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Ik vernam onlangs dat de
Amerikaanse koffiehuizenketen
Starbucks afgelopen week haar eerste
vestiging opende in Antwerpen. Ze had
er al een in de luchthaven van
Zaventem, maar dit is de eerste in een
Belgische stad. Hoezee!

Sta me toe om een voorspelling te
doen: precies dezelfde linkse lui die je
met geen stokken een cheeseburger
van McDonald’s kan voeren, zullen en
masse opdagen voor een latte van
Starbucks. Merkwaardig, want al ver-
koopt de ene hamburgers en friet en de
andere koffie en muffins, tussen
Starbucks en McDonald’s bestaat niet
zo heel veel verschil. Een beetje linkse
jongen in de VS laat zich dan ook al
lang niet meer betrappen bij Starbucks.

Loftsocialisten

Teleurgesteld? Geen wonder. Samen
met Apple en Nike is Starbucks namelijk
een van de Amerikaanse merken die
goed in de markt liggen in Europa.
Starbucks straalt hippe stedelijkheid uit.
Daar wil je dus graag een uurtje door-
brengen met een venti soy latte en je
laptop. (Dat wil zeggen: een Mac. Geen
pc, want die horen thuis in het rijtje van

McDonald’s en Coca-Cola: niet-politiek
correcte Amerikaanse merken.)

Logisch dus dat er meteen een fanpagi-
na op Facebook opdook die een week
later al 3.500 leden had, en dat ze zaak
geopend werd met radioster Peter Van
de Veire, een stoet BV’s, de Amerikaanse
ambassadeur Howard Gutman, burge-
meester van Antwerpen Patrick Janssens
en een optreden van Das Pop, de band
van Bent ‘De slimste mens’ Van Looy.
Naar wat ik opmaak uit de internet- en
krantenverslagen leek het daar wel de
intrede van de sint, maar dan voor grote
mensen.

Dit terzijde, maar als geëmigreerde
Belg en reserve-Amerikaan aanzie ik dat
allemaal niet zonder gêne. Dat ze in
Moskou of Beijing destijds half gek wer-
den toen de eerste McDonald’s zijn deu-
ren opende, tot daar aan toe. Maar je zou
verwachten dat we in België anno 2010
iets meer gewend zijn. De nationale
media en een tros dignitarissen die
opdagen voor de opening van een koffie-
huis zoals er in de wereld al 16.000 zijn?
Nou, nee. Dat is meer iets voor een nieu-
we autofabriek. Dát zou opzienbarend
zijn.

In ieder geval verwed ik er dus een
dollar of tien op dat de Antwerpse
Starbucks vol zal zitten met hippe link-
se stedelingen. Loftsocialisten, zeg
maar. En dat mag merkwaardig heten,

want Starbucks heeft niet bepaald een
smetteloos sociaal blazoen.

Union busting

Dat een mens vijf euro wil betalen voor
een kartonnen bekertje koffie, is natuur-
lijk zijn eigen zaak. En ja, Starbucks recy-
cleert plichtsgetrouw en verkoopt fair-
tradekoffie. Maar de keten wordt er net
zo goed van beschuldigd dat ze haar
dominante marktpositie gebruikt om
de concurrentie de nek om te wringen.
Clustering heet die praktijk. Wanneer
Starbucks zaken begint te doen in een

nieuwe buurt of gemeente, heeft het de
nare gewoonte om daar niet één, maar
meteen een heel aantal vestigingen neer
te poten en bovendien te tolereren dat
die een hele tijd met verlies draaien.
Gevolg: onafhankelijke koffiehuizen en
andere horecazaken in de buurt kunnen
de concurrentie niet aan, moeten de
deuren sluiten en Starbucks heeft het

terrein voor zichzelf.
Ook niet mis: Starbucks onderscheidde

zich door de jaren heen met wat hier in
de VS union busting heet. Werknemers
die vakbondsafdelingen wilden oprich-
ten, werden ontslagen. Mensen die ooit
met vakbonden te maken hadden
gehad, werden niet eens aangenomen.
Eén vrouw die bij de afdeling human
resources werkte, weigerde om aan die
illegale praktijk mee te werken en werd
van de weeromstuit zelf ontslagen.
Starbucks betaalde uiteindelijk 165.000
dollar voor een minnelijke schikking in
de zaak die zij aanspande.

