen niet uit met
grote namen, maar lokt wel meteen
12.000 bezoekers. 
23 april
BOEK. De Nederlandse hoofdstad Am-
sterdam is een jaar lang ook Wereldboe-
kenstad.

2 mei
ELVIS. De luisteraars van Radio 1 roepen
Elvis Presley uit tot de zanger met de bes-
te stem.
7 mei
MUTI. Riccardo Muti wordt benoemd
tot chef-dirigent van het Chicago Sym-
phony Orchestra.
8 mei
VAN REETH. De architect Bob Van

Elvis Presley. © ap
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HET JAAR VAN GOEDELE LIEKENS

‘Halverwege de berg is het

Goedele Liekens: ‘Ik in de politiek? Ben ik daar aan iets ontsnapt, ja.’ © Ivan Put



veild voor de recordprijs van 56 miljoen
euro.
24 mei
MOSKOU. Vooraleer de grote prijzen
worden uitgedeeld op het filmfestival van
Cannes, krijgt Aanrijding in Moskou zijn
deel in de nevencompetitie: de prijs voor
het beste scenario en de distributieprijs.
26 mei
PALM. De Gouden Palm gaat in Cannes

naar Entre les murs van Laurent Cantet. De
Grote Juryprijs is voor het door de maffia
niet op gejuich ontvangen Gomorra van
Matteo Garrone. Cathérine Deneuve krijgt
de oeuvreprijs.
26 mei
ELISABETH. De Hongaarse tenor Sza-
bolcs Brickner (27) wint de Koningin Elisa-
bethwedstrijd. Twee Belgen haalden de
halve finale.

minor. Hij krijgt nu ook de Independent
Fiction Prize.
16 mei
DO. De jeugdauteur Do Van Ranst (34)
krijgt de Prijs Knokke-Heist voor het beste
jeugdboek voor Moeders zijn gevaarlijk
met messen.
BACON. De kunstmarkt is nog niet aan-
getast door de kredietcrisis: een drieluik
van Francis Bacon wordt bij Sotheby’s ge-

‘Gomorra’. © rr
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LEO BONTE
We hebben er lang op moeten wachten,

maar op 3 september lag de ‘papieren versie
van haar persoonlijkheid’ dan toch in de kran-
tenwinkels. Van het eerste nummer van Goe-
dele gingen 120.000 exemplaren over de toon-
bank. De reacties op het nieuwe personality-
magazine — ‘een écht kutblad’ — waren vrij
positief. Intussen lijkt de verkoop van het
maandblad te stabiliseren rond de 70.000
exemplaren. Een behoorlijk resultaat.
‘Ik heb al veel opmerkelijke jaren gekend,
maar de lancering van het magazine was toch
heel bijzonder’, zegt Goedele Liekens (45).
‘Vooral omdat de voorbereiding zolang heeft
geduurd en we er keihard aan hebben ge-
werkt. We hadden wel degelijk angst en de
ontlading des te groter toen het eerste num-
mer eindelijk in de rekken lag en het boven-
dien goed verkocht.’
Een magazine is een heel ander medium dan
televisie, maar toch zijn er volgens Liekens
veel gelijkenissen. ‘Alles wat ik de voorbije
twintig jaar voor televisie heb gedaan, zit voor
een stuk in het magazine: seks, psychologie,
human interest, sociaal-maatschappelijke
statements... Het enige wat nieuw is voor mij,
is alles wat met lifestyle te maken heeft. De
impact van een magazine is veel kleiner. Ik be-
sef nu pas ten volle hoe krachtig het medium
televisie wel is. Als je de ambitie hebt om een
opiniemaker te worden, dan geef ik je de raad
om televisie te gaan maken.’

Maar VT4 heeft de grote crossmediale droom
van Goedele en de Sanoma-baas Aimé Van Hecke
aan diggelen geslagen?
‘Het magazine heeft bewezen dat het op zich
kan staan. Dat is goed nieuws. Het is nooit de
bedoeling geweest om een soort tv-versie van
het magazine te maken. Uiteraard zijn er al-
lerlei kruisbestuivingen mogelijk. Als ik op re-
portage ga naar Congo, dan zou ik ook een ca-
meraploeg kunnen meenemen. En in een
praatprogramma kan ik eenzelfde thema aan-
snijden. Maar ik vind het belangrijker om in
de media aanwezig te zijn op een manier die
bij Goedele past. De hoofdredacteur Danny Il-
legems heeft daarvoor zelfs een nieuw woord

uitgevonden: Goedele moet een glamourguer-
rilla voeren: op hoge hakken vechten voor een
betere wereld.’

