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U komt toch ook?

De kogel is door de kerk. Na een moeizame zoektocht naar een geschikte 
locatie en een grondige bezinning over de invulling van het programma ’50 
Jaar VJV’ is de puzzel (inclusief het kostenplaatje!) eindelijk volledig. Met fier-
heid kondigt het bestuur van de Vlaamse Journalisten Vereniging dan ook in 
dit nummer het programma voor haar jubileumviering op zaterdag 5 decem-
ber 2015 in Antwerpen aan.

Dat het een aangenaam, boeiend en culinair hoogstaand treffen wordt, dur-
ven wij nu al garanderen. Maar minstens even belangrijk is het feit dat na 50 
jaar VJV (voorheen VVJPP) op 5 december, tijdens de aan de vieringen ge-
koppelde Jaarlijkse Statutaire Ledenvergadering, de bakens dienen uitgezet 
voor de toekomst van onze vereniging. Na vijftig jaar van wel en wee, van 
vallen en opstaan, van groei en bloei… is het wellicht toch tijd voor een mo-
ment van bezinning, bijsturing, verandering of verbetering. Met belangrijke 
bestuursverkiezingen in het vooruitzicht (ook hierover leest u meer verderop 
in dit nummer!) ongetwijfeld dé ideale start voor de volgende vijftig jaren.

En voor wie het nuttige aan het nog 
meer aangename wil koppelen hebben 
wij belangrijk nieuws, want 5 december 
is meteen hét moment om Antwerpen in 
al zijn glorie op de meest ideale manier 
te verkennen. Bij de start van de kerst-
markt en tal van vieringen (o.m. 350 jaar 
Antwerps Stadhuis) en bezienswaardig-
heden hebben wij, dankzij een exclusief 
partnership met de Ramada & Wyndham Hotelgroep, ervoor gezorgd dat 
onze leden niet alleen tegen de meest gunstige voorwaarden maar ook in een 
zee van luxe kunnen genieten van hun verblijf. Tegen een voorkeurtarief, dat 
alle voorgaande overtreft, zullen de VJV-leden die dit wensen de nacht van 
vrijdag 4 en/of zaterdag 5 december 2015 op de meest exquise wijze kun-
nen doorbrengen in Antwerpen, de bakermat van de Vlaamse Journalisten 
Vereniging. 

U komt toch ook?

Uw voorzitter,
Walter Van den Branden  
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vjv-nieuws

Nieuwe 
leden
VJV mocht de voor-
bije maanden de 
volgende nieuwe 
leden verwelkomen:

1124 VERBRUGGEN Tom uit Gent - fotograaf bij De Tijd, De Morgen
1125 VERHOEVEN Kim uit Putte - redacteur bij BMXEmotion.com
1126 VANDERPIETE Benedikt uit Lochristi - fotograaf bij Lochristinaar
1127 DEMEYERE Pierre-Henri uit Hooglede - fotograaf bij VTZ nieuws
1128 VAN ASSCHE Lode  uit Oudenaarde - redacteur bij Dump Magazine
1129 BOLLAERTS Jean uit Leuven, fotograaf bij Wielerbond
1130 DONGO Kouablan Dominique uit Merksem - reporter bij Aseda Radio
1131 DEFOSSEZ Dries uit Lauwe - redacteur bij HLN
1132 VAN DER WAAL Lisa uit Antwerpen - redacteur bij Stampmedia
1133 NSANZINEZA Ange-Vanessa uit Deurne - redacteur bij Stampmedia

Vacatures VJV-Bestuur
Hoewel de leden de voor-
naamste schakels vormen 
binnen een vereniging, heeft 
het bestuur een belangrijke 
rol bij de werking en het da-
gelijks reilen en zeilen. Na 
een vruchtbare werking ge-
durende de voorbije periode 
komen ‘wegens einde mandaat’ vanaf 1 januari 2016 
twee belangrijke bestuursfuncties vacant, namelijk 
deze van voorzitter en van penningmeester.

Hoofdstuk III van het ‘Verkiezingsreglement’ vermeldt hier-
over het volgende: “Art. 14: Alle effectieve leden kunnen 
zich kandidaat stellen binnen de door de raad van bestuur 
bepaalde termijn. De kandidatuurstelling moet mede on-
dertekend zijn door tenminste drie andere leden, niet-be-
stuurders. De kandidatuurstelling wordt bij aangetekende 
brief aan de voorzitter gericht.”

Traditioneel geschiedt de verkiezing en de aanstelling van 
de bestuursleden en/of van de voorzitter tijdens de Jaarlijk-
se Statutaire Ledenvergadering, die dit jaar plaats vindt op 
zaterdag 5 december 2015 in Antwerpen.

Weliswaar wordt de ‘officiële’ bekendmaking samen met 
de uitnodiging voor de Jaarvergadering te gepasten tijde 
verzonden naar alle leden. Toch willen wij, namens het hui-
dig bestuur van de Vlaamse Journalisten Vereniging, langs 
deze weg nu reeds een warme oproep doen naar onze le-
den om nu reeds na te denken over een eventuele kandi-
datuur. 

De kandidatuurstelling voor het voorzitterschap dient, zoals 
in het verleden, via een aangetekende brief met uitvoerige 
motivering ingediend te worden. Voor de overige bestuurs-
functies kan gebruik gemaakt worden van het aanmel-
dingsformulier dat opgenomen is in de uitnodiging voor de 
Jaarvergadering.

Wie zich geroepen voelt, wacht ongetwijfeld een zeer boei-
ende uitdaging met zeer veel voldoening in een dynami-
sche en welvarende vereniging!

Raoul Servais ontvangt  
internationale prijs in Polen

 

De 87-jarige Oostende animatie-
filmcineast, Raoul Servais, heeft 
op het internationaal filmfestival 
van POZNAN ( Polen) de kristal-
len Pegasus filmprijs ontvangen. 
De prijs bekroont het volledige fil-
moeuvre van Raoul Servais, van 
wie op het druk bijgewoonde festi-
val, negen kortfilms in een speciale 
retrospectieve werden vertoond.
 
Raoul Servais geniet sedert jaren een erg grote naam, 
faam en waardering in de internationale filmwereld. Di-
verse van zijn animatiefilms werden eerder reeds op 
belangrijke internationale festivals gelauwerd. Zo ont-
ving de Oostendenaar reeds de gouden palm op het 
festival van Cannes (voor zijn film Harpya), en ontving 
hij gouden prijzen op festivals in Japan, Venetië, Berlijn, 
China, enz.
 
Servais zetelde tevens meerdere keren als voorzitter 
tijdens grote internationale filmfestivals, wat meteen de 
grote waardering voor zijn werk beklemtoonde.
 
Vorig jaar ontving hij nog in het Vlaams parlement de 
gouden penning van de Vlaamse regering. Tevens dat 
jaar werd SERVAIS geëerd tijdens Theater aan Zee in 
Oostende en op het filmfestival daar. In augustus van 
dat jaar kreeg hij trouwens ook zijn ster in de “Walk op 
fame” op de zeedijk van de Koningin der Badsteden.
 
Servais werkt nog steeds aan enkele filmprojecten.
 
De Oostendse cineast ontving in 1979 ook de “Gouden 
Mathilleprijs van de Oostendse Persclub, de persver-
eniging waarvan hij erelid is. Elk jaar woont hij trouw 
het jaarbanket van de Oostendse persclub en de uit-
reiking van de jaarlijkse persprijs “Gouden Mathille” bij.
 

