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ANTWERPEN ● Zondag is in
Antwerpen Carl Ridders (Roosendaal, 30
juni 1958) gestorven. De acteur, regis-
seur en vertaler leed aan ALS, een aan-
doening waarbij zenuwen langzaam
afsterven en de patiënt verlamd raakt.
Zijn toestand ging de laatste maanden
sterk achteruit – Ridders kon nauwelijks
meer ademen – en hij koos voor eutha-
nasie. 

Ridders stond bij het grote publiek
bekend als Claude uit de film Het sacra-
ment van Hugo Claus, als dokter Koen
Laenen uit de VTM-reeks Spoed en als
Woppy uit de Ketnetserie Wizzy &
Woppy. Hij was ook een begenadigd
toneelacteur. Hij werkte samen met
gezelschappen als Arca, KVS, Het
RaamTeater, Het Toneelhuis en Theater
Zuidpool en acteerde in stukken als De
verrukking van Jean Genet, Onder vuur-

blauwe hemel van Georges Bataille en
De komst van de Grand Macabre van
Michel de Ghelderode. 

Ridders was ook als regisseur en scenarist
actief. Voor de opleiding drama van de
Hogeschool Gent regisseerde hij in 2001 het
stuk Saint Genet en vorig jaar nog Yup van
Bret Easton Ellis voor het Brusselse
Conservatorium.

Tot een maand voor zijn dood hield
Ridders een blog bij: http://carlridders.blog-
spot.com. In zijn laatste post, op 9 novem-
ber, lijkt hij afscheid te nemen. “Er wordt
veel aan mij gedacht en reken maar dat ik
ook jullie met mij mee draag”, schrijft hij. Op
zijn blog besluit auteur Henri-Floris Jespers
Ridders’ in memoriam met: “Carl Ridders
was een gepassioneerde en compromisloze
acteur en regisseur. Carrièreplanning was
hem geheel vreemd. Daar heeft hij ook de
prijs voor betaald.” (ST) 

Acteur en regisseur Carl Ridders (50)
overleden na euthanasie

Omstaanders hebben verklaard dat de
twee inzittenden van de politiecombi ver-
wijten naar hun hoofd geslingerd kregen,
maar eerst gewoon verder reden. De twee
agenten keerden dan te voet terug, ver-
moedelijk om een paar man op te pakken.

‘Standrechtelijke executie’

Na nog wat scheldpartijen, aldus de
ooggetuigen, vielen dan plots de schoten.
Het was een “koelbloedige moord” een
“standrechtelijke executie”, zo hebben
getuigen aan rechercheurs verklaard. Uit
het onderzoek is bovendien gebleken dat
de omgekomen tiener niets te maken had
met een milieu “aan de rand van de maat-
schappij” of met gewelddadige druk-
kingstroepen zoals ‘autonomen’. Andreas
Grigoropoulos was ‘van goeden huize’,
zoals dat in het verslag heet. Zij ouders
hebben een juwelierszaak in een van de
duurste winkelstraten van Athene. Dat
sluit natuurlijk niet per definitie uit dat
het rijkeluiszoontje zich aangetrokken
zou voelen tot anarchistische groepjes,
maar toch. 

Veel van die winkelstraten in de hoofd-
stad en andere steden zagen er zaterdag-
avond trouwens uit als een zwartgebla-
kerd slagveld. “Alsof er bomexplosies
waren geweest”, stond in een persbericht.
De uitgerukte brandweer probeerde
lange tijd louter te beletten dat de vlam-
menzee uitbreiding nam naar andere wij-
ken, waardoor de ramp helemaal niet te
overzien zou zijn geweest.

Kop van jut was deze keer vooral
minister van Binnenlandse Zaken,
Prokopis Pavlopoulos, die na de enorme
incidenten zijn ontslag aan de premier
heeft aangeboden. Karamanlis heeft dat
ontslag geweigerd, evenals dat van staats-
secretaris voor Binnenlandse Veiligheid
Panayotis Hinofotis. Hij heeft aangekon-

digd dat geen enkel mededogen zal gel-
den voor de schuldige(n) van de moord
op de tiener. De twee agenten zijn zondag
al meteen aangehouden, de politiecom-
missaris van de wijk Exarchia is geschorst
en er wordt spoed gezet achter het onder-
zoek naar het politieoptreden.