Het juridisch gevecht met het tv-bedrijf SBS
Belgium lijkt me van een heel andere orde.
‘De voormalige gedelegeerd bestuurder Ricus
Jansegers heeft mij destijds over de streep ge-
trokken met een ambitieus project. Hij wilde
mij een belangrijke rol laten spelen in de ver-
breding van VT4 met een groter infotain-
mentaanbod. Ik heb er alle begrip voor als dat
niet lukt. Maar ik ben erg geschrokken van de
manier waarop ze mij aan de deur hebben ge-
zet. Meer kan ik daar niet over zeggen. De juri-
dische procedure loopt.’ 

Intussen is het bewijs geleverd dat zelfs een
coryfee als Goedele Liekens niet onmisbaar is op
televisie.
‘Ik besef maar al te goed dat niemand echt no-
dig is op televisie, maar ik twijfel er niet aan
dat ik nog altijd een meerwaarde kan leveren.
Ik ben ook niet verbitterd. Ik ben blij met wat
ik op tv allemaal heb kunnen en mogen doen:
van Vanavond niet, schat over Goedele en
Recht van antwoord tot en met de reportage-
reeks Sterke vrouwen.’
‘Ik kijk daar met voldoening en trots op terug.
Maar in deze tijden is dat niet meer evident.

‘Als je de ambitie hebt
om een opiniemaker te
worden, dan geef ik je
de raad om televisie te
gaan maken’

2008 was een woelig jaar voor Goedele Liekens.
Na de succesvolle lancering van het langverwachte
personalityblad ‘Goedele’, werd de televisiefiguur
brutaal op straat gezet door SBS Belgium (VT4,
Vijftv). ‘Desnoods zet ik een punt achter mijn 
televisiecarrière. Ik ga niet met mijn blote kont
staan draaien om toch maar in beeld te komen.’

t uitzicht ook mooi’

•••
Lees verder op blz. 16
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Het paviljoen van 
Toyo Ito
In Brugge staat het jongste be-

schermde monument van Vlaan-
deren. En dat het paviljoen van
Toyo Ito bescherming nodig
heeft, mag duidelijk zijn. Wij stel-
len voor om er een bewaker bij te
zetten en dan nog liefst een die tot
de tanden bewapend is. 
In 2002 bouwde Toyo Ito zijn
kunstwerk aan de Burg. Brugge
had iets te vieren: het was het Eu-
ropese Culturele Jaar 2002. De
oorspronkelijke bedoeling was
om het paviljoen na vijf jaar te
verplaatsen, maar het staat er nog
steeds.
Nou ja, ‘staat’. Het kunstwerk
werd al vier keer beschadigd. Een
eerste keer twee jaar geleden,
toen er een heftruck door de vloer
zakte, waarna het verkommerde.
De laatste keer, vorige maand,
toen een bestelwagen door de
roosters naast het kunstwerk zak-
te. 
Het ding platgooien kan niet,
aangezien het een beschermd
monument is. En dus heeft de
stad Brugge toch maar het Neder-
landse architectenbureau Art &
Crafts aangesteld om het te reno-
veren. Tot ontsteltenis van heel
wat Bruggelingen. 
In oktober werd, voor de grap, het
bordje ‘verkocht’ aan het kunst-
werk gehangen. Niet iedereen
kon ermee lachen: er werd een
proces-verbaal opgesteld. (kho)

MNM versus M&M
We durfden het haast niet te vra-
gen, maar we deden het toch. Of
ze het bij de VRT ook gemerkt
hadden dat de naam van hun
nieuwe hitzender een klein beetje
leek op die van die Amerikaanse,
blanke rapper. En toen we wat
dieper nadachten: MNM deed
ons ook een tikje denken aan die
kleine ronde snoepjes van in de
bioscoop. Dat kon kloppen, zei-
den ze bij de VRT, maar alles was
juridisch perfect geregeld. 
‘Perfect geregeld’ bleek in 2008
echter een relatief begrip aan de
Reyerslaan. Op de juridische
dienst van Mars, de fabrikant van
M&M’s, werd snelsnel de vraag
rondgemaild of misschien ie-
mand gesproken had met de
Vlaamse openbare omroep. Niet
dus. Waarop Mars druk zette op
de VRT en dreigde van de naam
‘een zaak’ te maken. 
Gelukkig werd op de valreep nog
een akkoord gesloten met Mars,
of de nieuwe hitzender mocht
niet uitzenden. Stel je voor dat we
2009 hadden moeten beginnen
zónder ‘a big time’. (th)

