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I n n o v a t i n g  D i g i t a l  C o n t e n t

immers  impact  op  zorg,  econo
mie,  wonen,  erfgoed  en  gebieds
ontwikkeling. Wie onder de vleu
gels van de ministerpresident zit,
kan alle leden van de Vlaamse re
gering op een gelijkwaardige ma
nier aanspreken.
Ondanks  hun  vroegere  scepsis
spreken  de  bevraagden  zich  uit
voor  het  behoud  van  een  Bouw
meester.  Meer  zelfs,  ze  pleiten
voor  een  sterke  en  dynamische
functie, met een figuur die zich ge
zagvol  en  onafhankelijk  kan  op
stellen.  Iemand  die  een  opinie
mag  uiten  over  actuele  kwesties
inzake architectuurkwaliteit.

Blijde  intrede

Bouwend Vlaanderen lijkt de blij
de  intrede  van  experten  te  aan
vaarden. Het rapport spreekt ech
ter  bewust  niet  over  een  ‘exper
tencollege’, omdat zo’n orgaan col
legiaal beslist. Het alternatief, ‘ex
pertengroep’,  geeft beter aan dat
de experten een ondersteunende
rol hebben.
Het  rapport  laat geen  twijfel be
staan over de hiërarchie. Het zet
de  Bouwmeester  bovenaan.  Vlak

overheid gemaakt door een extern
bureau. In de loop van 2,5 maan
den  bevroeg  het  zowat  iedereen
die  in  Vlaanderen  iets  met  bou
wen te maken heeft: steden en ge
meenten,  bouwpromotoren,  in
vesteerders  en  alle  denkbare  or
des van architecten en planners.

Openbreken

De grote meerderheid van de be
vraagden is niet te vinden om de
werking onder te brengen bij het
Departement Ruimte. Ze zijn be
ducht voor een context van ‘ruim
telijke ordening’ omdat zich daar
vaak  belangenconflicten  en  juri
dische procedures voordoen. Pro
jecten moeten er vertaald worden
in  rechtsbestendige  formulerin
gen. Dat is moeilijk te verzoenen
met de functie van Bouwmeester,
die  net  moet  verruimen,  de  be
staande  toestand  openbreken  en
nieuwe zienswijzen uittesten.
In plaats van de werking deel  te
laten uitmaken van een adminis
tratie, adviseert het rapport om ze
rechtstreeks  bij  de  Vlaamse  mi
nisterpresident  onder  te  bren
gen. Een visie over bouwen heeft

‘Dit zou zelfs een konijn 
laten staan!’
Nee, de wortelen waren niet gaar genoeg. 
En op een chocoladetaart na, heeft
SERGIO HERMAN alle gerechten in
de eerste aflevering van 
‘Mijn Popuprestaurant’
afgekraakt. (op VTM)

MEDIA

Het  was  gisteren  juichen  bij
onlinemagazine  Charlie  Magazi
ne.  Rond  17  uur  hadden  ze  via
crowdfunding 30.285 euro ingeza
meld  en  daarmee  zitten  ze,  drie
dagen voor het einde van de actie,
boven de doelstelling. De makers
van de website wilden 30.000 eu
ro ophalen, een bedrag dat beziel
ster  Jozefien  Daelemans  bij  de
start van de actie omschreven had
als ‘enorm veel naar Vlaamse nor
men’. Het geld is nodig omdat het
magazine, dat bewust weg wil van

het  klassieke  advertentiemodel,
nu  enkel met  vrijwilligers draait
en  daar  geen  toekomstmodel  in
zit.  Ze  willen  ook  investeren  in
platformen  die  meer  interactie
tussen lezers en schrijvers moge
lijk maken. Charlie Mag wist vori
ge week nog de media te beroeren
met het belevingsverhaal van So
phie Lodewijks, over een dodelijk
verkeersongeval veroorzaakt door
een dronken bestuurder. Het ver
haal werd zo massaal gedeeld, dat
de servers eronder bezweken. (lvv)

