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De journalist als koorddanser

In de dagen die volgen op de vierde dinsdag van maart wordt nog 
maar eens duidelijk wat voor evenwichtskunstenaar een journalist wel 
moet zijn. Dramatische nieuwsfeiten verslaan met opperste respect 
voor de betrokkenen, het vergt een constant wikken en wegen van 
woorden, een niet-aflatende kritische zelfreflectie en empathisch ver-
mogen.

Toch kan ik me niet ontdoen van de indruk dat sommige collega’s op 
radio en tv en in dagbladen nieuwsgaring herleiden tot een spelle-
tje De Mol: wie heeft het gedaan? Mijn probleem met dergelijke en-
tertainmentprogramma’s is dat ze de kleine kantjes van de mens tot 
doel verheffen. Niet dat ik zo’n moraalridder wil zijn, maar ik ben ervan 
overtuigd dat de kracht van de media op een betere manier ingezet 
kan worden. In plaats van met een ongeleide beschuldigende vinger 
te wijzen, moeten we misschien eens de vraag stellen hoeveel aansla-
gen onze veiligheidsdiensten wel hebben kunnen verijdelen, hoeveel 
ellende ze hebben kunnen voorkomen, wat het succes uitmaakt van 
onze goed georganiseerde hulpdiensten, hoe we dit met z’n allen kun-
nen verwerken, en hoe we ons maatschappelijk en staatkundig nog 
beter kunnen voorbereiden en weerbaar maken, zodat er nog meer 
kans bestaat dat zo’n drama’s niet meer voorkomen*. Permanente 
verbetering, codewoord in tal van managementsystemen, is ook hier 
aan de orde. In die optiek is het heel belangrijk om naar oorzaken te 
zoeken, maar alleen als middel om het proces te verbeteren, nooit als 
doel.

We wensen jullie veel sterkte en succes in jullie dagelijkse even- 
wichtsoefeningen.

Kristin Spiessens
Ronny Van Cutsem
Co-voorzitters Raad van Bestuur

*een verrassende kronkel in het Nederlands: voorkómen = zorgen dat 
iets niet meer vóórkomt…
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vjv-nieuws

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

1149 - Karl VAN CAMP uit Zandhoven, hoofdredacteur bij ‘t Pallieterke
1150 - Annick WELLENS uit Mol, redacteur bij Stampmedia
1151 - Sakina ELKAYOUHI uit Overijse, reporter bij Stampmedia
1152 - Aziz ASSOUED uit Hamme, redacteur/ uitgever bij Specific Magazin
1153 - Johan VERWEIRDER uit Westende, hoofdredacteur Nieuwsbrief Reisleiders Magazine
1154 - Tahra BOUTALEB uit Turnhout, reporter bij Stampmedia
1155 - Pieter-Jan CLEMENT uit Gullegem, reporter bij Stampmedia

Een nieuw bestuur, 
een nieuwe wind en een nieuwe locatie
We hebben het einde van de huurovereenkomst met 
AED Studios te baat genomen om het secretariaat van 
onze vereniging terug naar Antwerpen te verhuizen.

Vanaf 1 maart vind je ons dan ook terug in de Pelikaanstraat 
94 bus 8, 2018 Antwerpen.  Dat worden voortaan ook onze 
nieuwe adresgegevens. Het telefoonnummer 0485 56 31 
36 blijft onveranderd.

De verhuis kadert vooral in een makkelijkere toegankelijk-
heid en mobiliteit voor zowel de leden van de Raad van 
Bestuur als de Erkenningscommissie. 

Vanaf heden zijn de twee organen van onze vereniging ook  
specifiek bereikbaar via volgende mailadressen: erken-
ningscommissie@vjv.vlaanderen en raadvanbestuur@vjv.
vlaanderen. Het algemene mailadres (info@vjv.vlaanderen) 
blijft uiteraard behouden.

Steeds welkom na afspraak!

Oproep aan onze leden: 
doorbreek de anonimiteit!
U hebt het ook gezien: in elke editie van De Nieuwe 
Tydinghe staan artikels die getuigen van het creatieve 
werk van onze leden: boeken, foto's, opmerkelijke arti-
kels, enz. Wij moedigen u aan om ook uw werk te laten 
verschijnen in ons tijdschrift of onze website, om ook 
aan uw collega's bij VJV te vertellen waarmee u bezig 
bent.