DE FLATERS
VAN HET JAAR



niet te verwarren met de Nederlandse ex-
wielrenner Jan Raas, wordt algemeen di-
recteur van het Concertgebouworkest in
Amsterdam.
10 juni
KUST. In Oostduinkerke, Middelkerde,
Westende en Blankenberge gaan in een
korte tijdspanne vier nieuwe musea open.
De kust leert haar toeristisch potentieel
kennen.

Michelinne en Jelle (‘Mijn restaurant’). © rr

26 mei
SONGFESTIVAL. De gedoodverfde fa-
voriet, de Rus Dima Bilan, wint het Euro-
visie Songfestival met het liedje ‘Believe’.
De Belgische kandidaat Ishtar gaat af en
blijft steken in de halve finale.
31 mei
RESTAURANT. De finale van Mijn res-
taurant op VTM trekt 1,2 miljoen kijkers:
d’Hogeschool in Leuven is de winnaar.

2 juni
VAN NOTEN. De Belgische modeont-
werper Dries Van Noten (50) wint in New
York de prijs van ‘International Designer
of the Year’.
5 juni
ORANGE. Rose Tremain krijgt de Oran-
ge Prize Fiction voor The road home.
7 juni
RAES. Onze landgenoot Jan Raes (48),
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ZA | 10.01.09 | 20u | CONCERTZAAL

CHRISTOPH PREGARDIEN (tenor)
ANDREAS STAIER (piano)
Schwanengesang
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

WO | 21.01.09 | 20u | KRAAKHUIS

HAGEN QUARTETT
Bartók, Beethoven, Mendelssohn
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ZO | 25.01.09 | 16u  INL. 15u15 | 18u  | KRAAKHUIS

COLLEGIUM VOCALE GENT
OLV CHRISTOPH SIEBERT, 
MUZIEKTHEATER TRANSPARANT
Ruhe
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

DE
BIJLOKE
MUZIEKCENTRUM
GENT

TICKETS

€ 18 / 15 / 5

WWW.

DEBIJLOKE.

BE

Reserveren via :
09 269 92 92 | tickets@debijloke.be

Desnoods zet ik een punt achter mijn tele-
visiecarrière, liever dan te rommelen in de
marge. Ik wil nog heel graag televisie ma-
ken, maar niet ten koste van alles. Ik ga
niet met mijn blote kont staan draaien om
toch maar in beeld te komen.’
‘Het gaat ook over de keuzes die je op een
bepaald moment in je leven wil maken. Ik
heb twintig jaar heel hard gewerkt en mijn
nek uitgestoken. Het is alsof ik constant
bergop ben gekropen. Misschien kan ik
nog hoger op die berg klimmen, maar ik
ben tot het besef gekomen dat halverwege
die berg het uitzicht ook mooi is. Dus zeg ik
tegen mezelf: hou nu eens op met dat ge-
klauter en geniet van wat je doet.’ 

U bent al jaren ambassadrice voor de Ver-
enigde Naties. Het is opvallend dat steeds
meer vedetten zich ontpoppen als wereldver-
beteraars. 
‘Er wordt lacherig gedaan over bekende
mensen die zich inzetten voor het goede
doel. Want alle BV’s doen het. En dan? Dat
zij zich inspannen voor mensen die het
minder goed hebben, kan ik alleen maar
toejuichen. Op voorwaarde dat je gemoti-
veerd bent en goed geïnformeerd over de
problematiek waarmee je bezig bent.’
‘Ik doe dat nu al tien jaar. De voorbije
maanden ben ik onder meer in Cambodja,
Nigeria, Tanzania, Congo en Kenia ge-
weest. Ik ga iets heel engs zeggen: je krijgt
een beetje eelt voor de kommer en kwel.
Ook al omdat je de oplossingen beter kunt
inschatten. Je ziet hoe een probleem toch
altijd voor een stukje oplosbaar is. Voor mij
zijn er twee belangrijke insteken: onder-
wijs en familieplanning.’
‘Soms hoor je mensen zeggen dat Afrika
een verloren continent is. Er zijn nu een-
maal heel veel redenen om niets te doen.
Maar er zijn nog veel meer redenen om wel
iets te doen. Wat ga je doen met dat zoge-
zegde verloren continent: er een grote
muur omheen zetten? Zelfs de meest cyni-
sche mens moet begrijpen dat hij er alle be-