Oostendse persclub
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1990 mag aangekruist worden als 
een belangrijk politiek jaar. Overloop 
even mee. Irak bezet Koeweit en de 
Golfoorlog kan beginnen. Oost- en 
West-Duitsland worden opnieuw 
één staat. Nelson Mandela komt 
vrij na 27 jaar gevangenschap. Na 
Estland en Litouwen verklaart Let-
land zich onafhankelijk van de Sov-
jet-Unie, waar Michail Gorbatsjov 
president wordt. In Polen wordt 
Lech Walesa de eerste direct verko-
zen president. Benelux, Frankrijk en 
Duitsland tekenen het Schengenak-
koord voor een vrij verkeer van per-
sonen. In ons land keurt de Kamer 
het abortusvoorstel goed.

Ook op het mediafront kondigde het 
begin van de jaren ’90 zich als bewo-
gen aan voor de gedrukte media. Zo 
begon De Morgen in 1991 weliswaar 
op groter formaat maar eindigde, na 
het ontslag van Paul Goossens, in mi-
neur. De eeuwfeesten bij Het Volk en 
bij Gazet van Antwerpen (GvA) wer-
den verstoord door het vertrek van 
respectievelijk directeur Antoon Van 
Melkebeek en hoofdredacteur Lou 
De Clerck. Bij De Nieuwe Gazet ging 
Frans Strieleman op rust. Alzo kon de 
stoelendans beginnen: Jos Huypens 
trad aan bij GvA, Lou De Clerck trok 
in bij De Standaard, Luc Van der Kelen 
bij De Nieuwe Gazet en Piet Pirijns bij 
De Morgen. 

Na een rustige periode werd 1994 
turbulenter. De verkoopcijfers namen 
immers een duik bij Het Nieuwsblad, 
Het Volk en GvA en de gevolgen ble-
ven niet uit. De Standaard verbande 
Lou De Clerck naar Het Nieuwsblad, 
Het Volk liet zich door de VUM opko-
pen en GvA stelde een personeelsaf-
slanking en een ambitieverlaging in 
het vooruitzicht. Met de transactie bij 
Het Volk werd ook een pershoofdstuk 
afgesloten, vermits die titel het laat-
ste dagblad was in eigendom van een 
drukkingsgroep. Men nam er ook af-
scheid van kopblad De Nieuwe Gids. 
In ’95 ging de stoelendans verder: bij 
Het Nieuwsblad werd De Clerck ver-
vangen door Pol Van den Driessche, 
Het Volk kreeg Lode Bostoen aan het 
roer, Karel Huysmans kwam de top bij 
GvA versterken en Van der Kelen werd 

bij De Nieuwe Gazet vervangen door 
Raymond De Craecker.
 
In het Franstalige landsgedeelte werd 
de dagbladmarkt een duopolie. Toen 
reeds vreesden deskundigen dat dit 
wel eens een voorafspiegeling kon zijn 
voor Vlaanderen. De sector vond ech-
ter enige troost bij het pleidooi voor 
duidelijke redactiestatuten van media-
minister Eric Van Rompuy. 

De Vlijt, de moederholding van GvA, 
kwam halfweg ’96 in een impasse. 
Uiteindelijk zocht men naar een min-
derheidsaandeelhouder die vers ka-
pitaal kon inbrengen. Intussen werd 
hoofdredacteur Jos Huypens de laan 
uitgestuurd en vervangen door Ar-
mand Van Linden. De Vlijt koos uit een 
aantal prominente kandidaten verras-
send voor Concentra, waardoor er in 
Vlaanderen een derde krantengroep, 
de Regionale Uitgevers Groep (RUG), 
kwam postvatten naast de VUM en De 
Persgroep. 

De RUG werd verantwoordelijk voor 
Het Belang van Limburg (BvL) en GvA 
en werd niet alleen marktleider in bei-
de provincies, maar werd zo ook een 
buffer tegen het duopolie gevaar. Er 
was bij de RUG echter geen sprake 
meer van het inbrengen van vers kapi-
taal. Het werd een samenwerking die 
50/50 gecontroleerd werd door beide 
titels. 

Concentra-managers namen echter, 
vanwege talrijke lijken-uit-de kast, de 

macht over. Er volgde banenverlies bij 
GvA, er werden regionale kantoren ge-
sloten en het kopblad Gazet van Me-
chelen verdween. De Antwerpse con-
currenten van Gva meenden dat hun 
uur geslagen was. Zowel Het Nieuws-
blad, De Nieuwe Gazet als De Morgen 
trachtte munt te slaan uit de gewonde 
marktleider. Het Nieuwsblad pakte uit 
met ’t Stad, De Nieuwe Gazet klopte 
het lokale nieuws wat meer op en De 
Morgen lanceerde de bijlage Metro. 
Nergens lukten deze initiatieven en de 
machtsovername strandde.

Nauwere samenwerking op het redac-
tionele front bracht rust bij de RUG. 
Luc Van Loon werd naast hoofdredac-
teur van GvA ook redactiedirecteur 
van de twee RUG-titels.

Opiniepers

In de late jaren ‘90 werd er veel aan-
dacht besteed aan de term opiniepers. 
Meer in het bijzonder vroeg men zich 
in bepaalde kringen zelfs af of er nog 
wel opiniebladen bestonden. Een cru-
ciale vraag ook voor Eric Van Rompuy 
die zich diende te bezinnen over het 
protocol tussen de Vlaamse overheid 
en de schrijvende pers. 

De discussies rond dit thema stonden 
niet alleen in verband met de ontzui-
lingstendens, maar ook met de verde-
re commercialisering van de media. In 
de jaren ’90 werden de commentaar-
stukken van tenoren als Manu Ruys, 
Frans Strieleman en Paul Goossens 

50 jaar vjv
Deel 3: de periode 1990–2002

Een halve eeuw media in Vlaanderen
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meer en meer naar een binnenblad-
zijde verwezen. Dit verschijnsel liep 
vrij parallel met een grondige wijziging 
van het audiovisueel landschap waar-
door verbanden zich als het ware op-
drongen. 

Het succes van commerciële televi-
sie zette de dagbladen ertoe aan de 
scherpe, levensbeschouwelijke stand-
punten op zijn minst af te zwakken. 
Doordat ondertussen ook de samenle-
ving meer pluralistisch geworden was, 
verliep dit geruisloos. 

Maar de beeldcultuur drukte haar 
stempel nog dieper door. Het belang 
van de kijkcijfers verleidde de omroe-
pen ertoe de populistische toer op te 
gaan. De tijd van het ‘verjamberiseren’ 
en ‘vergoedeliseren’ was aangebro-
ken. En ook de kranten, de ene al wat 
meer dan de andere, verlaagden hun 
journalistieke drempels. Papier verko-
pen leek belangrijker geworden dan 
informatie verzorgen. Het viel hierbij 
op dat de zetel van de hoofdredacteur 
vaak op een schietstoel leek. Zij wer-
den opgevolgd door directeurs van de 
redactie die minder schreven en nog 
nauwelijks op hun voorgangers-opi-
nieleiders leken. Bestond er nog zoiets 
als een opiniepers? Duidelijk aanwezig 
waren populaire en regionale titels die 
evenwel steeds meer op elkaar gingen 
gelijken en ideologisch in het veilige 
centrum speelden.