Charlie Magazine haalt de 30.000 euro

De  makers  zijn  opgelucht.  ©  rr

DESALNIETTEMIN

DAT HEET DAN 
GELUKKIG ZIJN

INGE SCHELSTRAETE

De Verenigde Naties weten welke song ‘een glimlach op uw
gezicht tovert’. Het is klef geformuleerd, maar ze bedoelen
het goed: ze willen een playlist opstellen met vijftig liedjes
voor de ‘Internationale Dag van het Geluk’, nu vrijdag. 
Ik wist niet eens dat 20 maart de Internationale Dag van het
Geluk was, maar als diëtisten, vrouwen en wouden hun dag
krijgen, waarom dan niet het geluk? En als er iets is wat ik
niet relativeer, dan wel de kracht van muziek. Ik ken geen
enkele drug die zo effectief mijn humeur kan veranderen,
en het is nog eens een legale drug ook. 
Voor u dat wegwuift als een boutade: dictators en extremis
ten onderschatten muziek niet. NoordKorea en de nazi’s
sloegen  sommige  soorten
muziek in de ban, de ayatol
lahs en de Taliban verboden
gewoonweg alle muziek.
Alleen.... een playlist voor de
Dag van het Geluk. Zucht. Je
wéét gewoon welke onverla
ten  die  lijst  zullen  vullen.
Ook  al  gaf  secretarisgene
raal Ban Kimoon het goede
voorbeeld door ‘Signed sea
led  delivered’  van  Stevie
Wonder op de lijst te zetten
–  excellente  keuze,  sir!  We
konden die lijst al voorspel
len nog vóór we wisten dat
David  Guetta  en  Pharrell
Williams  bij  de  ambassa
deurs van het initiatief zijn.
Door muziek als laxeerpil of
pijnstiller te gebruiken, doe
je ze toch geen recht aan. En
trouwens:  trieste  muziek
kan  ontzettend  opbeurend
werken, maar  er  is  een be
paalde soort popmuziek die
zo  moedwillig  goedgezind
is, dat je er slechtgezind van wordt. Als ik vrijdagmorgen
tien keer na elkaar ‘Happy’ van Pharrell hoor, ben ik tegen
de lunch zeker neerslachtig. 
Overigens weet ik wel wat ik in zo’n geval moet doen: drie
keer na elkaar ‘Please please please let me get what I want’
van The Smiths beluisteren, misschien wel de allerdepres
siefste song ter wereld. Tegen dat die smachtende mandoli
nes aanzwellen, weet ik dat het allemaal wel zal meevallen.
‘Ik  heb  dat  met  “Heroes”  van  Bowie!’,  roept  hier  ie
mand. Zien jullie hoe het werkt, Verenigde Naties? 
Volgend jaar: Morrissey ambassadeur van de Dag van het
Geluk! Dat wordt lachen. H

ij hield te veel reke
ning  met  esthetiek.
Met  duurzaamheid,
kostprijs en inplan
ting liet hij zich dan

weer  te  weinig  in.  Er  werden  te
weinig opdrachten uitgeschreven
en ze gingen te vaak naar bevrien
de bureaus of naar het buitenland.
Hij had te veel macht en zijn crite
ria waren niet helder.
Voor  sommige  organisaties  in
bouwend Vlaanderen was het dui
delijk:  de Vlaamse Bouwmeester
was de baarlijke duivel. Het leek
wel  of  ze  gesouffleerd  hadden
voor het regeerakkoord.
In dat akkoord stonden twee aan
kondigingen. De huidige  (onder
tussen ontslagen) Vlaamse Bouw
meester  zou  na  het  beëindigen
van zijn mandaat worden vervan
gen door een Bouwmeesterscolle
ge. Vervolgens zou de hele bouw
meesterswerking een plek krijgen
in het Departement Ruimte.
Het is dan ook een verrassing om
nu  een  advies  te  lezen  dat  lijn
recht tegen die twee voornemens
in gaat.
Het  rapport  is  op  vraag  van  de

STEDEN, BOUWPROMOTOREN, ARCHITECTEN, 
INVESTEERDERS... IEDEREEN WIL ER EEN

Bouwmeester 
boven 

Het kot was te klein toen het regeerakkoord aangaf de 
Bouwmeester te vervangen door een Bouwmeesterscollege.
Een rapport gaat daar nu lijnrecht tegenin; deze krant kon

het al inkijken. Bouwend Vlaanderen opteert voor een 
onafhankelijke Bouwmeester die initiatief mag nemen en

zich kan uitspreken. GEERT SELS

Er is een 
bepaalde soort
popmuziek die
zo moedwillig 
goedgezind is,
dat je er 
slechtgezind 
van wordt
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versmachten. Een instrument als
de  open  oproep,  dat  bouwop
drachten  uitschrijft,  krijgt  het
vertrouwen. Vakorganisaties vra
gen echter meer transparantie en
een betere motivatie van de selec
tie.