lang bij heeft om te helpen, omdat de pro-
blemen anders naar hier komen. Boven-
dien mogen we niet vergeten dat we zelf
voor een deel de oorzaak zijn van al die el-
lende. Wij hebben die landen behoorlijk
leeggeplunderd, en nog altijd zijn de on-
eerlijke handelspraktijken die we toepas-
sen nefast voor hen. Ik blijf een idealist,
maar zonder utopie.’ 

Wendy Van Wanten spant een proces aan
tegen de ‘pesterijen’ van ‘Dag Allemaal’,
‘Knack’ publiceert e-mailverkeer tussen de
Belang-kopstukken Van Hecke en Morel. Ne-
men de media een loopje met de bescher-
ming van de privacy?
‘Wat mij nog veel meer gechoqueerd heeft,
is de vaudeville rond Phaedra Hoste, Ilse
De Meulemeester en Glenn Janssens. Het
is du jamais vu dat een ruzie over een lief-
desaffaire zo in detail in de blaadjes komt.
Ik heb het gevoel dat het er in de media
harder aan toegaat dan vroeger. De battle
of babes gebeurt ongetwijfeld overal. Wat
mij vooral stoort, is dat er altijd geschermd
wordt met de “maatschappelijke relevan-
tie” van de publicatie. Meestal moet je wel
héél ver gaan zoeken om die te vinden.’
‘Wie in de media of de showbizz actief is,
weet dat het geven en nemen is. Als ik met
mijn kinderen naar de première van een
musical ga, dan moet ik ertegen kunnen
dat er foto’s gemaakt worden. Als je dat
vervelend vindt, dan moet je thuisblijven.
Maar tot dusver kon je gemakkelijk de
grens trekken hoever je daarin wilde gaan.
Nu wordt er steeds meer tegen die grens
aangeduwd, al geef ik toe dat die in mijn
geval nog altijd gerespecteerd wordt. Al bij
al blijft de Vlaamse pers nog altijd aange-
naam voor de vedetten.’

De Fenomenale Feminatheek is gecensu-
reerd door een gedeputeerde, kardinaal Dan-
neels keurt openlijk de euthanasie van Hugo
Claus af, Bart De Wever klaagt de ‘pornofica-
tie’ van onze samenleving aan... Is er sprake
van een ethisch reveil? 

‘Je hebt altijd al een slingerbeweging ge-
had. Er wordt nu heel hard geroepen: we
moeten terug naar de normen en waarden.
Ja, en wie gaat die bepalen? Ik vind het
heel eng als iemand van bovenaf zegt: dat
zijn nu de normen en de waarden die cor-
rect zijn. Bovendien worden veel zaken
zwaar overroepen.’
‘Neem nu de seksuele ontsporing. Dat gaat
over excessen, over aberraties die van alle
tijden zijn. De verhalen van de meisjes die
in ruil voor een Bacardi Breezer seks heb-
ben, zijn opgeblazen tot een groot maat-
schappelijk probleem. Niet het minst door
mannetjes die daar politieke munt willen
uitslaan. Achteraf is gebleken dat men tot
deze conclusie is gekomen op basis van
slecht onderzoek. Men heeft twee jaar ge-
zocht naar jongeren die daarover willen
getuigen, en dan blijkt het om een kleine
minderheid te gaan. Die jonge mensen
doen het bovendien niet omdat zij dat nor-
maal vinden, maar voor het geld. Het is ei-
genlijk een vorm van prostitutie, die ook
van alle tijden is.’
‘Moet je daarom de hele jeugd stigmatise-
ren? Terwijl het net die jonge mensen zijn
die nog dromen van een vast lief en eeuwi-
ge trouw. Het zijn niet de jonge gasten die
op het vliegtuig naar Thailand zitten om
vijftienjarige meisjes binnen te doen.’