Internationale  
Uitgeversmaatschappij

De Belgische activiteiten van de Ver-
enigde Nederlandse Uitgevers (VNU) 
werden medio ’96 ondergebracht in 
één bedrijf: de Internationale Uitgever-
smaatschappij (IUM). Zowel Perexma 
(TV Expres) als The Press (Humo) wer-
den operationeel gegroepeerd onder 
één uitgever. Een jaar later kondigde 
Mediaxis, een dochter van IUM, het 
einde aan van De Nieuwe Panorama, 
de fusie van Elga en Feeling en de res-
tyling van TV Expres. Eind ’97 werd 
Vlaanderen, door uitgeverij De Vrije 
Pers nog getrakteerd op P-Magazine. 
De redactie o.l.v. Alain Grootaers, be-
stond uit ex-Panoramamedewerkers 
en de meerwaarde lag in de opiniëren-
de ambitie. 

Vanaf 1998 werden gewijzigde ver-
kooppatronen zichtbaar: televisie-
bladen boerden achteruit (waarbij 
Humo werd voorbij gestoken door 
Dag Allemaal), terwijl vrouwenbladen 
goed uit de verf kwamen. Ook doel-
groep titels (Trends, Onze Tijd, Auto) 
scoorden voortreffelijk, behalve dan 
de semi-blootbladen waar Blik ver-
eenzaamd achterbleef na het uit rou-
latie nemen van Kwik. Bij Roularta 
overschaduwde het overlijden van 
Knack-directeur Frans Verleyen de an-
dere activiteiten. In het voorjaar 2000 
werd Tertio gelanceerd, een nieuw 
christelijk opinieweekblad. In hetzelf-

de jaar werd Guy Mortier algemeen 
hoofdredacteur van Humo, terwijl Jör-
gen Oosterwael en Mark Schaevers 
hem opvolgden. 

Van Liefferinge en Van Thillo

In mei legde weekbladuitgever Gui-
do Van Liefferinge een bom onder 
de beursgang van De Persgroep. De 
Sparta-baas had het eerst over de 
verloedering van de maatschappe-
lijke roeping van de pers en over de 
bedreiging van de onafhankelijkheid 
van de redacties. Als schuldigen wees 
hij vervolgens de mediaconcentratie 
en de kruisparticipaties aan. Synergie 
bleef, volgens hem, daarbij niet langer 
beperkt tot het commerciële, maar 
deinde ook uit naar het redactionele 
terrein. 

Toen hij ook uithaalde naar VMM-di-
recteur Eric Claeys was voor VMM-
baas Christian Van Thillo de maat vol. 
Van Thillo verbrak het management-
contract van Van Liefferinge waardoor 
die, na 25 jaar dienst, uitgeverij Sparta 
moest verlaten. In het najaar van 2001 
kwam er een einde aan Bonanza, het 
Woestijnvis-blad dat de nachtmerrie 
van Humo moest worden. Het ene blad 
was nog niet uit het zicht of daar was 
reeds Punt, het conservatieve week-
blad van de Vlaamse Media Groep. 
Hoofdredacteur Peter De Roover wou 
binnen de twee jaar 20.000 exempla-
ren verkopen.  

Radio

Begin 1990 trad een nieuw decreet 
voor lokale radio’s in werking. Er do-
ken echter onmiddellijk problemen 

Guy Mortier.

Christian Van Thillo.
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op. Die bleken vooral betrekking te 
hebben op de staatshervorming en de 
daaruit voortvloeiende bevoegdheids-
verschuivingen naar de Gemeen-
schappen.

Beter verging het de herprofilering van 
de openbare omroep. De vijf netten 
kregen een eigen identiteit. BRT 1, 
BRT 2 en BRT 3 werden respectieve-
lijk de infozender Radio 1, de ontkop-
pelde amusementszender Radio 2 en 
de cultuurzender Radio 3. De zendtijd 
van Radio Brussel werd uitgebreid. In 
’92 kwam daar nog, voornamelijk om 
reclameredenen, Radio Donna bij en 
werd de Wereldomroep omgedoopt 
tot Radio Vlaanderen Internationaal.

Het laatste jaar van het millennium 
stond voor de lokale radio’s vooral 
in het teken van de netvorming. Eind 
2000 keurde het Vlaams parlement 
het decreet over landelijke radio goed. 
Hierdoor kreeg de VRT concurren-
tie van twee commerciële radio’s, Q 
Music en 4FM. Twee jaar later voor-
zag een nieuw Vlaams decreet in vier 
soorten particuliere  radio’s: landelijke, 
regionale, lokale en kabelradio.

Kanaal 2 en VT4

In de annalen van de BRTN zal 1991 
niet enkel vermeld worden als het 
jaar van een nieuw vijfjarenplan, maar 
vooral als het jaar dat de openbare te-
levisie herstelde  van de VTM-upper-
cut. Toch bleef de commerciële zender 
met een marktaandeel van 40 procent 
goed scoren. 

Er kwam in hetzelfde jaar ook een 
doorbraak voor lokale televisie. Op 
basis van het kabeldecreet werden 
AVS (Eeklo), RTVL (Leuven), ATV (Ant-
werpen) en RTVO (Kortrijk) als eersten 
erkend. Op de valreep startte ook nog 
Kinder-Atelier als eerste doelgroepen-
televisie.

In ’92 verdubbelde de betaalomroep 
FilmNet het abonneebestand vooral 
door het voetbalaanbod. 1993 werd 
vooral het jaar van de regionale zen-
ders en van de pax media. Er werden 
immers vijf nieuwe zenders erkend, 

waaronder Focus-TV, TV-Brussel en 
Televisie Limburg. Minister van Cultuur 
Hugo Weckx trok een dialoog op gang 
tussen de BRTN en VTM om het wan-
trouwen tussen beide te ontzenuwen. 
Het nieuwe kabeldecreet van april ’94 
bracht de Vlaamse regelgeving op het 
niveau van het Europees normenka-
der. In dezelfde periode raakte bekend 
dat de Noorse mediagroep SBS de 
commerciële zender VT4 in Vlaande-
ren wou opstarten. Weckx rekende 
op de kabelmaatschappijen om dit 
buitenlands station te weren. De VUM, 
de enige uitgever die de VTM-trein had 
gemist, nam echter een optie op aan-
delen van VT4, waardoor de zender op 
1februari’95 kon starten. Dit was exact 
twee dagen na de lancering van Ka-
naal2, de troostprijs die VTM bekwam. 
In een door de Vlaamse Raad goedge-
keurd minidecreet werden de speer-
punten van de kersverse minister voor 
mediazaken Eric Van Rompuy opge-
nomen. De dagelijkse leiding van de 
openbare omroep kwam in handen 
van één manager aan het hoofd van 
een zelf gekozen directieteam. Een 
headhunter werd ingehuurd om de 
witte raaf te selecteren. 

De Graeve en De Leersnyder

Het werd Bert De Graeve die bij Al-
catel Bell werd weggeplukt. Zeer snel 
maakte hij de namen van zijn direc-
tiecomité bekend waarbij hij duidelijk 
voor ervaring koos. Snel ook raakten 
de grote lijnen van het maxidecreet 
bekend. De BRTN werd een nv van 
publiek recht met een overschakeling 
naar een contractueel stelsel. 

Na het minidecreet kwam er in april 
1997 een maxidecreet waarin de op-
dracht van de openbare omroep, 
voortaan VRT genaamd, werd gesti-
puleerd. Voortaan werd TV1 het ‘ver-
bredende net’ en TV2 het ‘verdiepen-

de net’ genoemd. Nieuw was ook het 
vijfjarig beheerscontract waarbij de 
omroep zich engageerde tot resultaat-
verbintenissen. 

Negatief was echter de overstap van 
bekende werknemers naar de con-
currentie. Zo vluchtten Chris Van Den 
Durpel en Rani De Coninck naar VT4, 
Birgit Van Mol en Jacques Vermeire 
naar VTM. 