Geen wonder dus dat veel linkse lui in
Amerika nog liever doodvallen dan kof-
fie te drinken bij Starbucks. Zulke men-
sen zetten zich af tegen de ketens die
heel Amerika sinds de Tweede
Wereldoorlog gehomogeniseerd heb-
ben, in navolging van McDonald’s. Ze
gaan bewust in multiculturele buurten
wonen waar de huizen betaalbaar zijn

en de franchisezaken nog niet zijn door-
gedrongen. Voor hen is Starbucks com-
pleet foute boel.

Een beetje progressieveling hier sleept
zijn Mac mee naar zijn plaatselijke, onaf-
hankelijke koffiehuis en koopt daar zijn
koffie van vijf dollar. Als het groene zee-
meerminnetje in het straatbeeld opduikt,
is de wijk namelijk om zeep. Het nieuws
dat Starbucks een zaak opent in een histo-
risch Europees gebouw als het Centraal
Station van Antwerpen zouden veel men-
sen hier dan ook met afschuw onthalen.

Starbucks weet dat trouwens ook zelf.
Sinds vorig jaar opent de keten in de VS
vestigingen waar het Starbuckslogo niet
op elk beschikbaar oppervlak gekalkt is en
het decor dat van een kleinschalige buurt-
koffieshop moet nabootsen. Het spreekt
vanzelf dat hippe linkse stedelingen dat
als een zo mogelijk nog meer perfide zet
beschouwen.  

De toestand is natuurlijk niet drama-
tisch. Het is niet erger dan bij andere
ketens. Maar het staat allemaal wel in
schril contrast met het huiselijke, sociaal
bewuste new age-imago dat Starbucks
zichzelf aanmeet. Wat mij er echter niet
van weerhoudt om even bij de Starbucks
in Antwerpen langs te lopen wanneer ik
op vakantie in België heimwee krijg naar
Amerika. Ze mogen mijn strawberries and
cream frappucino alvast koud zetten.
Koffie lust ik namelijk niet.

Tom Vandyck is VS-correspondent bij De Morgen
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TOM VANDYCK kijkt met gemengde gevoelens naar 
de Belgische opgang van koffiehuizenketen Starbucks

Starbucks

Werknemers bij Starbucks die

vakbondsafdelingen wilden oprichten, 

werden ontslagen. Mensen die ooit met

vakbonden te maken hadden gehad, 

werden niet eens aangenomen

H
et is met B-H-V een beetje
zoals met die gestolen
brief in het verhaal van
Edgar Allan Poe: alle poli-

tici, Jean-Luc Dehaene op kop, zijn
al maanden koortsachtig op zoek
naar een ‘oplossing’. Maar de oplos-
sing ligt eigenlijk voor hun neus,
net zoals de onvindbare brief bij
Poe gewoon in het vakje met ‘brie-
ven’ lag. Die oplossing, dat is het
Vlaamse wetsvoorstel dat al is aan-
genomen in de Kamercommissie.
Ik som hier tien goede redenen op
om dit voorstel onverwijld goed te
keuren in het parlement. 

1
De oplossing die de Vlaamse
partijen voorstellen is heel rede-
lijk en zit technisch goed in

elkaar. Ten gronde gaat het om de
vraag hoe je de provincialisering
van het kiessysteem en de 5%-drem-
pel op een werkbare manier kunt
toepassen in de gesplitste provincie
Brabant, rekening houdend met de
specifieke positie van Brussel. Het
Vlaamse wetsvoorstel voorziet in
een systeem van apparentering,
waardoor Vlaamse lijsten die in de
kieskring Brussel onder de 5%-
drempel blijven toch nog zetels
kunnen halen. Anderzijds kunnen
ook de Franstaligen in Vlaams-
Brabant vertegenwoordigd blijven
in de Kamer, net zoals dat nu het
geval is in het Vlaams parlement.    