Treed uit de anonimiteit, aarzel niet om uw werk in de schijn-
werpers te zetten in ons tijdschrift en op onze website. Hebt 
u een mooie foto die aansluit bij de actualiteit, een cartoon, 
een artikel? Zend het ons toe via info@vjv.vlaanderen. Wie 
weet komt uw foto wel op de cover van de volgende edi-
tie van De Nieuwe Tydinghe, en ongetwijfeld zal uw artikel 
nieuwe lezers bereiken na publicatie op onze kanalen.

www.fb.com/VlaamseJournalistenVereniging

@VJVinfo

https://www.linkedin.com/groups/7425164
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vjv-nieuws

Om conform te zijn met de wetge-
ving op de vzw’s die stelt dat de 
algemene vergadering binnen de 
6 maanden na het einde van het 
boekjaar moet gehouden worden, 
heeft de raad van bestuur besloten 
vanaf dit jaar de jaarlijkse algemene 
vergadering vóór 30 juni te organi-
seren in plaats van in december. 

De volgende algemene vergadering is 
gepland op zaterdag 28 mei 2016. 

Geen schrik: onze jaarlijkse afspraak 
in december vervalt niet. We zullen op 
het einde van het jaar naar gewoonte 
een uitgebreide winteruitstap organi-
seren.
 
We hebben de Artesis Plantijn AP Ho-
geschool bereid gevonden om ons 
een aula ter beschikking te stellen in 
haar Antwerpse campus Meistraat. Ze 
nemen de gelegenheid graag te baat 
om hun nieuwe opleiding Journalistiek 
aan ons voor te stellen.

We willen jullie tijdens deze algemene 
vergadering ook een aantal wijzigingen 
aan de statuten van onze vereniging 
voorstellen, zodat ze in overeenstem-
ming zijn met de nieuwe bepalingen 
met betrekking tot de vzw's.

Jullie mogen eerstdaags een uitnodi-
ging met agenda en inschrijvingsfor-
mulier voor de Algemene Vergadering 
in de bus verwachten, samen met de 
teksten van de voorgestelde statuut-
wijzigingen, zodat jullie die op voor-
hand  kunnen bekijken en eventuele 
bemerkingen of aanvullingen kunnen 
formuleren. 

Ook willen we leden die zich geroe-
pen voelen om mee te werken aan de 

Zaterdag 28 mei 2016 in Antwerpen

Algemene vergadering 
Vlaamse Journalisten Vereniging

verdere groei van onze vereniging, uit-
nodigen om zich kandidaat te stellen 
voor de raad van bestuur, die nog wel 
wat nieuw bloed kan gebruiken. 

•	 11u30 – 14u: Lunch in restaurant de Bomma (Suikerrui 16,  
2000 Antwerpen).  

•	 14u30: Voorstelling van het vernieuwde programma journa-
listiek door Patrick Herroelen – opleidingshoofd Journalis-
tiek - Artesis Plantijn AP Hogeschool – Campus Meistraat 
5, 2000 Antwerpen

•	 15u: Aanvang Algemene vergadering (enkel voor leden) in 
aula Kockx van de Artesis Plantijn AP Hogeschool 

•	 17u: Einde Algemene vergadering en netwerkdrink op de 
campus voor leden, partners en studenten.  

Een gedetailleerd programma van de 
dag volgt nog. In grote lijnen ziet het er 
als volgt uit: 



be/podcasting). Je kan de uitzending downloaden naar je 
iPhone, iPod of MP3-speler, en beluisteren waar en wan-
neer je wil.

Maar er zijn ook zelfstandige podcasts, die enkel via het 
internet uitgezonden worden.  Verschillende podcasts be-
staan al 7, 8 jaar, maar kregen de laatste maanden enorm 
veel nieuwe luisteraars. Andere content-creators starten 
nieuwe podcasts op, met wisselend succes.

Bekende voorbeelden uit eigen land: Lode Roels, Tech45, 
Mosselen om half twee, Kritisch denken

Groeiende interesse

De reden? Heel simpel: we hebben allemaal een smartp-
hone, waarop je podcasts-app kan installeren. En bij elke 
smartphone krijg je oortjes om in alle privacy content te 
beluisteren - muziek of  gesproken woord. Sta je op een 
winderig platform te wachten op een bus? Zit je op de trein, 
maar heb je geen zitplaats?  Je hebt misschien niet de 
ruimte om een krant of boek open te slaan, maar je kan wel 
naar audio luisteren.

Podcasts zijn ook handig wanneer je in de tuin bezig bent, 
aan het strijken of afwassen (en ja, dat geldt voor heren én 
dames!) bent. Terwijl je handen het mechanische werk uit-
voeren, kan jij ondertussen je geest voeden met deze pod-
casts, die je informatie bezorgen over erg diverse gebieden.