Een wijk met geschiedenis

Evenals bij protestbewegingen in het
verleden, is de wijk Exarchia ook nu het
middelpunt van de acties geweest. Het is
de ‘meest gepolitiseerde’ wijk, gelegen in
het noorden van de Griekse hoofdstad. Ze
is de thuishaven van studenten aan de
diverse universiteiten en hogescholen in
de buurt én van grote delen van de alter-
natieve scène. Een beetje kunstenaar en

bohémien woont daar in de buurt. Politie
en establishment worden er zeker niet op
handen gedragen.

In 1973 was Exarchia de bakermat van de
opstand tegen de militaire dictatuur van
de kolonels rond Giorgis Papadopoulos
(1967-1974). Die liet de massabetogingen
van de studenten toen bloedig neerslaan,
wat voor meer dan twintig doden zorgde.
Toch was dit het begin van het einde van
de door de NAVO en de CIA in het zadel
geholpen militaire junta. Hoewel
Exarchia sindsdien nog vele keren het
toneel van gewelddadige manifestaties
ies geweest, was er sinds bijna 45 jaar nie-
mand meer doodgeschoten in de beken-
de wijk.

Andere vijand

Griekse analisten maken in hun eerste
conclusies een opvallend verschil tussen
het ‘Exarchia van toen’ en de huidige rel-
len. De studenten van 1973-1974 vormden
groepen met een anti-fascistische ideolo-
gie die de macht van de militairen wilden
breken en die in vele gevallen achter de
tralies van de junta waren beland. Ze wer-
den gesteund door kunstenaars en intel-
lectuelen en vooral ook door politici en
prominenten (Mikis Theodorakis, Melina
Mercouri, Andreas Papandreou) die in de
Griekse diaspora leefden, verspreid over
de hele wereld.

Dezelfde Griekse waarnemers stellen in
hun analyses dat het ook nu om “ontevre-
den jongeren” gaat die de acties dragen,
maar dat ze “een andere vijand” hebben
dan hun voorgangers onder en na de
kolonels. De dictatuur is afgelopen, de
democratie hersteld en het land is al lang
lid van de Europese Unie. De situatie is
kortom helemaal anders. De betogers van
vandaag zijn niet meer in de eerste plaats
ideologisch gekant tegen een Grieks poli-

tiek dwangbeleid, maar hebben het
gemunt op “een andere vorm van dicta-
tuur”, die gestalte krijgt in de vaak zo
hardhandig opererende Griekse politie.

De analisten hebben het over een aantal
anti-autoritaire en antiglobalistische
linkse groepen, die selectief te werk gaan
in hun vernielingsdrang en wijzen naar
het terrein, waar duidelijk wordt “tegen
wie het hier gaat”. In de eerste plaats
tegen de “moordende politie”, een uit-
drukking die zelfs in conservatieve medi-
amilieus viel. Maar in de uitgebrande
straten moesten vooral dealers van bui-
tenlandse auto’s er aan geloven, en groot-

warenhuizen van internationale ketens,
bankfilialen en bekende buitenlandse
winkels als Benetton en H&M. Kleine eet-
stalletjes, de kruidenier op de hoek en
nachtwinkels werden gerust gelaten, wat
voor de analisten een ‘duidelijke indica-
tie’ is. “Een politiek gefundeerd idee is
achter de verwoestingsdrift van de ver-
momde stenengooiers niet te bekennen,
behalve dan blinde haat tegen het kapita-
lisme, de banken, de globalisering en de
grote internationale concerns”, schreef
een van hen gisteren.

De brutaliteit van de politie is een bijko-
mend element. Uit het eerste onderzoek

is al gebleken dat die in Athene zo kwistig
met traangas om zich heen schoot, dat ze
al snel door de meegebrachte voorraad
heen zat. Agenten vonden er niet beter op
dan met stenen naar de demonstranten
te gooien. De politieleiding overweegt
sancties, maar is nu in de eerste plaats
geïnteresseerd in de terugkeer van de
kalmte. Het ministerie van Binnenlandse
Zaken heeft de ordetroepen gisteren het
bevel gegeven zich ‘defensief ’ op te stel-
len en elk ‘direct contact’ te vermijden.

De achterliggende redenering is duide-
lijk: nog een dode kan de situatie totaal
uit de hand doen lopen. In dat geval zou

de regering-Karamanlis gewoon worden
weggevaagd. Dat moment lijkt echter
dichtbij. De conservatieven van
Karamanlis worden geplaagd door een
opeenvolging van politieke schandalen
en ze beschikken in het parlement nog
maar over een flinterdunne meerderheid
van 151 van de 300 zetels. En er staat
Kostas Karamanlis nog iets te wachten.
Voor morgen heeft de oppositie een
nationale staking afgekondigd en opge-
roepen tot massabetogingen. Het lijdt
geen twijfel dat de ‘autonomen’ zich voor-
al met overgave op die betogingen zullen
storten.