2
Dit Vlaamse voorstel werd
mee uitgewerkt door de huidi-
ge voorzitter van de Europese

Raad. Als er één politicus is die
ervan gruwelt om met communau-
tair dynamiet te spelen, dan is het

wel Herman Van Rompuy. Dat zelfs
hij het voorstel heeft ondertekend
illustreert dan ook perfect wat ik in
het vorige punt al schreef: wat voor-
ligt in de Kamer is geen extremisti-
sche bombrief, maar een redelijke
en logische oplossing voor een ver-
kiezingstechnisch probleem.

3
Het goedkeuren van het
Vlaamse wetsvoorstel is de
enige manier om rechtszeker-

heid te creëren rond de volgende
federale verkiezingen. Het voorstel
komt tegemoet aan de opmerkin-
gen van de Raad van State bij eerde-
re splitsingsvoorstellen. Het strookt
perfect met de Grondwet en met
het arrest van het Grondwettelijk
Hof. Dat kan niet gezegd worden
van mogelijke alternatieven.
Juristen verschillen van mening
over de vraag of het herinvoeren
van de oude kieskringen in over-
eenstemming zou zijn met het
arrest. Ook een loodgieteroplossing
zal onvermijdelijk op allerlei juridi-
sche bezwaren stuiten en worden
aangevochten bij het
Grondwettelijk Hof. Met een juri-
disch betwistbare regeling blijft de
mogelijke schorsing of vernietiging
als een zwaard van Damocles boven
de verkiezingen van 2011 hangen. 

4
Ook in een pacificatiedemo-
cratie is het soms nodig om
beslissingen te nemen tegen

de minderheid. De Vlamingen heb-
ben in het verleden al verschillende
pogingen ondernomen om een
consensus te bereiken over B-H-V.
Maar die pogingen zijn mislukt, en

de tijd dringt. In die omstandighe-
den is het normaal dat de democra-
tische meerderheidsregel gaat spe-
len. Ook inzake de abortus- en
euthanasiekwesties werd er aan-
vankelijk gepoogd om een consen-
sus te bereiken tussen katholieken
en niet-katholieken. Maar toen dit
niet lukte, en een aanpassing van
de wetgeving zich opdrong, heb-
ben de vrijzinnigen hun visie een-
zijdig doorgedrukt. De katholieken
vonden dit niet prettig, maar heb-
ben er zich als goede democraten
wel bij neergelegd. 

5
De Vlaamse partijen hebben al
verschillende keren plechtig
beloofd dat ze B-H-V zouden

splitsen zonder daarvoor een prijs
te betalen. Politieke en electorale
beloftes moeten natuurlijk altijd
met een korreltje zout worden
genomen. Dat komt echter omdat
de partijen zelden voldoende
macht hebben om die beloftes
onverkort waar te maken, en zich
dan ook noodgedwongen moeten
neerleggen bij een compromis.

Punt is echter dat de Vlaamse partij-
en inzake B-H-V voor een keer wél
de macht hebben om te doen wat
ze hebben beloofd. Als ze zelfs in
dat geval de meest plechtige belof-
ten aan hun laars lappen, dan zal
hun politieke geloofwaardigheid
onvermijdelijk een nieuw diepte-
punt bereiken.  

6
Het is allesbehalve een uitge-
maakte zaak dat de
Franstalige partijen het tot

een regeringscrisis (en dus een regi-
mecrisis) zullen laten komen
omwille van B-H-V. Als gewiekste
pokerspelers en briljante strategen
dreigen ze daar natuurlijk wel mee,
en dat is ook normaal. Minder nor-
maal is dat de Vlamingen daar zo
makkelijk intrappen. Op de keper

beschouwd staat er in B-H-V geen
immens groot belang op het spel
voor de Franstaligen. B-H-V splitsen
leidt tot een beperkt voordeel voor
de Vlamingen (het afremmen maar
zeker niet indammen van de ver-
fransing in de Rand) en een beperkt
nadeel voor de Franstaligen (het
verlies van een paar tienduizend
stemmen). Zouden de Franstaligen
België omwille daarvan echt op de
rand van de afgrond brengen? Dat
ze de welvaart van honderdduizen-
den Walen ondergeschikt maken
aan de belangen van een paar tien-
duizend rijke villabewoners rond
Brussel krijgen ze nooit aan hun
kiezers uitgelegd. 

