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Joachim
Pohlmann 
is woord -
voerder van
Bart De
Wever (N-VA)
en schrij-
ver. Zijn
wissel -
column met
Kristof Calvo
(Groen)
 verschijnt 
op vrijdag.

r wordt een musical
van Beauty and the
Beast opgevoerd. Het
is u wellicht ontgaan.
Dat zou alleszins bij
mij het geval zijn
geweest, mocht ik niet

samenwonen met iemand
die extatische sferen bereikt
wanneer mensen zonder
duidelijk aanwijsbare reden
in spontane gezangen uitbar-
sten.

Aldus begaf ik mij op een
druilerige avond naar Gent.
Als man is de keuzevrijheid
in dergelijke zaken veeleer
beperkt. Ook al is het een
onverwerkt jeugdtrauma.
Beauty and the Beast was
namelijk de eerste film die ik in de bioscoop heb
gezien, samen met mijn oudere zus en haar vrien-
dinnen.

Eigenlijk mocht ik toen niet mee. Maar sluw
als ik was, jammerde ik bij mijn moeder tot die
mijn zus dwong om mij op sleeptouw te nemen.
Victorie kraaiend zette ik mij op de rij achter de
bende bakvissen om vervolgens een anderhalf
uur durende marteling te moeten ondergaan.

De enige uitweg die ik vond, was popcorn ver-
stoppen in paardenstaarten, om daarna de levie-
ten gelezen te worden door mijn zus. Weer zou ik
meegezogen worden in die waanzin. Al heb ik
intussen andere overlevingsstrategieën om der-
gelijke hellestonden mentaal onaangeroerd te
trotseren.

U kent het verhaal wel. Mooie maar arrogante
prins wordt omgetoverd in een afzichtelijk crea-
tuur, en kan de betovering enkel verbreken als een
meisje verliefd op hem wordt. Dat meisje is Belle,
een beeldschone boekenwurm die door de ver-
pakking heen de ware mens ziet.

Ik ga het maar meteen zeggen: die Belle is een
pretentieuze trut en een ordinaire golddigger, die
haar oppervlakkigheid verhult in mooie praatjes
over innerlijke schoonheid. Haar aanbidder in het
dorp, de nogal boertige Gaston, wijst ze telkens
af omwille van zijn desinteresse in boeken.

Dat ze die amechtige aanzoeken negeert, is
uiteraard haar goed recht. Maar als ze uiteindelijk
in het kasteel van het Beest verzeild geraakt, moet
ze evenmin van dat mormel iets weten. Tot zijn
grote frustratie, want de tijd dringt voor de beto-
vering onomkeerbaar wordt.

Belles amoureuze voorkeuren slaan echter ver-
bazingwekkend gauw om wanneer ze erachter
komt dat het kasteel beschikt over een enorme
bibliotheek. Na die ontdekking kan het allemaal
niet snel genoeg gaan, en moet het geheel – tot
mijn afgrijzen – beklonken worden met een lied.

U denkt: ‘Mooi, ze delen de liefde voor literatuur
en het geestesleven’. Maar dat is niet zo, het Beest
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ALS

In een hier verschenen artikel
vraagt Effectief Altruïsme
Vlaanderen zich af waarom
men in De Warmste Week van
Music for Life zou storten voor
ALS (DM 19/12)? Zonder
afbreuk te willen doen aan
overige goede doelen, reageer
ik op het in diskrediet brengen
van onze fondsenwerving
voor het stimuleren van
onderzoek naar ALS. 
ALS is een dodelijke zenuw-
spierziekte, die je lichaam vol-
ledig lam legt vanaf de nek. Je
kan niet meer bewegen, spre-
ken, slikken en ademen. Je
raakt gevangen in je eigen
lichaam. Patiënten sterven
gemiddeld 33 maanden na de
diagnose. In België zijn er
ongeveer 1.000 ALS-patiën-
ten, van wie er jaarlijks onge-
veer 200 overlijden en er
evenveel bijkomen. 
De oorzaak van ALS is nog niet
gekend. Er bestaat nog steeds
geen medicijn dat de ziekte
afdoende kan remmen, laat
staan genezen. Alle hoop van
ALS-patiënten ligt dan ook bij
wetenschappers die de ziekte
een halt willen toeroepen. 
Als niet-gesubsidieerde orga-
nisatie moet de ALS Liga leven
van acties zoals Music for Life.
Alle donaties in ons onder-
zoeksfonds ‘A cure for ALS’
worden voor 100 procent
besteed aan beloftevol ALS-
onderzoek.
Onderzoeksprojecten die wij
steunen worden transparant
gecommuniceerd, onder
andere via ALS.be. Beseft
Effectief Altruïsme Vlaanderen
wat hun woorden betekenen
voor een patiënt die net voor
Kerstmis te horen krijgt dat
hij/zij aan ALS lijdt?

