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Weltschmerz: het is die unieke Duitse term voor dat diep en zwaar doorwegend besef
dat wij als spirituele wezens in deze materiële wereld nooit echt en zeker niet blijvend
gelukkig kunnen zijn. Dit gevoel gedijt heel goed in deze donkere dagen rond de geboorte
van licht en uiteraard zeker in de chaotische spiraal waarin de c-waanzin alles en
iedereen bij momenten onafwendbaar lijkt mee te zuigen richting ... een troosteloze
toekomst en misschien wel de totale ondergang. Zucht ...

Café Weltschmerz: het is de unieke benaming van een legendarische Amsterdamse
bruine kroeg aan de Prinsengracht, opgericht door een groep jonge idealisten, die niet
alleen oude panden wilden kraken maar ook aftandse ideeën. Max von Kreyfelt was er
een vaste tooghanger, bij wie het heilige revolutionaire vuur nooit echt uitdoofde. Zowat
acht jaar geleden laaide het nog maar eens op en uit die vlammen verrees dan dit
baanbrekend journalistiek initiatief:
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Studio Café Weltschmerz: het is de ondertussen gekende en gewaardeerde naam van
het eerste hoogwaardige alternatief in onze lage landen voor de mainstream media. Al
zowat 2.500 uitzendingen lang creëren vele enthousiaste vrijwilligers met een warm hart
een onafhankelijk platform voor het kritisch denken. En zij kregen navolging van
concullega's als vooral Blckbx-tv, Blue Tiger studio en de True Man Show. Vanuit de
braakliggende Vlaamse velden wordt er sindsdien gretig naar gekeken met dankbare
bewondering. 

Vorige maand was ik er te gast om geïnterviewd te worden, cfr hieronder. Ik werd er
ontvangen in een kraaknieuw en gezelligmodern kantoorgebouw nabij het vliegveld van
Schiphol. De tijd dat dwarsdenkers samenhokten in groezelige achterkamertjes is
duidelijk en gelukkig voorbij. Alles oogt én modern én professioneel én gastvrij.

Na afloop raakte ik in gesprek met de grote roerganger Max over de plannen die er al een
tijd sudderen om met hun programmatie de grens over te steken. Dit is hun aanbod: zij
stellen hun medewerkers, infrastructuur, materiaal, omkadering, promotie, knowhow, enz.
ter beschikking om ook Vlaamse programmatie te maken, dwz met Vlaamse personen en
gericht op de Vlaamse realiteit en actualiteit.

In een eerste (proef)fase zou dat gebeuren in een statig herenhuis in de pittoreske
vestingstad Willemstad (Noord-Brabant), maar in geval van succes zou het de bedoeling
zijn een locatie te vinden in de buurt van Antwerpen. De ambitie is om elke week op één
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dag zo'n viertal bijdragen op te nemen, de eerste keer in de laatste week van februari. We
willen er dus geen gras laten over groeien!

Het idee viel bij mij in vruchtbare grond want ik besef al meer dan 15 jaar hoe er ook in
Vlaanderen behoefte is aan zoiets. Nu meer dan ooit. Een universitair onderzoek naar het
TV-nieuws op VRT en VTM heeft aangetoond dat in 2020 de berichtgeving over het
c-fenomeen voor 98% overheidsinformatie was. In die enkele zeldzame gevallen dat een
kritisch geluid de kans kreeg werd het dan nog dermate geframed dat de meeste kijkers
het als totaal onwetenschappelijke verwarringzaaierij van tafel veegden.

Op de vraag van Max & C° of ik dit voorstel zou willen helpen lanceren kon ik dan ook
niet anders dan reageren met een enthousiast : 

Beste vrienden, 

Café Weltschmerz Vlaanderen: dit is dus de toeter waarover ik het had in mijn
sylvesterbrief. Vind je ook niet dat dit een unieke kans en een prachtig perspectief is om
ons enthousiast en positief doorheen het komende jaar te stuwen?

Welaan dan, laat alle ideeën en tips maar bij mij samenstromen inzake: 

of je dit een goed idee vindt om in Vlaanderen met een
alternatieve, kritische zender te beginnen

welke onderwerpen en welke sprekers je wil suggereren

wie in welke mate wil meewerken om camera of geluidsstok te
bedienen, om te presenteren of interviewen, om redactie en
montage te helpen verzorgen

wie andere mensen kent die hiervoor kunnen aangesproken
worden
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welke formules (interview, debatten, gesprekken, presentaties,
reportages, ...) er kunnen overwogen worden

...

Ik zal de binnengekomen reacties bundelen en bespreken. Wellicht beleg ik dan een
overleg met wie in raad en/of daad wil betrokken worden. 

Ik brand van nieuwsgierigheid en popel van enthousiasme in
afwachting van jullie reacties

Dit boekje ' Peter in wonderland' was de aanleiding voor mijn bezoek aan Café
Weltschmerz. 

Het is uit mijn koker en pen gevloeid eind 2019 in dezelfde periode dat het c-virus in
Wuhan opsprong uit de vleermuizensoep. Het is bedoeld voor wie wakker begint te
worden evenals voor wie zich vragen stelt waarom en hoe zo'n iemand denkt. Het laat
zich vlot lezen als een soort 'Complotdenken for dummies' en als een kader
waarbinnen deze hele c-waanzin kan begrepen worden. De meesten onder jullie kennen
dit al want ik heb het sindsdien gratis als pdf-document wijd en zijd verspreid.

Fwd: Café Weltschmerz straks ook in en voor Vlaanderen?

4 of 5 13/01/2022, 19:07



Ik schat dat het ondertussen door meer dan 50.000 mensen gelezen is met alleen maar
woorden van waardering. 

Regelmatig kreeg ik de vraag om ook een fysiek document in handen en onder ogen te
kunnen hebben. Bart en Indira Van Tongerlo van ELK Uitgevers waren bereid het qua
layout wat te herwerken en te laten drukken. Het resultaat is een mooi boekje geworden,
dat prettig in de hand ligt en zich vlot laat lezen.  In bijlage de inhoudsopgave.

De kostprijs is 15 euro en 20 euro voor wie het opgestuurd wil krijgen. Je kan het via mij
bestellen en wie in Nederland woont best bij de uitgevers zelf via hun website
www.elkuitgevers.nl of klik hier of hun emailadres (info@elkuitgevers.nl). Sommigen
bestellen er meerdere exemplaren van om als knipoog-attentie weg te geven ter
uitnodiging om de ogen te openen en kritisch te beginnen nadenken. Dàt is en blijft voor
mij nog altijd de belangrijkste bedoeling en verdienste van dit boekje. 

Het mooiste compliment kreeg ik van een 90-jarige opa, die het van zijn kleindochter
kreeg: " ik heb nog nooit zoiets interessants gelezen". Slik ...

Ik werd dus hierover geïnterviewd door Peter Toonen. Binnen de kortste tijd werd het van
youtube verwijderd. Er zijn twee verklaringen: ofwel is het een potsierlijke puinhoop
nonsense ofwel zaten we hinderlijk dicht tegen de ware toedracht aan te harken. Je kunt
het natuurlijk via de website https://cafeweltschmerz.nl/ bekijken. Klik hier.

met vriendelijke groeten,

Peter 

Aansluitend bij dit boekje en vooral ter attentie van wie mij nog niet zo lang volgt geef ik in
bijlage het overzicht van mijn 'Academia Sceptica' zoom-lezingen. 
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