Maar ook de commerciële omroep 
had zo zijn zorgen. Minder reclame-in-
komsten en de concurrentie met VT4 
leidden naar het vertrek van direc-
teur-generaal Luc De Leersnyder en 
het terugtreden van het duo Verdrengh 
en De Praetere als programmadirec-
teurs. Na een aantal tussenpausen 
was het directeur-generaal Eric Clae-
ys die VTM terug op de sporen zette 
dankzij een terugkeer naar de oude 
waarden. Er kwamen ook meer en 
meer ‘algemene zenders’ op de kabel: 
Vitaya in augustus ’99 en Kanaal Z in 
september.

Internet

In zijn beleidsnota voor de komende 
vijf jaar lichtte mediaminister Dirk Van 
Mechelen in 2000 het snel evoluerend 
medialandschap door. Daarbij vielen 
al gauw begrippen als informatiemaat-
schappij en ICT. De stijgende kruisbe-
stuiving tussen het audiovisuele en het 
telecommunicatieve leidde al snel tot 
een aparte afdeling e-VRT. VTM wei-
gerde vooralsnog rond digitale televi-
sie samen te werken met de openbare 
omroep die dan maar op haar eentje 
aan het project ‘Internet en omroep’ 
begon. De grote droom was dat de 
VRT een e-servicenetwerk voor alle 
Vlamingen tot stand zou brengen. 
Maar dat is voer voor het laatste deel. 

Guy Freiermuth

Regionale televisieomroeporganisaties in Vlaanderen (bron: VRM).



7 2015 - nummer 3

van onze leden
Interview Rani De Coninck 

“Ik kom altijd terug, net als onkruid”
De koningin van de gulle lach werd 
Rani De Coninck ooit door een re-
censent genoemd. Het was niet 
eenvoudig, Rani hield de boot lang 
af maar uiteindelijk gaf ze groen 
licht voor een interview. Wil de éch-
te Rani De Coninck dan nu opstaan!

Haar vrolijkheid en spontane persoon-
lijkheid zijn haar handelsmerk. Voor 
velen blijft ze de ongekroonde leading 
lady van de Vlaamse televisie. Op haar 
achttiende trekt Rani naar het Pro-
vinciaal Instituut voor Hoger Onder-
wijs in Gent waar ze voor vertaler-tolk 
studeert. “Ik wou aanvankelijk prin-
ses worden, daarna werd actrice een 
meer realistische keuze. Eerst een se-
rieus diploma behalen en dan mocht 
al de rest van pa en ma. Ergens in mij 
schuilt een Robin Hood, al van kinds 
af aan neem ik het op voor de zwakke-
ren. Loop niet tegen mijn kar, laat mijn 
gezin met rust, want anders komt de 
leeuwin die zorgt voor haar welpen in 
me naar boven. Verder ben ik stress-
bestendig, hoe meer verkeerd loopt, 
hoe liever. Daarom gaat mijn voorkeur 
uit naar life televisie”. 

Rani heeft een leven gekenmerkt door 
het ontbreken van schandalen. Ze 
weet maar al te goed dat tv-gezichten 
aan meedogenloze ups en downs on-
derhevig zijn. “Het is belangrijk goed 
te doseren, ik spring zuinig om met te-
levisieaanbiedingen, anders geraken 
mensen vlug op je uitgekeken. Af en 
toe verdwijn ik bewust eventjes van de 
mediaradar maar kom altijd terug, net 
als onkruid”. 

Rani schrikt zich te pletter als ik er 
haar aan herinner dat ze ooit, met 
alle plezier, de keel van een journalist 
wou dichtknijpen. “De journalist in-
sinueerde dat ik anorexia had. Ieder-
een bekeek me alsof mijn laatste uur 
was geslagen. Zelfs ik begon eraan te 
twijfelen of het normaal was dat ik na 
mijn bevalling zo fel vermagerd was, 
in plaats van zwaarder te worden. Ik 
heb me toen laten onderzoeken en 
herinner me nog de woorden van die 
dokter: 'Mevrouw De Coninck, ik heb 
nog nooit iemand onderzocht die zo 
gezond is als u. Als u zo verder doet, 
wordt u meer dan 100 jaar’. Dat was 

een opluchting, maar toch was ik 
kwaad dat men zo’n roddels over mij 
had geschreven."

Rani is een brave deugniet, altijd ge-
weest, ze plaagt graag. Het BV-schap 
heeft voor- en nadelen. “Voor ik op 
televisie kwam was vriendschap puur, 
niet bezoedeld. Nu zijn er ongetwijfeld 
mensen om een verkeerde reden met 
mij bevriend, niet om wie ik ben maar 
om wat ik doe. Op de Gentse Feesten 
wil ik gewoon rondlopen als Rani, ik 
wil niet op de foto met zatlappen en 
lomperiken die hun grenzen niet meer 
kennen. Dan krijg je inderdaad nogal 
vlug de naam een dikke nek te zijn. 
Eens op tv geweest en alle anonimiteit 
is weg, je kan niet meer terug”. 

Rani De Coninck veroorzaakte heel 
wat commotie toen ze ja zei voor 
‘Sterren op de Dansvloer’, maar daar 
wel 1 voorwaarde aan koppelde: haar 
danspartner moest een homo zijn. 
"Noem me gerust preuts, geen den-
ken aan dat een vreemde heteroman 
aan mijn lijf zit. Dansen vind ik echt 
iets heel intiems, dat doe je 100 % met 
een buikgevoel”.

Ze is gelukkig, ze straalt. ze bulder-
lacht, ook al is het leven niet altijd lief 
geweest. Ze kende peilloos verdriet 
toen haar hoogzwangere zus Debbie 
verongelukte, weliswaar 28 jaar ge-
leden, het verdriet is er nooit minder 
om geworden. “Jarenlang heb ik niet 
geweten hoe het verder moest, de 

tijd stond stil, ik wou ook dood. Deb-
bie had het allemaal uitgestippeld: 
huisje, tuintje, minstens 5 kindjes … 
tot ze plots uit het leven werd gerukt. 
Sindsdien maak ik geen plannen meer. 
Wat komt, dat komt. Verder kijken dan 
volgende week, is voor mij al zeer ge-
durfd, ik leef voor twee. Niets doen 
met je leven is een doodzonde. Als je 
niet content bent, doe er dan zelf iets 
aan, reken niet op een ander. Het le-
ven is niet oneindig, vandaar mijn gul-
zigheid, als het morgen gedaan is wil 
ik tevreden zijn over de film van mijn 
leven”. 

Het is duidelijk, Rani is geen pluisje 
dat zich door de wind laat meevoe-
ren, ze weet wat ze wil. “Oud worden, 
geen probleem, graag zelfs, mijn opa 
werd 100 jaar. Maar niemand wil een 
lijdensweg. In het ouderlingentehuis 
mijn boterhammetjes laten voorsnij-
den terwijl ik nog tanden heb, neen, 
laat maar. Als mensen tegen mij be-
ginnen praten alsof ik een kind ben, 
dan mag men gerust de stekker uit-
trekken. Levenskwaliteit, dat is wat 
echt telt. Kom op, we drinken samen 
een glaasje cava, mijn zus Debbie zou 
net hetzelfde hebben gedaan na zo’n 
gezellig gesprek. Ze kijkt nog elke dag 
over m’n schouder mee”. 

Frans Van Damme
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Om het 50-jarig bestaan van de vereniging op een pas-
sende manier te vieren gaat, in het kader van de Jaar-
lijkse Statutaire Ledenvergadering, de bijeenkomst dit 
jaar door in Antwerpen, de bakermat van de vereniging.