Plaats  kennen

Het komt erop neer dat de Bouw
meester zijn plaats moet kennen.
Hij kan publieke bouwheren bege
leiden  en  inspireren,  maar  niet
hun  plaats  innemen.  In  het  rap
port gaan stemmen op om zijn ter
rein uit  te breiden. Waarom zou
hij ook niet  zijn  stem hebben  in
beeldbepalende projecten van de
federale  overheid  en  private  be
drijven?  Omgekeerd  moeten  ook
anderen de plaats  van de Bouw
meester  kennen.  Aan  zijn  onaf
hankelijkheid wordt niet geraakt.
Het advies ligt dezer dagen ter be
spreking op de bevoegde kabinet
ten. Mogelijk wordt nu snel duide
lijk wat in de toekomst de taken
van  een  Bouwmeester  zijn.  Dat
zou  handig  kunnen  zijn  om  een
vacature voor een nieuwe Bouw
meester uit te schrijven.

daaronder  komt  een  experten
groep die hem adviseert. En daar
nog onder komt het team van de
Vlaamse  Bouwmeester,  waar  ex
pertise zit en waar projecten con
tinu worden opgevolgd.
Een en ander wil niet zeggen dat
de  rode  loper  zomaar  uitgerold
wordt  voor de Bouwmeester. Hij
wordt geacht rekening te houden
met de achterban en met de be
leidslijnen van de regering. Hoe
wel hij rekenschap moet afleggen,
mag  dat  zijn  initiatiefrecht  niet

Het  rapport  wil  de
werking  bij  de 
Vlaamse  minister
president  onder
brengen.  Een  visie
over  bouwen  heeft
immers  impact  op
zorg,  economie, 
wonen  en  erfgoed

De  Stadshal  in  Gent:  resultaat  van  een  open  oproep.  ©  belga

OPERA

Archief Mortier 
naar Berlijn

Het privéarchief van Gerard
Mortier verhuist deze maand 
naar de Akademie der Künste in 
Berlijn. Het bevat brieven, docu
menten en notities die de opera
directeur over een periode van 
veertig jaar schreef. Mortiers 
partner, dirigent Sylvain Cam
breling, bracht de nalatenschap 
op orde. Hij stemde in met de 
vraag uit Berlijn, zo zei hij aan 
De Tijd, op voorwaarde dat het 
archief toegankelijk zou zijn. De 
Akademie bewaart vooral ar
chieven van kunstenaars.  (gvds)

FILM

Guust Flaterfilm 
in de maak

Van de stripfiguur Guust 
Flater komt volgens de Franse 
krant Le Figaro een filmversie. 
Die zou worden geregisseerd 
door PierreFrançois MartinLa
val van de populaire komische 
films Les profs. 
De Belg André Franquin tekende 
de charmant incompetente en 
altijd vermoeide kantoorklerk 
voor het eerst in 1957. In 1981 
werd hij al verfilmd in Fais gaf
fe à la gaffe, dat door kritiek en 
publiek werd neergesabeld. De 
nieuwe film is voor 2016. (blg)

MEDIA

Roularta fuseert  
bouwmagazines  

 Beter bouwen & verbouwen,
het bouwmagazine dat Roularta 
vorig jaar overnam van Produ
press, smelt samen met zuster
blad Ik ga bouwen, dat ook de 
titel blijft. Met de Franstalige 
versie gebeurt hetzelfde. De ad
vertentiemarkt bleek onvoldoen
de groot om beide bladen renda
bel te houden. De twee titels sa
men verkopen, als je ook de 
twee talen optelt, zo’n 25.000 
exemplaren per nummer. Bij de 
herstructurering gaan twee jobs 
verloren. (lvv)

MEDIA

Europese Politico start op 21 april 

De Europese editie van de po
litieke nieuwssite Politico gaat 
op 21 april live in Brussel. Ook 
in Berlijn, Parijs en Londen ko
men er kantoren. 
In de Verenigde Staten is Politi
co, dat daar enkel over Ameri
kaanse politiek schrijft, intussen 
uitgegroeid tot een fenomeen, 
met gemiddeld zeven miljoen 
unieke bezoekers per maand. De 
site is ook een belangrijk deel 
van het medialandschap in de 
reeks House of cards. Aan deze 
kant van de oceaan gaan ze zich 

focussen op de Europese besluit
vorming. Daarvoor sloten ze een 
samenwerkingsakkoord met de 
Duitse mediareus Axel Springer, 
uitgever van onder meer Bild en 
Die Welt. 
Een van de schrijvers met wie 
de Europese nieuwssite uitpakt, 
is Ryan Heath. Hij schreef het 
twintigersmanifest Please just f * 
off, it’s our turn now en is voor
malig woordvoerder van Euro
pees politica Neelie Kroes. Hij 
gaat onder meer de dagelijkse 
ochtendcolumn schrijven.  (lvv)

Dossinkazerne  in  Mechelen:  resultaat  van  een  open  oproep.  ©  belga

Park  Spoor  Noord  in  Antwerpen:  resultaat  van  een  open  oproep.    ©  wdk
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