Schieten de ‘moraalridders’ op de ver-
keerde dingen?
‘Men censureert een tentoonstelling over
de Fenomenale Feminatheek van Louis-
Paul Boon, terwijl je met één muisklik op
het internet de goorste porno vindt. Dat is
blijkbaar geen punt. Wat nogmaals bewijst
dat het drogredenen zijn. Net zoals we seks
en porno op het internet nooit zullen kun-
nen verbieden. Het enige wat je kan doen,
is een gezond tegengewicht bieden zodat
de mensen dat in een juist perspectief kun-
nen plaatsen. Daarom pleit ik voor een de-
gelijke seksuele opvoeding. Het wegstop-
pen maakt het alleen maar erger.’

Goedele Liekens. © ip

‘Ik heb het gevoel dat
het er in de media
harder aan toegaat
dan vroeger’

•••
Vervolg van blz. 15



20 juni
ROCKART. In het Paleis voor Schone
Kunsten opent een tentoonstelling met
kunstrealisaties van pop- en rockartiesten:
It’s not only rock’n’roll. Onder de deelne-
mers vinden we onder meer David Byrne,
Pete Doherty, Brian Eno en Patti Smith. 
27 juni
TILLEY. Voor Kaat Tilley is mode een ne-

venfacet geworden. In haar huis in Asbeek
stelt ze een nieuwe collectie schilderijen
voor. En te koop.
28 juni
WATOU. De 28 ste editie van de Poëziezo-
mer van Watou staat in het teken van de re-
cent overleden Hugo Claus. Voor organisa-
tor Gwy Mandelinck (71) is het wellicht zijn
laatste keer.

13 juni
CANVASCOLLECTIE. Rachel Agnew
wordt laureaat van de Canvascollectie, een
interactief kunstconcours van de VRT en
Bozar, dat 14.000 inzendingen kreeg.
17 juni
ONO. De Muntschouwburg zwaait na zes
seizoenen zijn muziekdirecteur Kazushi
Ono uit.

Gwy Mandelinck (Watou). © pdw
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Z W A R T

LEO BONTE
De VRT legde in 2008 een incidentrijk par-

cours af. Niet zelden gingen de discussies (al-
weer) over het verleden, lees het tijdperk Mary-
Van Hecke. Het Rekenhof publiceerde kritische
rapporten over de samenwerking tussen de VRT
en de toeleveringsbedrijven en over de onkosten-
nota’s van het vorige management. 
De publieke omroep aanvaardde de aanbevelin-
gen van het Rekenhof, maar de smeekbede van de
gedelegeerd bestuurder Dirk Wauters om de
bladzijde van het verleden om te slaan en zich op
de toekomst te richten, viel in het Vlaams Parle-
ment in dovenmansoren. Wauters werd na ver-
loop van tijd zelfs zelf het onderwerp van felle kri-
tiek, omdat hij in verschillende
delicate dossiers steken zou heb-
ben laten vallen, zoniet slecht ge-
communiceerd. 
Het CD&V-parlementslid Carl
Decaluwé verweet Wauters al dat
hij ‘de boîte niet onder controle
heeft’. ‘Waarvan de vroegere
VRT-baas Tony Mary te veel had,
heeft Wauters te weinig’, voegde
zijn SP.A-collega Dany Vanden-
bossche er aan toe. 
Ook minister-president (en mi-
nister van Media) Kris Peeters
spaarde de voorbije weken zijn
kritiek niet. Het ging daarbij on-
der meer over de Hitler-rel van Plat préféré, het
opdoeken van Radio Donna, het wegstoppen van
de negentigste herdenking van de Wapenstil-
stand achter de rode knop, en de beslissing over
het forse besparingsplan, zonder de vakorganisa-
ties in te lichten.
Veel van die dossiers zijn ‘interne kwesties’, waar-

mee de mediagebruiker niet rechtstreeks wordt
geconfronteerd. Dat geldt echter niet voor de vele
en aanslepende technische problemen waarmee
de VRT nu al meer dan een jaar geplaagd wordt.
Dat ook de verschillende redactiesystemen moei-
lijk met elkaar communiceren, lijkt een onoplos-
baar probleem. Maar de storingen, foute onder-
schriften, tapes die niet of te laat starten... jagen
de kijker (luisteraar) blijkbaar niet weg. Het jour-
naal (19 uur) is een kijkcijferkanon en de kloof
met Het nieuws van VTM is groot.
Nog een paradox. Ondanks de besparingen die
toch al in 2007 zijn ingezet, blijft de VRT in het
algemeen en Eén in het bijzonder verder groeien.
Nochtans zit er meer aankoop in het programma-