Het oproer lijkt vooral tegen de globalisatie
gericht, tegen buitenlandse automerken,
filialen van bekende buitenlandse
winkelketens als Benetton en H&M. 
Kleine eetstalletjes en de kruidenier 
op de hoek werden met rust gelaten

■ Een auto in lichterlaaie in het centrum van Athene, gisteravond laat.
De uitbarsting van geweld is de zwaarste in twintig jaar in Griekenland.

■ Een meisje wordt gearresteerd bij een demonstratie in Thessaloniki.
Ook op Korfoe, Kreta en andere eilanden zijn er al rellen gemeldd. 

■ Een lid van de oproerpolitie in actie in de buurt van de parlements-
gebouwen in Athene. Veel betogers viseren de ‘keiharde’ politie.

■ De 15-jarige Andreas Grigoropoulos werd zaterdag doodgeschoten
door de politie. Vraag is of de ordetroepen ageerden uit zelfverdediging.

■ Scholierenprotest voor het hoofdbureau van de Atheense politie.
Steeds meer ‘minder radicale’ jongeren sluiten zich bij het protest aan.

■ Een stille getuige van het ziedende geweld van de afgelopen dagen:
een uitgebrand sportwarenhuis in de hippe wijk Exarchia. 
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Begin juli liet de Los Angeles

Times al weten 250 jobs te

schrappen en te gaan besparen op

papier. Maar dat zette blijkbaar

weinig zoden aan de dijk, want

moederbedrijf The Tribune

Company overweegt nu het

faillissement aan te vragen.

Amerikaanse krantenuitgevers hanteren
een andere aanpak dan hun Europese colle-
ga’s. Terwijl bij ons een aanzienlijk deel van
de inkomsten uit de verkoop van de krant
komen – bij populaire kranten kan dat
oplopen tot 60 à 70 procent – moeten de
Amerikaanse kranten het vooral van de
reclame-inkomsten hebben. Nu die door de
economische crisis in elkaar zakken komt de
ene na de andere titel in de problemen.

The Tribune Company, dat naast de Los
Angeles Times en de Chicago Tribune nog
tien andere kranten, een baseballteam en 23
televisiezenders bezit, komt door de tegen-
vallende inkomsten in financiële problemen.
Het bedrijf, dat in december vorig jaar voor
6,5 miljard werd overgenomen door vast-
goedmagnaat Sam Zell, kampt sinds die over-
name met een enorme schuldenlast. Zell zag
zich gedwongen de regionale krant Newsday
te verkopen en kondigde dit jaar al een paar
drastische besparingsmaatregelen aan. Hij
probeerde ook The Chicago Cubs, het base-
ballteam dat tot de groep behoort, van de

hand te doen, maar slaagde daar door de
slechte situatie op de kredietmarkt niet in.
Ondertussen bleef de schuld oplopen. Eind
september had The Tribune Company 9,3 mil-
jard euro schuld uitstaan, een stijging met
bijna twee miljard tegenover vorig jaar. Nu de
bedrijfsinkomsten zwaar tegenvallen ziet het
er naar uit dat The Tribune Company de jaar-
lijkse intresten op die schuld, zo’n 800 mil-

joen euro, niet zal kunnen betalen. Afgelopen
weekend lekte uit dat het bedrijf aan zaken-
bank Lazard opdracht gaf om de verschillen-
de bankroetscenario’s te onderzoeken. Al is
het nog maar de vraag of het The Tribune
Company ook echt ernst is. Het vragen van
advies kan, volgens analisten, ook een manier
zijn om aan schuldeisers duidelijk te maken
hoe ernstig de situatie is, in de hoop hen in

een milde stemming aan de onderhande-
lingstafel te krijgen. Eind deze week moet dui-
delijk worden hoe de toekomst van de L.A.
Times en de Chicago Tribune – met respectie-
ve oplages van 739.000 en 542.000 exempla-
ren twee van de grootste Amerikaanse kran-
ten – er zal uitzien.