Evy Reviers, namens
patiëntenvereniging 
ALS Liga België

Correctie
In het artikel ‘1,3 miljoen euro
voor Gentenaars met goed
idee’ (DM 22/12) is een fout
geslopen. Het was niet in
Borgerhout dat een paar jaar
geleden de ‘Burgerbegroting’
werd gelanceerd, wel in
 district Antwerpen.

is analfabeet en heeft die boeken nog nooit vast-
genomen. Intellectueel gemijmer of een gedeelde
letterkundige passie vormen dus niet meteen de
basis van de ontluikende liefde.

Een pijnlijke conclusie in het Disney-univer-
sum dringt zich op. Niet de intrinsieke kwaliteiten
van het Beest trekken Belle aan, wel het materiële
bestaan van de bibliotheek. Het gaat Belle enkel
om het bevredigen van haar eigen – weliswaar
onstoffelijke – pleziertjes. Het Beest komt haar
daar enkel in tegemoet.

Belle is het soort vrouw waar Kanye West ons
voor waarschuwt. Gaston is een aangeklede aap
die ze geen blik waardig gunt, het Beest is een
afzichtelijke bruut met een riant kasteel. En die
vindt ze plots onweerstaanbaar? Tja, als je maar
lang genoeg naar een bankrekening staart, vind
je altijd wel wat innerlijke schoonheid, zeker?

“Was het niet prachtig?”, vroeg mijn eega na
afloop, hengelend naar bevestiging. “Het was
moreel verwerpelijk”, argumenteerde ik. “Met jou
valt niet samen te leven”, en ze besloot met exact
dezelfde woorden waarmee mijn zus mij 25 jaar
geleden terechtwees: meisjes plagen is liefde vra-
gen.

kunnen maken. Wilt u daar rekening mee hou-
den?

Het drama van de individuele vluchteling
kan, mits goed gebracht, een moment van ont-
roering en mededogen opwekken, ook bij mij.
Dat is heel normaal maar heeft uiteindelijk niet
veel te betekenen, vind ik – behalve dan dat we
allemaal mensen zijn, maar dat verandert wei-
nig, dat wisten we al. Sentiment alleen kan geen
basis zijn voor politiek. Soms lijkt het wel alsof
er in de partijhoofdkwartieren van links een por-
tret van de huidige paus hangt. Al zal er dan ver-
moedelijk geen kerststal bij staan.

Zakelijk, krachtig en duidelijk
Dus – mag ik binnenkort eens een uitgesproken
visie van u verwachten? Geen sentimentele bet-
weterij, geen moralisme maar een samenhan-
gende, zakelijke visie, krachtig en duidelijk
genoeg om ze ook op de televisiekijker te kun-
nen overbrengen? Ik hoop het en mocht u reeds
voor de spiegel aan het oefenen zijn, denk dan
hieraan: het gaat mij om uw visie, het zou me
ontgoochelen als u na drie zinnen alweer over
Bart De Wever of Theo Francken begint, over
hoe het niet moet. Dat riedeltje kennen we
onderhand. Vertelt u mij liever hoe het volgens
u dan wel moet. Ik kan toch niet de enige zijn
die wil weten of links nog intellectuele slag-
kracht bezit. 

Aandringen op compassie,
dat is wat de pastoor 

vroeger deed. Niet uw hart
maar uw ideeën dienen 
beter te zijn, en als u die

heeft, laat ze dan eens horen 
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‘Als er straks maar geen

dumpsjaal onder de boom ligt’

Louise Vandenbroele over het

dilemma van duurzaamheid  

‘Slavistiek en Oost-

Europakunde’ op de schop?

Reacties van Peter Vermeersch

en Bert Willems

DM.

Die Belle is een trut en 
een ordinaire golddigger, 

die haar oppervlakkigheid
verhult in mooie praatjes 

over innerlijke schoonheid

► Belle en het Beest. Niet zijn intrinsieke
 kwaliteiten trekken haar aan, wel het materiële
bestaan van zijn bibliotheek, denkt Pohlmann.