Een publiek opbouwen

Als journalist van het gesproken woord moet je de manier 
waarop je jouw content brengt, eigenlijk dus ook aanpas-
sen aan die nieuwe vormen. Het mooie van de podcasts is 
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vervolg op pagina 7

van onze leden

Als journalist moet je meegaan met de nieuwste evolu-
ties in het medialandschap. Met dit artikel willen wij je 
duidelijk maken wat podcasts zijn, en wat hun kracht 
is. Zonder in te gaan op de praktische zaken zoals op-
nameapparatuur stippen we de belangrijkste vereisten 
voor een succesrijke podcast aan. 

Podcast: nieuwe vorm van audio consumeren

De manier waarop content "geconsumeerd" wordt, veran-
dert voortdurend. De tijd dat het hele gezin in de huiskamer 
met zijn allen keek naar één scherm, dat van de tv, is lang 
voorbij. De gebruiker bepaalt zelf waar en wanneer hij zijn 
content bekijkt. Dat kan live zijn, of via de Replay functie 
van zijn digitale tv-aanbieder (Telenet of Proximus). Dat kan 
via een betalend abonnement zijn op specifieke content, 
zoals Netflix of Play More van Telenet.

Maar ook op vlak van audio verschuift het consumptiege-
drag erg snel. Gedaan is de klassieke radio - en dan hebben 
we het niet eens over spelers zoals Apple Music, Spotify of 
Google Play die muziek in streaming formaat aanbieden, 
aangepast aan jouw voorkeuren. Maar vooral informatieve 
content, geleverd via audio, on-demand, kent steeds meer 
succes. 

On-demand radio vs.  
zelfstandige podcasts

Radiostations bieden steeds vaker interessante content 
aan als podcast, om luisteraars die niet live konden luiste-
ren toch de kans te bieden dit nieuws te vernemen. In eigen 
land is er bijvoorbeeld Interne Keuken, Touche, enz. (De 
volledige lijst VRT-radio podcasts vind je op http://www.vrt.

Podcasts: de nieuwe vorm  
om journalistieke content te brengen 



(1991) met als tegenspeler Jeff Bridges in een regie van Ter-
ry Gilliam, als de vrouwelijke oppas Mrs. Doubtfire (1993) 
en als de therapeut naast – de op dat ogenblik nog onbe-
kende – Matt Damon en Ben Affleck in Good Will Hunting 
(1997). Hiervoor kreeg hij in 1998 de Oscar voor beste bijrol.

Geniaal

Vergeten wij daarnaast ook niet dat Williams meermaals 
en bijzonder succesvol, zijn herkenbaar stemgeluid leen-
de voor vele tekenfilms (o.a. in Alladin waar hij de originele 
stem van de geest insprak) en in navolging van Bob Hope, 
meermaals de Amerikaanse troepen in het buitenland ging 
entertainen.
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Mijn terugkerende gevecht tegen verslaving heeft me 
zeker gevormd tot wie ik nu ben. Het heeft me een die-
pe waardering voor menselijk contact gegeven. En voor 
de betekenis van vrienden en familie, hoe kostbaar die 
zijn, dixit Robin Williams.

Toen in de zomer van vorig jaar, op 11 augustus 2014, het 
nieuws bekend raakte dat de Amerikaanse acteur Robin 
Williams dood werd aangetroffen in zijn woning in Tiburon, 
net buiten San Francisco, kwam dit voor het grote publiek 
als een totale verrassing over. 

Snel bleek evenwel dat dit voor zijn naaste omgeving hele-
maal geen verrassing was.

Kwetsbaar

De bij de vele filmliefhebbers als komiek bekendstaande 
acteur, bleek immers in het werkelijke leven een zeer kwets-
baar persoon te zijn die in de loop van zijn carrière meer-
maals voor verslaving en depressies was behandeld. De 
laatste terugval, alsook de diagnose van het beginstadium 
van de ziekte van Parkinson, waren er blijkbaar te veel aan.

De onlangs verschenen biografie van Emily Herbert onder 
de titel Robin Williams. Als het lachen stopt (1951-2014)/
When the Laughter Stops geeft een nauwgezet en gede-
tailleerd overzicht van het leven en werk van deze niet te 
evenaren en met niemand te vergelijken acteur en komiek.