Ook The New York Times, de bekendste
Amerikaanse krant, ondervindt de gevolgen

van de crisis. Net als The Tribune Company
kampt de New York Times Company, het
bedrijf achter de krant, met een immense
schuldenlast. The New York Times Company
heeft twee kredietverschaffers, die elk maxi-
maal 315 miljoen euro kunnen voorschieten.
Die grens is nu bereikt en dus moet het
bedrijf haar gloednieuwe gebouw op Eighth
Avenue, dat werd getekend door architect

Renzo Piano, in de strijd gooien om aan extra
cash te geraken. The New York Times
Company wil een lening ter waarde van 180
miljoen euro aangaan, met het gebouw als
onderpand. Ook een verkoop van het
gebouw om aan de nodige cash te raken
wordt onderzocht. Na die verkoop zou de
New York Times Company het gebouw dan
huren van de nieuwe eigenaar. 

Amerikaanse kwaliteitskranten staat het water aan de lippen

‘Los Angeles Times’ en ‘Chicago
Tribune’ op rand van bankroet
Dalende verkoopcijfers en

een ingestorte advertentie-

markt stellen de Amerikaan-

se krantenuitgevers voor

grote problemen. Twee

gezaghebbende titels, Los

Angeles Times en Chicago

Tribune, balanceren op de

rand van de afgrond. 

The New York Times gaat een

lening van 180 miljoen euro

aan om de tegenvallende

opbrengsten op te vangen.
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PLAATS ● Zondag keken liefst 1.691.047
mensen naar de nieuwe Eénserie De smaak
van De Keyser. Het was meteen goed voor
een uitzonderlijk hoog marktaandeel van
57,70 procent en een tweede plaats in de
kijkcijfertoptien van die dag. Enkel de
Woestijnvisquiz De pappenheimers deed
met 1.718.748 kijkers beter. Bovendien is de
kloof met het derde best bekeken pro-
gramma van zondag, Geert Hoste & het
jaar van de geit, groot. Dat programma
lokte ruim 600.000 kijkers minder. De
smaak van De Keyser werd geregisseerd
door Frank Van Passel (Manneken Pis,
Terug naar Oosterdonk) en Jan Matthys
(Katarakt) en vertelt het verhaal van een
geslacht van jeneverstokers in Hasselt. De
cast bestaat uit grote namen als Matthias
Schoenaerts, Katelijne Damen en Vic De
Wachter. (ST) 

‘De smaak van 
De Keyser’ meteen
kijkcijferhitBRUSSEL ● Verschillende grote

uitgeverijen in de VS kondigen

ontslagen en reorganisaties aan.

Een golf van crisisnieuws overspoelt de
boekensector in de VS. Random House,
’s werelds grootste uitgever van consumen-

tenboeken, voerde een ingrijpende herstruc-
turering door. Simon & Schuster kondigde
ontslagen aan, en bij Penguin werden de
salarissen voor 2009 bevroren. Penguin-
directeur John Makison sprak over “de moei-
lijkste economische omstandigheden die
ieder van ons ooit heeft meegemaakt”. Ook
de hoofdredactrice van het vakblad
Publishers Weekly was geschokt: boeken
waren dus toch niet recessiebestendig.

Onder de Vlaamse boekenuitgevers is geen
sprake van een crisissfeer, zegt directeur
André Van Halewyck van de gelijknamige uit-
geverij. “We moeten de laatste cijfers nog
afwachten, want we baseren ons nu op de

boeken die in september-oktober zijn inge-
kocht. Maar voorlopig ziet het er nog prima
uit. Een gesprek met de inkopers van
Standaard Boekhandel, vorige week, was een
antidotum voor alle crisisverhalen.”

Ook Ronald Grossey van The House of
Books, dat zijn beste jaar ooit doormaakt,
vreest voorlopig geen Amerikaanse toestan-
den. “Tot nu toe gaat het goed, al worden
mensen iets voorzichtiger. Op de boeken-
beurs hebben we vijf procent meer omgezet,

vooral dankzij de meerverkoop van budget-
boeken. Her en der zijn er wel directieven om
minder boeken in te kopen.”

Het zal in Vlaanderen allemaal zo’n vaart
niet lopen, is het gevoel. Boeken zijn altijd
minder conjunctuurgevoelig dan andee pro-
ducten, en de branche heeft wel vaker stor-
men overleefd. 

Dat meende men in de VS ook, maar de ver-
gelijking met de Amerikaanse situatie loopt
mank, meent directeur-uitgever Johan De
Koning van Standaard Uitgeverij: “De gevol-
gen van de crisis zijn daar veel heviger dan
hier, en de boekenmarkt zit daar compleet
anders in elkaar.”