7
Het is niet juist dat de alarm-
belprocedure automatisch de
val van de regering met zich

meebrengt. Na de lange reeks van
belangenconflicten kunnen de
Franstaligen nog die alarmbelpro-
cedure starten als ultiem vertra-
gingsmiddel. Als de alarmbel wordt
geluid, dan heeft de regering dertig
dagen de tijd om een gemotiveerd

advies te formuleren. Dat advies zal
niets anders zijn dan het standpunt
dat de federale regering al sinds
jaar en dag verdedigt (onder meer
in het Overlegcomité naar aanlei-
ding van de uiteenlopende belan-
genconflicten): de regering streeft
naar een ‘onderhandelde’ oplossing
en verzoekt het parlement om, in
afwachting daarvan, het Vlaamse
wetsvoorstel niet goed te keuren.
Daarna gaat de parlementaire pro-
cedure gewoon verder en beslist
het parlement soeverein of het dit
advies van de uitvoerende macht al
dan niet volgt.     

8
De regering hoeft evenmin te
vallen over de bekrachtiging
van de wet.  Dat is in ons parle-

mentair systeem niet meer dan een

apolitieke formaliteit, waarbij de
uitvoerende macht akte neemt van
wat het soevereine parlement
beslist. Elke andere interpretatie
zou betekenen dat we terechtko-
men in een soort van presidentieel
systeem, waarbij de uitvoerende
macht een veto kan stellen tegen de
wetgevende macht. 

9
Paradoxaal genoeg zijn er
vooral vanuit een
Belgischgezind perspectief

goede redenen om het Vlaamse
voorstel snel goed te keuren. De
goedkeuring van dit wetsvoorstel
zou België niet opblazen maar
juist versterken.  Dat is, zoals
gezegd, de enige manier om de
juridische onzekerheid rond de
volgende federale verkiezingen
weg te nemen. Het zou aantonen
dat de Belgische Grondwet en de
arresten van het Grondwettelijk
Hof méér zijn dan vodjes papier.
Maar vooral zou daarmee het
bewijs worden geleverd dat
België nog steeds kan functione-
ren als een normale democratie,
waarbij de minderheid de beslis-
singen van de meerderheid aan-
vaardt, ook al is ze het er niet mee
eens. 

10
Tenslotte zullen het
vooral de Franstaligen
zelf zijn die in de coulis-

sen opgelucht adem zullen halen
wanneer de Vlamingen de B-H-V-
wet eenzijdig goedkeuren. Dit is
voor hun de gemakkelijkste
manier om verlost te raken van
een vervelend maar niet vitaal
dossier, zonder electoraal
gezichtsverlies te leiden. Ten aan-
zien van de eigen kiezers kunnen
ze de handen in onschuld wassen,
want de Vlamingen hebben het
gedaan. 

Een elfde reden heeft natuurlijk
te maken met Dehaene zelf. De
man moet een ‘onderhandelde’
oplossing zien te vinden, maar is
langs alle kanten vastgeketend:
hij heeft geen bijzondere meer-
derheid, geen tweederde meer-
derheid, wordt tegengewerkt
door de Vlaamse regering en
moet tot overmaat van ramp wer-
ken tegen een uiterst scherpe
deadline. De kans dat hij zich als
een politieke Houdini uit die tal-
rijke boeien zal kunnen bevrijden
is klein tot onbestaande. Laten we
die arme man snel uit zijn lijden
verlossen en de Gordiaanse B-H-V-
knoop gewoon doorhakken.

BART MADDENS geeft tien goede redenen om het Vlaamse B-H-V-voorstel onverwijld goed te keuren

De beste oplossing is al voorhanden
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DMPOLL Elke dag peilt De Morgen naar uw mening. Hier vindt u de uitslag

In het centrum van Brussel, de zogenaamde
Vijfhoek, mag er vanaf september maximaal 
30 kilometer per uur gereden worden. Goed idee?