De jubileumviering start ’s middags met een officiële ont-
vangst met receptie, aangeboden door Burgemeester Bart 
De Wever in het Stadhuis van Antwerpen. 

Daarna zullen, in het kader van het 50-jarig jubileum, in Ant-
werpen een reeks bijkomende activiteiten plaatsvinden. 
Een gepersonaliseerde uitnodiging met inschrijvingskaart 
wordt te gepasten tijde verzonden naar de leden en de ge-
nodigden.

Het programma (1):
•  12.00 u.: Officiële ontvangst door Burgemees-

ter Bart De Wever en receptie voor leden en 
partners in het Stadhuis van Antwerpen - tij-
dens de receptie wordt aan de aanwezigen 
een broodjesmaaltijd aangeboden (2)

•  14.00 u.: Jaarlijkse statutaire ledenvergade-
ring in zaal Margaux I van het Ramada Plaza 
Hotel & Partnerprogramma in het historisch 
centrum van Antwerpen (3) 

•  16.30 u.: Academische plechtigheid voor de 
leden, hun partners en genodigden in aanwe-

zigheid van Vlaams Minister Sven Gatz, o.m. 
bevoegd voor Media (4) – deze plechtigheid 
vindt eveneens plaats in zaal Margaux I van 
het Ramada Plaza Hotel

•  18.00 u.: receptie voor alle aanwezigen in de 
Lobby van het Ramada Plaza Hotel

•  19.00 u.: jubileumdiner ’50 jaar Vlaamse Jour-
nalisten Vereniging’ voor alle aanwezigen in 
zaal Margaux II van het Ramada Plaza Hotel

•  23.00 u.: einde van de viering ’50 jaar VJV’ (5)

(1) Onder voorbehoud van eventuele wijzigingen
(2) - wie met de auto naar Antwerpen komt, kan betalend par-

keren aan de Scheldekaaien of in de AP-Parking aan de Er-
nest Van Dijckkaai/Grote Markt. Gratis parkeren is mogelijk 
aan de Desguinlei of aan de Gerard Le Grellelaan tegenover 
Zwembad Wezenberg, vlakbij het Ramada Plaza Hotel 
– voor wie te voet of met het openbaar vervoer komt, wordt na 
afloop van de ontvangst in het Stadhuis ‘speciaal busvervoer’ 
voorzien van de Grote Markt naar het Ramada Plaza Hotel aan 
de Desguinlei 94 in Antwerpen 

(3) Na afloop van het partnerprogramma wordt ‘speciaal’ busver-
voer voorzien naar het Ramada Plaza Hotel aan de Desguinlei

(4) Te bevestigen
(5) Mits boeking vooraf: mogelijkheid tot overnachting tegen uit-

zonderlijk gunsttarief in het Ramada Plaza Antwerp Hotel (zie 
kader) 

Zaterdag 5 december 2015 in Antwerpen

Jubileumviering 
’50 jaar Vlaamse Journalisten Vereniging’

vjv-nieuws
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vjv-nieuws

Voor de muzikale omkadering van het academisch ge-
deelte van de Jubileumviering ’50 jaar VJV’ (zaterdag 
5 december 2015 vanaf 16.30) zijn wij nog steeds op 
zoek naar ‘jong’ muzikaal talent uit de regio Antwerpen. 
Hierbij wordt gedacht aan twee tot vier muzikanten die, 
puttend uit een Vlaams repertorium, gedurende één of 
twee pauzemomenten van 10 tot 15 minuten tussen 
de verschillende sprekers, hun muzikale kwaliteiten op 
(klassieke) muziekinstrumenten kunnen tonen.

Nuttige tips zijn welkom op info@vjv.info of op het 
nummer 0485/56.31.36.

Gezocht: ‘jong’ muzikaal talent!

Dankzij een partnership met de Ramada & Wyndham 
Hotelketen kunnen de leden van de Vlaamse Journa-
listen Vereniging op de meest luxueuze manier ge-
nieten van hun verblijf in Antwerpen. Door een extra 
inspanning (lees ‘tussenkomst’) van de VJV kunnen 
de leden en hun partners voor de nacht van vrijdag 4 
en/of zaterdag 5 december 2015 een deluxe-kamer, 
inclusief continentaal ontbijt, boeken in het Ramada 
Plaza Antwerp Hotel aan de uitzonderlijke voordeel-
prijs van slechts € 80,- per nacht (*). Voorwaarde is 
wel dat de boeking uiterlijk één maand op voorhand 
definitief wordt vastgelegd via het VJV-secretariaat 
en betaald werd op de VJV-rekening. 

Omdat het aantal kamers tegen deze gunstvoor-
waarden beperkt is, kunnen geïnteresseerden zich, 
met opgave van keuze voor 1 of 2 persoonskamer en 
gewenste nacht(en), vanaf nu al aanmelden via info@
vjv.info. Zij zullen dan in de maand oktober een de-
finitief bevestigingsformulier met betalingsverzoek 
ontvangen.

Zonder twijfel een enige gelegenheid om er een nut-
tig en ontspannend weekendje met een uniek vorste-
lijk verblijf in Antwerpen van te maken!

(*) 
• inbegrepen: kamer voor 2 personen of single + full buffet 

ontbijt + gebruik van de sauna en fitness-faciliteiten + be-
lastingen en servicekosten

• niet inbegrepen (ter plaatse af te rekenen): toeristenbelas-
ting (€ 2,39 p.p.) – persoonlijk verbruik en andere uitgaven 
buiten het jubileumprogramma ’50 jaar VJV’ – facultatieve 
hotelparking (€ 12,50 per dag)

Vorstelijk overnachten 
in Ramada Plaza Antwerp Hotel
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MORDILLO ontmoeten op het in-
ternationaal Cartoonfestival in 
GUIYANG (China) was het mooiste 
dat mij overkwam. Guillermo MOR-
DILLO, de grootmeester van de car-
toonwereld, is geboren in Buenos 
Aires 4 augustus 1932. Zijn ouders, 
Spaanse emigranten, lieten hem 
toe om als 14-jarige de school te 
verlaten om zijn carrière als teke-
naar aan te vatten.

Er zat niets anders in Guillermo… te-
kenen, tekenen, en nog eens tekenen. 
In 1950 begon hij te werken voor een 
Argentijnse uitgever als illustrator van 
sprookjes.  De MORDILLO-cartoons 
leken meer op strips van 1,2, 3, en 4 
tekeningen die konden aangewend 
worden voor animatiefilms, die hij be-
gon uit te voeren in de jaren 1952 tot 
1955. Zijn doorbraak kwam er toen 
MORDILLO verhuisde naar Lima, om 
te gaan werken voor het Amerikaanse 
reclameagentschap McCann Erikson. 

Na 5 jaar verhuisde MORDILLO naar 
New-York waar hij werkte als ont-
werper van prentkaarten, met succes 
trouwens. Maar hij zat niet stil, zijn vol-
gende stap bracht hem bij Paramount 
Pictures om als tekenaar mee te wer-
ken aan de animatiefilms "LITTLE 
LULU" en"POPEYE". In 1963 trok hij 
naar Parijs, waar zijn populaire prent-
kaarten verder werden uitgebracht 
door een Franse uitgever. In 1966 wer-
den zijn cartoons gepubliceerd in "LUI" 
en "PARIS MATCH", met als gevolg 

dat er miljoenen van zijn tekeningen 
wereldwijd prijken op prentkaarten, 
puzzels, speelkaarten, kalender. En 
natuurlijk zijn er de "OPUS" boeken, 
een reeks van 6 boeken, die in China 
met miljoenen over de toonbank gaan. 
Een andere MORDILLO boekenreeks 
van 10 exemplaren (kleiner formaat) 
bevat samen 1.200 tekeningen, met 
een kleurenpalet dat indrukwekkend 
en betoverend is.