Via een beschrijving van zijn jeugd, zijn relatieproblemen 
(hij is drie keer getrouwd) en zijn loopbaan (als filmacteur 
en stand-up comedian) krijgen wij een beter inzicht in de 
persoonlijkheid en het karakter van deze wereldwijd gelau-
werde acteur.

Energiek

Robin Williams komt hieruit als een zeer gevoelige, zeer 
vrijgevige en innemende persoonlijkheid tevoorschijn. Zijn 
inzet en steun – ook financieel - voor de verlamde Christop-
her Reeve (bekend van de Superman-films), zijn dierbare 
jeugdvriend, is illustratief.

Zijn energiek, alles omverblazend comedy gehalte dat hij 
als filmacteur geleidelijk aan onder controle kreeg ten voor-
dele van meer ingehouden, ernstige vertolkingen bleef een 
prominente plaats in zijn leven innemen. Hij bleef niettegen-
staande zijn enorme successen als filmacteur voortdurend 
de comedy podia opzoeken als stand-up.

Vanzelfsprekend zal Robin Williams, die door de televisie-
serie Mork & Mindy (1978-1982) vrijwel in één klap bij ieder-
een bekend werd, ons vooral bijblijven als de ontembare 
praatvaar en dj uit Good Morning, Vietnam (1987), als de 
niet-conventionele leraar uit Dead Poets Society (1989), 
als  de neuroloog uit Awakenings (1990) met Robert de Niro 
als patiënt, als de fantasierijke dakloze uit The Fisher King 

van onze leden
Robin Williams, 1951-2014

Als het lachen stopt 

Auteur: Emily Herbert
Genre:	Biografie

Releasedatum: Nu te koop
Uitgeverij: Kosmos Uitgevers

Aantal pagina’s: 255 blz.
ISBN: 978 90 215 5870 7
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Als stand-up comedian kon hij publiekelijk opbiechten 
waarmede hij als individu worstelde: zowel zijn echtelijke 
problemen als zijn verslavingen werden op een onnavolg-
bare manier door de mangel gehaald. Toch hebben ook 
deze therapeutische optredens hem niet kunnen redden.

De legendarische geniale komiek Robin Williams is niet 
meer maar zijn ster zal nog lang blijven stralen. Hij laat nog 
een weduwe achter naast zijn drie nu volwassen kinderen.

Het boek bevat tevens twintig geweldige grappen van Ro-
bin Williams en verschillende eerbetuigingen van onder 
meer Lindsay Lohan, Ellen DeGeneres, Goldie Hawn, Cher 

van onze leden

dat zij niet echt veel financiële investeringen vergen, maar 
wel wat engagement van de journalist. Je moet namelijk 
een publiek opbouwen, en dat doe je enkel door op gere-
gelde tijdsstippen nieuwe content te brengen.

Daarbij is het belangrijk dat het onderwerp waarover jouw 
podcast gaat, goed afgelijnd is. Niet zomaar een "babbel-
tje onder vrienden", want tenzij je een horde fans hebt zal 
dat al gauw gaan vervelen. Neen, een duidelijke lijn voor 
de content is onontbeerlijk, zelfs al is dat een niche, zoals 
Apple-fans, literatuur, Star-Wars, enz.

Regelmaat in tijd en presentatoren

Verder is het belangrijk dat jouw podcast op regelmatige 
tijdstippen uitgezonden wordt. Net zoals tv-kijkers elke 
avond naar Familie of Thuis kijken, moeten de luisteraars 
van jouw podcast weten dat zij elke week,  twee weken, 
of maand een nieuwe aflevering van jouw podcast kunnen 
beluisteren of downloaden.

Het is bovendien ook belangrijk dat jouw luisteraars ver-
trouwd raken met de presentatoren van jouw podcast. Je 
kan werken met een wijzigend paneel, maar er moet een 
constante zitten in degene die de podcast presenteert, in 
vaste medewerkers.  Zo bouw je loyauteit op.

Het verdienmodel?

Een podcast vereist niet echt een grote investering. Indien 
de lezers van dit artikel hierin geïnteresseerd zijn, willen wij 
wel ingaan op de technische vereisten en investeringen. 
Maar in principe is het gewoon tijd die je moet interesseren, 
om een publiek op te bouwen.

Wat je ermee verdient? Dat kan op verschillende manieren:
• Je lokt volk naar je eigen website, die je in alle afleve-

ringen van je podcast vermeldt; de reclame op jouw 
website zou je inkomsten moeten brengen;

en Jessica Chastain. Laatstgenoemde actrice (die momen-
teel furore maakt in o.a. de klassefilms A Most Violent Year 
en The disappearance of Eleonor Rigby: Him & Her) heeft 
haar acteursopleiding kunnen volgen op kosten van Robin 
Williams. Ze heeft hemzelf nooit ontmoet. Dit is tekenend 
voor zijn vrijgevigheid.