JA 62%
NEE 38%

Kort

Hoe Arid volwassen
is geworden >26

Fotobiënnale Luik verliest
de controle >26

Milaan eert echte, 
deftige dames >27

Pop

U2 grootverdiener in VS

U2 was in 2009 de best verdienende
groep in de Verenigde Staten. Het
toeren en de platenverkoop leverde
de Ierse groep zo’n 80 miljoen euro
op, zo blijkt uit cijfers van het
muziektijdschrift Billboard. De 360°
Tour van U2 was de duurste ooit,
maar bereikte meer toeschouwers
omdat het publiek aan alle kanten
rond het podium kon zitten. Vorig
jaar stond Madonna nog bovenaan
de lijst van grootverdieners. Zij zakt
nu naar de derde plaats met 34,5 mil-
joen euro. Michael Jackson strandde
op de 20ste plaats, maar verdiende
postuum wel het meest aan zijn cd-
en beltoonroyalty’s.

David Geffen is ‘so vain’

De Britse tabloid The Sun heeft naar
eigen zeggen de identiteit van de
zelfingenomen ijdeltuit ontmaskerd
die Carly Simon bezingt in haar hit
‘You’re so vain’ van begin jaren
zeventig. Volgens The Sun verwijst
Simon naar David Geffen, die in de
jaren zeventig haar plaat opnam.
Eerder werden al Warren Beatty, Mick
Jagger en Kris Kristofferson gelinkt
aan de song, drie mannen met wie
Simon een relatie heeft gehad. De
zangeres ontkent in alle toonaarden.

Tekenfilm

‘South Park’ met Felipe
Calderón toch in Mexico

MTV Mexico zal de Pinewood
Derby-aflevering van South Park nu
toch uitzenden op 4 april. De
Mexicaanse overheid heeft daarvoor
toestemming gegeven. De aflevering
werd eerst geschrapt omdat er een
Mexicaanse vlag in wordt getoond
en een spilzieke en weinig betrouw-
bare president, die opvallend goed
lijkt op Felipe Calderón.

Archeologie

Twee Grieken opgepakt
met beeld uit 4de eeuw

In het noorden van Griekenland zijn
twee Grieken opgepakt die een bron-
zen beeld uit de vierde eeuw v.C. gesto-
len hadden. De mannen probeerden
het beeld voor 7 miljoen euro te verko-
pen. Het bronzen beeld van een naak-
te jongeman beeldt mogelijk
Alexander de Grote af. Het zou een
uniek beeld zijn.

●

Het gevangenisdrama Un prophète is een
spannende en bikkelharde kroniek van het
leven achter de tralies. Het is nochtans geen
documentaire, maar wel een echte, even rea-
listische als gestileerde speelfilm. Als de film
begint, is de jonge Malik (een indrukwek-
kende vertolking van nieuwkomer Tahar
Rahim) net in de gevangenis beland. De
reden is niet duidelijk en heeft ook geen
belang. Wél belangrijk is dat Malik geen
geharde crimineel is. Nog niet. “Je zit bij de
grote jongens”, zegt een bewaker tegen de
bange Malik. Is dat een bezorgde waarschu-
wing of een cynische voorspelling?

Hoe dan ook, enkele jaren later is Malik zélf
een van de grote jongens geworden. De film
schetst die transformatie op een bijzonder
gedetailleerde manier, volgens een even
kille als onwrikbare logica. Zo maakt de
scène waarin Malik letterlijk gedwongen
wordt om een andere gedetineerde te ver-
moorden op een angstaanjagende manier
duidelijk dat Malik moet doden om niet zelf
gedood te worden. En dan is er geen weg
terug...

Scenarist-regisseur Jacques Audiard, ook
bekend van Regarde les hommes tomber,
Sur mes lèvres en vooral van De battre mon
coeur s'est arrêté, kreeg voor Un prophète
terecht de Grand Prix du Jury in Cannes.
Voor zover dat nog nodig was, heeft hij met
deze ijzersterke gevangenisthriller bewezen
dat hij tot de interessantste Franse filmma-
kers van dit moment behoort. Of zoals
Kenneth Turan, de filmcriticus van de Los
Angeles Times, het vanuit Cannes mooi ver-
woordde: “Jacques Audiard is the best
French writer-director most Americans have
never heard of.”