In 1999 werd de ferry "MOBY LOVE II" 
van de Moby Lines gedecoreerd naar 
een ontwerp van MORDILLO. Vanaf 

Guillermo Mordillo

De Godfather van de cartoonisten

2014 worden de geanimeerde car-
toons van MORDILLO uitgezonden-
door de televisiezender NOSTALGIE 
NET (http://www.nostalgienet.nl/Mor-
dillo-cartoons-op-nostalgienet).

Ontmoeting in China

Mordillo was de eregast op het 
GUIYANG CARTOONFESTIVAL, waar 
ik fungeerde als jurylid. Tijdens onze 
eerste babbel in gebroken Engels en 
Duits, kwam ik tot de vaststelling dat 
hij momenteel verbleef in Monaco, en 
de Franse taal machtig was. Ik was 
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journalistiek

Minister van Cultuur Sven Gatz 
feliciteert de Koninklijke Aca-
demie voor Nederlandse Taal- 
en Letterkunde (KANTL) en het 
Vlaams Fonds voor de Letteren 
(VFL) om het initiatief te nemen 
een literaire canon op te stellen 
van de Nederlandstalige litera-
tuur vanuit een Vlaams gezichts-
punt. 

‘Ik ben blij dat we eindelijk in Vlaan-
deren een Nederlandstalige canon 
tot stand hebben weten te bren-
gen’, zegt Sven Gatz. ‘Ik weet zeker 
dat de Vlamingen en ook alle ande-
re lezers die door onze literatuur ge-
intrigeerd geraken, deze historische 
lijst naar waarde zullen schatten. 
Dankzij regelmatige updates zal het 
een dynamische lijst worden waar 
leraars, bibliotheken, media en al 
wie van literatuur houdt, graag naar 
refereert. Bovendien staan er in het 
najaar nog tal van activiteiten, initi-
atieven en evenementen op stapel 
om onze literaire canon tot leven te 
wekken.’ 

Het belang van de realisatie van een 
Vlaamse literaire canon kan niet wor-
den onderschat. Hij stimuleert en 
rechtvaardigt een continue studie 
van de Nederlandstalige literatuur in 
Vlaanderen. Nieuwe evoluties kunnen 
op deze manier in een historisch kader 
worden geplaatst, waardoor er een 
wisselwerking ontstaat tussen oude 
en nieuwe werken en onze literatuur 
in een continuïteit met het verleden 
verder beweegt, beschermd tegen de 

Sven Gatz:

Felicitaties voor bekendmaking 
Vlaamse literaire canon 

waan van de dag. 
VFL en KANTL maakten de canon 
van 51 titels woensdag in Beau-
voorde bekend. Het oudste werk 
op deze lijst van werken die in 
Vlaanderen als essentieel worden 
beschouwd om ons literair verleden 
te kunnen begrijpen, is Sint Servaas 
van Hendrik van Veldeke uit de 
twaalfde eeuw. Het recentste werk 
is Het Verdriet van België van Hugo 
Claus uit 1983. 

De samenstellers van de canon 
zochten naar 50 toonaangevende 
Vlaamse literaire werken met een 
publicatiedatum van voor 1990 
en geschreven door auteurs die al 
overleden zijn. Met deze criteria be-
oogden ze een distantie in de tijd 
te verzekeren, nodig om de tijdlo-
ze kwaliteit van de gekozen wer-
ken te waarborgen. De laatste titel 
(Gangreen I) werd in extremis na het 
recente overlijden van auteur Jef 
Geeraerts toegevoegd.

Persbericht Sven Gatz

daar in China de enige die hem be-
greep, en de voor hem aangestelde 
Chinese tolk zat er giechelend bij toen 
wij verder hebben gepraat in de Fran-
se taal. 

Ik vernoemde tal van collega car-
toonisten die ik persoonlijk kende, 
OLEG DERGATSHOF, RONALDO 
CUNHA DIHAS, JIRI SLIVA, BRIDEN-
NE, SERRE en nog zoveel andere 
zeer goede cartoonisten. MORDILLO 
kende ze bijna allemaal, en als we-
reldreiziger kwam hij overal. Van zijn 
periode in Frankrijk "DE HEIMAT VAN 
CARTOONS EN STRIPS" kon hij zich 

BRIDENNE en SERRE herinneren en 
hij had grote bewondering voor hun 
tekentalent.

Toen ik sprak over de Belgische car-
toonisten en striptekenaars, zei MOR-
DILLO onmiddellijk "HA HA… HERGÉ 
TINTIN il est formidable". De strips 
van KUIFJE worden ook druk verza-
meld in China, net zoals die van MOR-
DILLO. Beiden zijn de absolute top in 
GUIYANG, SHANGHAI en BEIJING!

Cartoonist "BING" Ronald Libin
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Eerste zin: Kaius belde voor de eer-
ste keer in zijn leven naar zijn eigen 
antwoordapparaat. 

Bid je om verboden vruchten wanneer 
je op zoek bent naar jezelf? Is dat het 
ultieme verlangen van ons allemaal? 
Brengt dat verlangen ons dichter bij 
de kern van een leven waarvan we 
proberen te genieten? Kaius, de pro-
tagonist in het boek Bidden om ver-
boden vruchten vraagt het zich luidop 
af nadat zijn vriendin deze woorden 
met een vanzelfsprekend gemak had 
uitgesproken.

Het verhaal volgt de achtjarige Kaius 
van 1964 tot aan zijn prille volwassen-
heid. Het speelt zich grotendeels af in 
de Limburgse fruitstreek vanwaar Bart 
Stouten afkomstig is. Kaius neigt eer-
der naar zijn diepgelovige grootmoe-
der dan naar zijn atheïstische moeder, 
wat voor een tweespalt zorgt in de 
geest van het kind. God wordt als het 
ware een verboden vrucht. Hij zoekt 
die dan via een omweg, via Bach, de 
snelweg naar God. 

De auteur vertelt vanuit het standpunt 
van de jonge Kaius (vooral in de dialo-
gen) afgewisseld met reflecties op zijn 
jeugdjaren die toen al doordrongen 
waren van muzikaliteit, kennisdrang 
en spiritualiteit. Een jonge gast die 
de Franse filosoof Bergson onder zijn 
hoofdkussen heeft liggen, Darwin als 
speelkameraad heeft en door tante Jo-
zefina ingewijd wordt in de mysteries 
van het bestaan, je zou bijna wensen 
dat hij gewoonweg eens 'belleketrek' 
of ander kattenkwaad zou uitsteken. 

Bijwijlen is de diepgang die de jonge 
knaap wordt toegedicht bijna onaards. 
Ook Proust komt meermaals om de 
hoek kijken, vooral wanneer de vol-
wassen Kaius reflecteert naar gebeur-
tenissen die in zijn geheugen staan 
gegrift. Zoals wanneer hij in Zwitser-
land, waar hij verblijft omwille van zijn 
astma, een ontmoeting heeft met een 
jonge Japanner die op zijn gitaar een 
fuga van Bach speelt. En in Ecuador 
wanneer hij ternauwernood aan de 
verdrinkingsdood ontsnapt, alsook 
zijn reizen naar Japan en een verblijf in 
een Bretoens klooster. 

boeken
Bart Stouten

Bidden om verboden vruchten
adem moet happen - koppelen aan 
uitweidingen over muziek en dans. 
Ook nu neemt hij de lezer mee in zijn 
muzikale beschouwingen en verrijken-
de gedachtewereld. Na elk hoofdstuk 
volgt een cursief extraatje waarin Kai-
us, maar ook de lezer, de kans krijgt 
om even een partituur binnen te drin-
gen waar enkele bladzijden lang Mu-
ziek als protagonist wordt opgevoerd 
als ode aan de liefde. 