Helemaal gerust is De Koning echter ook
weer niet. “We zijn op onze hoede.
Consumentenvertrouwen is een vreemd
fenomeen. En we maken ons ook zorgen over
de inkrimping van de cultuurpagina’s bij de
kranten. Wie moet er straks onze mooie pro-
ducten onder de aandacht brengen?” (HC)

Amerikaanse boekenbranche in crisis

ANTWERPEN ● Geen sprake  van crisis bij
Studio 100, het productiehuis achter
Samson en Gert, K3 en Kabouter Plop. Het
bedrijf zal dit jaar voor het eerst de kaap van
100 miljoen euro ronden, een stijging met 20
miljoen euro in vergelijking met vorig jaar.
Vooral de pretparken van de groep deden het
dit jaar goed. Ook de overname van het
Duitse Em Entertainment, waardoor figuur-
tjes als Maja de Bij en Pippi Langkous hun
intrede deden bij Studio 100, hadden een
positief effect op het bedrijfsresultaat. De
gevolgen van de crisis blijven bij Studio 100
dus beperkt. “Mensen besparen niet zo snel
op uitgaven voor kinderen”, zegt financieel
directeur Koen  Peeters. “We verwachten dan
ook geen terugval in bezoekersaantallen
voor onze pretparken en theatershows. Wel
zullen de mensen ter plaatse allicht minder
consumeren.” (PD)

Studio 100 draait
recordomzet van 
100 miljoen euro

De Vlaamse mediagroepen
krijgen geen extra subsidies,
wel een overlegplatform waar
bekeken wordt hoe de overheid
de mediasector de nodige
omkadering kan bieden om in
te spelen op nieuwe tenden-
sen. Dat werd gisteren beslist
op het gesprek dat Vlaams
Mediaminister Kris Peeters had
met de vertegenwoordigers
van de grote mediabedrijven
over de gevolgen van de crisis
voor de Vlaamse media.

De mediasector heeft te kam-
pen met dalende inkomsten en
verwachtingen door een krim-
pende advertentiemarkt.

Daardoor dreigen er jobs te
verdwijnen bij krantengroep
Corelio (DS, Het Nieuwsblad)
en De Morgen. “Er is mij bena-
drukt dat de herstructurerin-
gen los van elkaar tot stand
gekomen zijn”, aldus minister
Peeters na het gesprek. Hij zei
ook zich niet te willen bemoei-
en met individuele herstructu-
reringen van bedrijven. De
minister kreeg “garanties” dat
kwaliteit, onafhankelijkheid en
pluriformiteit van de media
niet in het gedrang komen. De
mediabonzen vroegen niet om
extra subsidies. Wel zal de sec-
tor samen met Peeters in het

nieuwe overlegplatform ‘Flan-
ders media’ nagaan hoe inge-
speeld kan worden op de uitda-
gingen van de toekomst, zoals
de rol van internet en de relatie
met de openbare omroep. 

Vandaag praat de minister
met de bonden en de Vereni-
ging van Vlaamse Journalisten
(VVJ). Die werkten gisteren
samen een eisenplatform uit
en lieten weten “zich met klem
tegen de plannen tot collectief
ontslag bij De Morgen en
Corelio te verzetten”. “We stel-
len ons pertinente vragen,
onder meer over de werkdruk
van de journalisten die niet

ontslagen worden en het plura-
lisme van de pers in Vlaande-
ren.” Ze vragen ook dat Peeters
het Vlaamse steunbeleid aan
de pers herbekijkt. “De steun
van de Franse Gemeenschap
ligt drie keer hoger dan in
Vlaanderen”, klinkt het. Ze vin-
den ook dat de Vlaamse rege-
ring dat steunbeleid moet 
koppelen aan bepaalde voor-
waarden, onder meer inzake
werkomstandigheden en
redactiestatuten. 

Woensdag ten slotte organi-
seert het Vlaams Parlement op
verzoek van Groen! een debat
over de crisis in de media. (ST) 

Geen extra subsidies voor Vlaamse mediagroepen, wel overlegplatform

UITGEVERANDRÉVANHALEWYCK:

Voorlopig ziet het
er in Vlaanderen
nog prima uit

Het bedrijf achter
de twee kranten
kan de jaarlijkse
rentelasten van
800 miljoen euro
niet meer
opbrengen

■ Chicago Tribune: oplage van 542.000 exemplaren. ■ Los Angeles Times: oplage van 739.000 exemplaren.
■ The New York Times speelt met de gedachte zijn 
gloednieuwe gebouw aan Eighth Avenue te koop te zetten.
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