schema en is de zaterdagavond
een stuk minder ambitieus dan
vroeger. Toch zal Eén dit jaar zelfs
het hoogste marktaandeel halen
sinds de komst van VTM in 1989.
Samen met Canvas haalt de VRT
ruim veertig procent marktaan-
deel.
We kunnen Dirk Wauters dan ook
geen ongelijk geven als hij zegt:
‘Kijk naar de resultaten en kijk
naar wat we doen’. Vorig jaar zijn
slechts twee Europese openbare
omroepen gestegen: die van Slove-
nië en de VRT. En de Vlaamse pu-
blieke omroep doet dat nu al voor

het twaalfde jaar op rij. 
Door de sanering zal de VRT nog moeilijke keuzes
moeten maken. Maar Wauters wijst er fijntjes op
dat er ook dit jaar al bespaard is en de VRT het
aanbod kwalitatief toch verder heeft uitgebouwd
en goed blijft scoren bij de mediagebruiker. En
dat ondanks al die heisa over de VRT.

De grote VRT-paradox
De VRT lag zowat het hele jaar onder vuur. Maar de vlijmscherpe kritiek
over het reilen en zeilen aan de Reyerslaan staat in schril contrast met de
resultaten. De omroep haalt het hoogste marktaandeel in twintig jaar.

De vele 
technische
problemen 
jagen de 
kijkers niet
weg

Het VRT-gebouw aan de Reyerslaan. © Joyce van de Ven

Veel kritiek maar hoge kijkcijfers

U zei enkele maanden geleden dat het voor
vrouwen weer riskant wordt om een mening
te hebben. Bettina Geysen zegt dat al die hei-
sa over haar persoon er nooit zou zijn geko-
men als zij niet de partner van Aimé Van Hec-
ke was geweest. Zijn de media vrouwonvrien-
delijk?
‘Geef mij spontaan vijf namen van vrou-
wen met een mening die in de media aan
bod komen? In plaats van over de pornofi-
catie zou men zich beter zorgen maken
over de “parisificatie” van de wereld. Vrou-
wen als Paris Hilton eisen blijkbaar alle

aandacht op. Vrouwen die de onnozele
trien uithangen met een hondje op hun
schoot en tussendoor eens zonder slip op
pad gaan. Dat vind ik een enge evolutie. En
als je dan een vrouw vindt die wél scherpe
meningen verkondigt, zoals Kristien Hem-
merechts, dan wordt ze meteen afgeschil-
derd als een bitch. Kijk naar de top van alle
grote mediabedrijven en dan weet je het
antwoord: het zijn mannenbastions.’

U hebt er ernstig over nagedacht om in de
politiek te stappen. Als u nu het politieke
spektakel bekijkt, bent u dan blij dat u er geen
deel van uitmaakt?
‘Ik ben daar aan iets ontsnapt, ja. Ik werk
veel in Nederland. Je zou de sms’jes van
mijn Nederlandse vrienden eens moeten
lezen. Ik durf me daar de komende maan-
den niet te vertonen. We maken ons com-
pleet belachelijk. De gebeurtenissen ver-
anderen misschien niets aan mijn politiek
engagement, maar ik ben niet langer geën-
gageerd om ook effectief in de politiek te
gaan. Dat is op zich wel jammer. Want het
geldt ongetwijfeld voor veel mensen. Om
nog maar te zwijgen over hun stemgedrag.
Je hoeft geen visionair te zijn om te weten
dat bij de volgende verkiezingen veel pro-
teststemmen zullen worden uitgebracht.
Ook ik erger mij blauw aan de politieke
poespas in ons land.’

Wat heeft u het meest gecharmeerd in
2008?
‘Wat mij ontzettend ontroerd heeft, is de
speech van Erwin Mortier op de begrafenis
van Hugo Claus. Maar dat kan niet op te-
gen het boekje dat mijn dochter heeft ge-
maakt onder de titel Celeste meer dan
Cockmartin, met verhalen over de ham-
ster, de katten en de ezels in de tuin. Dat is
pas een mooi magazine.’

‘Vrouwen als Paris
Hilton eisen alle 
aandacht op. 
Vrouwen die de 
onnozele trien 
uithangen met een
hondje op hun schoot
en tussendoor zonder
slip op pad gaan’