Wie de zachte, poëtische radiostem 
van Bart Stouten kent, wordt bij het 
lezen van sommige passages in zijn 
hoofd begeleid door die stem. Ik be-
trapte me er op dat ik soms luidop las 
en dat ik daarbij automatisch zijn into-
naties probeerde te laten weerklinken. 

Het einde ontlokte me een zuchtje.... 
net zoals de auteur zich had gewenst. 

Chris Rachel Spatz 

Bidden om verboden vruch-
ten, Bart Stouten, Uitgeve-
rij Vrijdag, Antwerpen, 2015, 
paperback, zwart/wit, ISBN 
9789460013348, prijs € 19,95.

De auteur gebruikt de hij-vorm, wat 
hem een grotere vrijheid biedt om zijn 
fantasie te lenen aan de werkelijkheid. 
In deze autobiografische fictie schenkt 
dit hem een vrijgeleide om doorheen 
de werkelijkheid, die vaak de fictie 
overtreft, subtiele toetsen te weven die 
het verhaal een vlotte doorstroming 
geven. De ontluikende seksualiteit 
van Kaius, die de Griekse beginselen 
is toegedaan, en zijn vrienden Anna, 
André en Duivel dansen suggestief 
omsluierd doorheen de zinnen. 

Na Kersen eten om middernacht blijft 
Bart Stouten poëtische en meande-
rende zinnen- waarna je even naar 
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Dolores Thijs

Het huis aan de Sont
 
Vrouwen ontmoeten elkaar over de barrières van de tijd 
heen.

Ze beweerde een pact met de duivel te hebben gesloten 
in ruil voor een vlotte pen. 'Ze' is barones Karen Blixen die 
we ontmoetten in de film Out of Africa (1980) met Meryl 
Streep. Maar wie was de echte Karen Dinesen, zoals haar 
meisjesnaam luidt? 

Ik ging een paar weken geleden naar haar op zoek op haar 
landgoed Rungstedlund aan de Sont in de buurt van Ko-
penhagen. Na het verlies van haar koffiefarm in Afrika en de 
dood van haar minnaar Denis Finch Hattton, een even grote 
avonturier als haar echtgenoot en haar vader, keerde de 
barones in 1931 terug naar het familielandgoed. Het is daar 
dat haar literair talent tot volle ontplooiing kwam. Helaas 
heeft ze telkens naast de Nobelprijs gegrepen, iets waar de 
excentrieke schrijfster zich uiterst boos kon over maken. 
Dan fonkelden haar donkere ogen in haar magere gezicht 
en kreeg ze als het ware zelf een duivelse uitstraling.

Omzeggens alles is op het landgoed na haar overlijden in 
1962 intact gebleven: de tikkende witte klok, de statig op 
de grond slepende gordijnen, haar geliefde stoel, bureau 
en Corona typemachine, ja, zelfs de platenspeler die een 
gefantaseerde rol kreeg toebedeeld in de film. Ook de fa-
meuze boeketten die ze in elke kamer wenste ontbreken 
niet. De bloemen, speciaal daarvoor gekweekt in haar park-
achtige tuin, worden door het personeel van het museum 
wekelijks ververst. Zo zou ze het gewild hebben, want de 
barones was geen gemakkelijke tante. 

Ik wandelde langs dit kleurrijke bloemenbed op weg naar 
de heuvel waar ze in de schaduw van een machtige boom 
begraven ligt. Toevallig ontmoette ik de volgende dag in het 
Theatermuseum in Kopenhagen een dame die Karen Blixen 
interviewde in 1957. Maar de gulle fratsen van het toeval 
verspreiden zich soms als een inktvlek. Terug in Antwer-
pen kreeg ik in boekhandel De Groene Waterman het pas 
verschenen boek Het huis aan de Sont van Dolores Thijs 
aangereikt. 

Ook Dolores Thijs raakte gefascineerd door het leven van 'la 
Blixen'. Ze had meer geluk dan ik, want in 1986 ontmoette 
Dolores op het landgoed Caroline Carlsen, de voormalige 
huishoudster van de barones. Het vertrouwen tussen hen 
groeide uit tot een waardevolle vriendschap. In intimisti-
sche gesprekken vertelde de dame haar over het leven al-
daar ten tijde van de barones, waar iedereen op zijn eigen 
manier eenzaam was. Ze schetste haar karakter, zuchtte 
nog na over de late verliefdheid van 'la baronne' op een 
veel jongere man en andere excentriciteiten. 

In voor het personeel verplichte eerbetuigingen aan de volle 
maan en andere rituelen weerklonken echo's van haar le-
ven in Afrika. De kinderloze barones eigende zich op een ei-
genzinnige, maar liefdevolle wijze, het zoontje van de huis-
houdster toe. Wellicht om het gemis aan eigen kinderen en 

eenzaamheid te verdrijven. 
Nils, het zoontje in kwestie, zou achteraf verklaren dat hij de 
barones eerder als een gemiste vaderfiguur zag. Ze speel-
de met hem, las hem voor in trage, lange golven met diepe 
stem en maakte hem wegwijs in de wondere wereld van 
vogels, planten en kruiden. 

Het huis aan de Sont kan beschouwd worden als het ver-
volg van het door Karen Blixen geschreven Out of Afrika 
(1937). Dankzij informatie aan de bron schreef Dolores Thijs 
een authentiek, uiterst boeiend verhaal over het leven op 
Rungstedlund. Het huis, het karakter van zijn bewoners en 
de verhouding van het personeel en de barones zijn zo raak 
en magistraal beschreven dat ik bij de lectuur ervan als het 
ware opnieuw door de kamers van Rungstedlund dwaal. 
Ik zie zelfs meer dan toen ik er ter plekke was. Het is alsof 
ik mag aanschuiven op de namiddagthee, samen met Ka-
ren Blixen, Caroline Carlsen, Dolores Thijs, in de kamer met 
zicht op de Sont. Dankzij dit briljante boek ontmoeten we 
elkaar over de barrières van de tijd heen. 

Het huis aan de Sont, een boek waarvoor je gaat zitten en 
dat je in één ruk uitleest. 

Dolores Thijs geeft ook boeiende inleidingen bij haar boek, 
met authentiek beeld en filmmateriaal (info@doloresthijs.nl).
Museum Huis Karen Blixen: Rungsted Strandvej 111, 2960 
Rungsted Kyst, Denemarken 

Chris Rachel Spatz

boeken

Het huis aan de Sont, Dolores Thijs, Uitgeve-
rij Marmer Boeken BV, Baarn (Nl), 2015, vier-
kleurendruk, 256 pagina’s, luxe paperback, 
ISBN 978 94 6068 212 4, prijs €19,95.



DE NIEUWE TYDINGHE 14

van onze leden

Voor de 10e editie van Design September brengt Design 
Vlaanderen recent werk van de 10 Designers van het 
Jaar, omkaderd met beelden van hun meest typerende 
werk.

Alain Berteau (2006), Nedda El-Asmar (2007), Stefan 
Schöning (2008), Sylvain Willenz (2009), Bram Boo (2010), 
Nathalie Dewez (2011), Alain Gilles (2012), Jean-François 
D’Or (2013), Marina Bautier (2014) en Muller Van Severen 
(2015). 