Deze ‘profetie’ lijkt zich inmiddels waar te
maken. Vorige week kreeg Un prophète in

Londen nog de BAFTA voor ‘Best Film not in
the English Language’. En volgende week
weten we of Jacques Audiard ook het
Oscarbeeldje voor ‘Best Foreign Language
Film’ omhoog mag steken.

Misschien nog een geluk dat Un prophète
een echte ‘mannenfilm’ is, want daardoor
kon Isabelle Adjani de vijfde César uit haar
carrière binnenhalen, namelijk die als beste
actrice voor haar vertolking in La journée de
la jupe. Daarin speelt zij een lerares bij wie
de stoppen doorslaan en die als gevolg daar-
van haar leerlingen gijzelt.

Clint Eastwood kreeg voor Gran Torino de
César voor beste buitenlandse film. Hij
kreeg die prijs al eerder voor Mystic River en
Million Dollar Baby.

De Belgische genomineerden vielen dit
jaar helemaal uit de boot. Scenarist-regis-
seur Lucas Belvaux kreeg nochtans vier
nominaties voor zijn kidnapthriller Rapt
(geïnspireerd op de ophefmakende ontvoe-
ring uit 1978 van de Belgische zakenman
baron Édouard-Jean Empain). De Belgische
animatiefilm Panique au village van het duo
Stéphane Aubier en Vincent Patar was geno-
mineerd in de categorie voor beste buiten-
landse film. Andere Belgische nominaties
waren er voor Benoît Poelvoorde (beste
mannelijke bijrol in Coco avant Chanel),
Glynn Speeckaert (beste fotografie voor A
l’origine), Ludo Troch (beste montage voor
Le concert) en voor de jonge Pauline Etienne
(beste vrouwelijke nieuwkomer in Qu’un
seul tienne et les autres suivront).

Een César d’honneur werd door Sigourney
Weaver overhandigd aan de Amerikaanse
steracteur Harrison Ford. Er werd ten slotte
ook hulde gebracht aan Eric Rohmer, één
van de boegbeelden van de Nouvelle Vague,
die in januari op 89-jarige leeftijd overleed.

Jacques Audiard ook in de running voor Oscar beste buitenlandse film

Deze sterke thriller
bewijst dat Audiard
tot de interessantste
Franse filmmakers
van het moment
behoort
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(ER)

Kunstmarkt krimpt nog
altijd maar blijft groot

● De Zwitserse kunstcollectio-
neur en -handelaar Ernst Beyeler is op 88-
jarige leeftijd overleden. Sinds 1997 had
Beyeler zijn befaamde en omvangrijke
kunstcollectie ondergebracht in een privé-
museum in Riehen, een dorpje bij Bazel. Het
museumgebouw, dat ontworpen werd
door de Italiaanse architect Renzo Piano,
wordt geroemd om zijn fraaie expositie-
ruimtes, met veel daglicht en grote ramen
die een uitzicht bieden op vijvers en de
omringende heuvels en boomgaarden. Zelf
noemde Beyeler, aldus NRC Handelsblad,
zijn museum “een symbiose van kunst,
architectuur en natuur”.

Beyeler bouwde zijn verzameling op,
samen met zijn vrouw Hildy Kunz, die twee
jaar geleden overleed. Hun collectie – zo’n
tweehonderd schilderijen en beelden –
bevat werk van zowat alle groten uit de
moderne kunst: Paul Cézanne, Vincent van
Gogh, Paul Klee, Pablo Picasso, Claude
Monet, Henri Matisse, Piet Mondriaan, Mark

Rothko, Roy Lichtenstein en Francis Bacon.
Bovendien beschikt het museum over een
prima collectie Afrikaanse en Oceanische
sculpturen. Zijn fortuin verdiende Beyeler
met de handel in moderne meesters. 

Beyeler, geboren in 1921, was de zoon van
een Zwitserse spoorwegbeambte. Hij stu-
deerde economie en kunstgeschiedenis aan
de universiteit van Bazel. Zijn passie voor
kunst werd aangewakkerd toen hij in de
jaren veertig in een Bazelse boekhandel
werkte, uitgebaat door een joodse hande-
laar die Duitsland ontvlucht was. Na de

dood van de eigenaar kocht Beyeler de zaak
over en maakte er een kunstgalerie van. Hij
begon zelf Japanse houtsneden te verzame-
len en maakte daar zijn eerste tentoonstel-
ling over.

De doorbraak van Beyeler kwam in het
begin van de jaren ’60, toen hij in de
Verenigde Staten een collectie van ongeveer
340 moderne kunstwerken kocht. Daartoe
behoorden schilderijen van Cézanne, Klee,
Picasso en Mondriaan. Sindsdien zijn dui-
zenden werken door de handen van Beyeler
gegaan. Zijn reputatie en vriendschap met
befaamde kunstenaars waren zo groot dat
Picasso hem in 1966 maar liefst 26 van zijn
werken liet uitkiezen. Beyeler was ook goed
bevriend met Georges Braque, Marc Chagall
en Alberto Giacometti.

De waarde van Beyelers collectie wordt
geschat op 1,36 miljard euro. Met de
opbrengsten van zijn museum richtte
Beyeler vlak voor zijn dood nog een stich-
ting op ter behoud van het regenwoud. (ER)

Zwitserse kunstverzamelaar Ernst Beyeler overleden

Indrukwekkende César-
triomf voor ‘Un prophète’
In Parijs is scenarist-regisseur Jacques Audiard dit weekend de grote overwinnaar
geworden van de 35ste editie van de Césars, de Franse versie van de Oscars. Zijn harde
gevangenisdrama Un prophète, waarvoor hij eerder al de Grand Prix kreeg in Cannes,
slaagde erin maar liefst negen van de dertien nominaties te verzilveren. DOOR JAN TEMMERMAN

■ De indrukwekkende collectie die
Beyeler nalaat, bevat werk van zowat
alle groten uit de moderne kunst.

Zelf noemde Beyeler 
de collectie in zijn 
privé museum ‘een
symbiose van kunst,
architectuur en natuur’
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• Beste film: 

Un prophète van

Jacques Audiard

• Regisseur:

Jacques Audiard

voor Un prophète

• Acteur: Tahar

Rahim voor 

Un prophète

• Actrice: Isabelle

Adjani voor La jour-

née de la jupe

• Mannelijke bijrol:

Niels Arestrup voor

Un prophète

• Vrouwelijke bijrol:

Emmanuelle Devos

voor A l’origine

• Mannelijke 

nieuwkomer: 

Tahar Rahim voor 

Un prophète

• Vrouwelijke

nieuwkomer:

Mélanie Thierry 

voor Le dernier 

pour la route

• Debuutfilm:

Les beaux gosses

van Riad Sattouf

• Documentaire:

Inferno/L’enfer

d’Henri-Georges

Clouzot van 

Serge Bromberg &

Ruxandra Medrea

• Buitenlandse film:

Gran Torino van

Clint Eastwood

• Origineel 

scenario: Jacques

Audiard, Thomas

Bidegain, Abdel

Raouf Dafri & Nilas

Peufaillit voor 

Un prophète

• Scenario-adapta-

tie: Stéphane Brizé

& Florence Vignon

voor Mademoiselle

Chambon

• Muziek: Armand

Amar voor

Le concert

• Klank: Pierre

Excoffier, Bruno

Tarrière & Sélim

Azzazi voor 

Le concert

• Decor: Michel

Barthélemy voor

Un prophète

• Kostuum:

Catherine Leterrier

voor Coco 

avant Chanel

• Fotografie:

Stéphane Fontaine

voor Un prophète

• Montage: Juliette

Welfling voor 

Un prophète

Palmares 35ste editie Césars
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■ Jacques Audiard (vooraan) kreeg een
César voor beste regisseur en Tahar Rahim
(achteraan) won Césarbeeldjes voor beste
mannelijke nieuwkomer en beste acteur. 
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