Het verhaal van De 10 begon tien jaar geleden. Stichting 
Interieur en uitgeverij Roularta zochten naar een manier om 
talent van eigen bodem een prominente plek te geven en 
jonge Belgische ontwerpers bij een nationaal en internatio-
naal publiek bekend te maken. De designprijs Designer van 
het Jaar was geboren. 

Verschillende partners werden gevonden om de prijs te on-
dersteunen (Bozar in Brussel, CID/Centre d’innovation et 
de design in Le Grand-Hornu, Design museum Gent) en in 
2006 werd Alain Berteau als eerste Designer van het Jaar 
gekozen.

Alain Berteau was toen nog relatief nieuw en onbekend in 
de wereld van design. Zijn manier van werken sprak de jury 
aan. Hij had enkele interessante bedrijven kunnen overtui-

gen met hem in zee te gaan. En vooral, het was een ontwer-
per op een bepalend moment in zijn carrière. Het moment 
tussen voldoende bagage en ervaring, nét voor de grote 
doorbraak.

Het kiezen voor een ontwerper in dat ene moment zou een 
constante worden voor deze prijs. Geen loopbaan- of aan-
moedigingsprijs, maar een prijs weloverwogen uitgereikt 
aan een ontwerper met voldoende in zijn of haar mars om 
nog lang van zich te laten horen.

Ondertussen veroverden De 10 de wereld en waren de 
partners van Belgium is Design (Design Vlaanderen, Wal-
lonie-Bruxelles Design Mode, Brussels Invest & Export en 
MAD Brussels) meteen gewonnen om hen gezamenlijk 
een platform aan te bieden tijdens de internationale meu-
belbeurs in Milaan met de tentoonstelling Confronting the 
Masters.

De internationale designscène leert De 10 kennen en dank-
zij hun ongebreidelde creativiteit en ver doorgevoerde 
professionaliteit zijn ze ondertussen enorm gegeerd bij de 
buitenlandse designbedrijven.

In de tentoonstelling The Power of Object(s), die in het 
Brusselse ING Art Center liep, exposeerden ze van sep-
tember tot december 2014 samen met hun bestsellers.

Wat maakt hen dan zo bijzonder? Elk hebben ze hun eigen 
identiteit en handtekening, een eigen manier van werken 
en een eigen domein. Van meubelontwerp en lichtdesign 
tot productontwikkeling en totaalinrichtingen. De ene al iets 
verder in zijn of haar carrière, de andere al iets eigenzin-
niger in de ontwerptaal. Allen hebben ze steeds weten te 
overtuigen met hun ontwerpen. Soms ingenieus, soms pure 
poëzie. Vaak gekenmerkt door een heldere lijn.

Voor de 10de editie van Design September speelt Design 
Vlaanderen voor de tentoonstelling De 10 met de ingredi-

De 10

Alain Berteau, Night Club voor Objekten. Foto: Julien Renault.

Alain Gilles, The Pure for Debuchy by Toulet. Foto: Alain Gilles 
- The Studio.

Confronting the Masters, Belgium is Design, Milaan 2015. Bram 
Boo, Mate for Bulo.
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boeken

Onmiddellijk na de start van ’t Pallie-
terke in 1947 wint de toen 18-jarige 
Jef Nys een door Bruno De Winter 
georganiseerde cartoonwedstrijd. 
Voor Jef Nys is het niet alleen de 
start van een tienjarige carrière bij 
’t Pallieterke, maar meteen ook het 
begin van een beloftevolle loopbaan 
als getalenteerd en veelzijdige teke-
naar van cartoons en strips.

Wie Jef Nys zegt, denkt natuurlijk 
meteen aan Jommeke. Met ‘Jef Nys 
– de Beginjaren als cartoonist’ wil ’t 
Pallieterke niet alleen het collectief 
geheugen rond de figuur van Jef Nys 
opfrissen maar krijgt de lezer inzicht in 
de eerste stappen die hij zet als car-
toonist en illustrator bij ’t Pallieterke. 
Hiermee wordt de sluier opgelicht over 
een periode waar tot op heden nog 
weinig van geweten was. Een periode 
waarin Jef Nys geïnspireerd werd door 
de Vlaamse idealen die hij erfde van 
zijn vader en grootvader, de voor velen 
onrechtmatige gruwel en de misstan-
den van de repressie waardoor hij zich 
omringd voelde en zijn uitgesproken 
talent als veelzijdig tekenaar, karikatu-
rist en illustrator. 

Tomas Verachtert

Jef Nys – De beginjaren als cartoonist
Dit keurig boekwerk van de hand van 
Tomas Verachtert geeft, naast een te-
rugblik naar zijn jeugd, zijn grafische 
opleiding en zijn aanloop naar een 
boeiende en bloeiende loopbaan als 
tekenaar een chronologisch beeld van 
de periode die Jef Nys doorbracht bij 
’t Pallieterke. Niet alleen ontpopte hij 
zich vanuit zijn achtergronden tot een 
politiek geïnspireerd tekenwonder, 
maar daarnaast drukte hij in de begin-
jaren van ’t Pallieterke met zijn spot-
prenten een onuitwisbare stempel op 
dit blad. Naast een uitvoerige tekstu-
ele beschrijving brengt het boek ook 
meer dan driehonderd toepasselijke 
illustraties waarvan sommige terecht 
mogen beschouwd worden als spiritu-
ele kunstwerkjes van het  allerhoogste 
niveau.

Dit boek is dan ook veel meer dan een 
louter biografische en artistieke be-
schrijving van de figuur van Jef Nys. 
De context waarin door de auteur alles 
beschreven wordt, geeft tevens een 
representatief beeld van de beginjaren 
van ’t Pallieterke en de achtergronden 
van de Vlaamse politieke en maat-
schappijkritische doelstellingen waar-

enten van Confronting the Masters en 
The Power of Object(s). Naast een re-
cent nieuw werk van de ontwerpers, 
geven we een totaalbeeld van het 
werk van tien individuen aan de hand 
van uitgebreid fotomateriaal. 

4 september - 3 oktober 2015

Design Vlaanderen Galerie
Kanselarijstraat 19, 1000 Brussel
www.designvlaanderen.be 

Open van dinsdag tot en met zaterdag 
van 12 tot 17 uur.

Twitter: @DesignFlanders
Facebook: www.facebook.com/design-
vlaanderen

Vernissage op donderdag 3 september 
om 18 uur. 

Op 25 september is er een gratis rond-
leiding in het kader van Broodje Brus-
sel. De rondleiding start om 12.30 uur in 

aan het blad tot vandaag de dag nog 
steeds getrouw is gebleven.

Walter Ego

Jef Nys – De beginjaren als 
cartoonist, Tomas Verach-
tert, Uitgave ’t Pallieterke, 
Antwerpen, 2015, zwart/wit, 
224pagina’s, hardcover, ISBN 
9789082244311, prijs € 22,-. 
(www.pallieterke.net) 
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de Design Vlaanderen Galerie. Inschrij-
ven is noodzakelijk via pia.dewinter@
designvlaanderen.be. 

De tentoonstelling is opgenomen in 
het parcours van Design September. U 
vindt het volledige programma op www.
designseptember.be. 

Het bezoek kan perfect gecombineerd 
worden met een bezoek aan de ten-
toonstelling Muller Van Severen - De-
signer van het Jaar 2015 in Bozar. Deze 
tentoonstelling loopt van 4 september 
tot en met 4 oktober.

Voor meer informatie en beeldmateriaal: 
Bie Luyssaert, +32 2 227 60 62 of mail: 
bie.luyssaert@designvlaanderen.be.  

Muller Van Severen, Desk. Foto: Muller 
Van Severen.

Praktisch