Robin Williams. Als het lachen stopt 1951-2014. Uitgeverij 
Kosmos Uitgevers.

Linda Crivits

• Je bouwt een reputatie op, waardoor je betalende op-
drachten kan binnenhalen

• Heb je een trouw publiek opgebouwd, dat overtuigd is 
van de meerwaarde die je brengt, dan kan je vragen of 
ze jouw podcast willen steunen door een donatie via 
PayPal, of via Patrion. Die laatste vorm van steun is te-
genwoordig erg in zwang, vooral omdat hij weerkeren-
de donaties van kleine bedragen mogelijk maakt. En 
we weten het allemaal: vele kleintjes maken één groot!

• Maak echter niet de fout om vanaf aflevering één te 
gaan zeuren over steun. Eerst moet je jezelf bewijzen!

Nog niet vertrouwd met podcasts? Weet je niet hoe je die 
kan beluisteren, en waar je interessante podcasts vindt? In 
een volgend artikel verneem je meer.

Reacties en vragen zijn altijd welkom via hvangool@hvan-
gool.be of @hvangool op Twitter.

Hilde Van Gool

vervolg van pagina 5 - Podcasts: de nieuwe vorm om journalistieke content te brengen

Bekijk dit artikel op onze website om de links 
naar de podcasts te kunnen aanklikken:

http://vjv.vlaanderen/2016/04/06/ 
podcasts-nieuw-journalistiek-medium/.
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GENT - Het gaat goed met Johan 
Verminnen (64), hij weet van geen 
ophouden. Als een jong veulen 
gaat hij, met een energieke gedre-
venheid, onverminderd door. Zijn 
persoonlijkheid en zijn liedjes char-
meren telkens het publiek. Het suc-
cesverhaal van een aimabel man. 
Grote klasse is tijdloos!   

Mijmeren over zijn kinderjaren doet 
blijkbaar deugd, niets dan goede her-
inneringen komen bovendrijven. “Ik 
heb een fantastische jeugd gehad in 
een gezin waar je alles moest delen. 
Als arbeidersgezin woonden we in 
een prachtig huis dat mijn ouders in 
vruchtgebruik hadden van rijke men-
sen bij wie moeder vanaf haar 14e had 
gediend. Iedereen was bij ons wel-
kom, alle kinderen uit de buurt kwa-
men spelen in de immense tuin. We 
waren arme rijke luizen”. 

Met 7 aan tafel

Vijf kinderen, dus elke dag met 7 aan 
tafel. De kinderen speelden, artistiek 
als ze waren, poppenkast. Het ingeza-
melde geld ging naar de missies. Va-
der en moeder waren katholiek, Johan 
ging een andere richting uit. “Ikzelf 
ben een echt overtuigd vrijzinnige en 
een humanist. Moeder zei: ‘Johan, je 
gaat me toch het geloof niet afnemen 
hé. Want het geloof is de leuning aan 
de trap die mij helpt naar mijn slaap-
kamer gaan’. Ik antwoordde: ‘Mama, 

nooit van mijn leven zal ik je geloof af-
nemen omdat je iemand bent die het 
echte geloof vertegenwoordigt’. Sta 
me toe het geloof anders te interpre-
teren: geloof in mensen, niet in een in-
stituut. Een maatschappij waarin zui-
len belangrijk zijn heeft tegengewicht 
nodig. Hier moet het gebeuren, een 
betere wereld begint hier.” 

Een nomade in de muziek

De carrière van Johan begon door 
zijn deelname aan de legendarische 
‘Ontdek de Ster’ in 1969. Hij won niet 
maar werd laureaat. Toon Hermans 
zei toen: ‘Verminnen had moeten win-
nen!’. Een schoner complement kan 
men zich niet wensen. Verminnen liet 

Johan Verminnen

‘Ik ben een nomade van de muziek’

van onze leden

misschien wel een internationale car-
rière links liggen? “Dat trekt me niet 
aan. In 1975 won ik een wedstrijd van 
het belangrijkste Franstalige chanson 
in de wereld. Als jongeman heb ik dan 
3 maanden in Parijs gewoond. Ik heb 
het geprobeerd, maar het lukte uitein-
delijk niet. Het maakt me eigenlijk niet 
uit waar ik woon, ik ben een nomade 
van de muziek.”

De jaren van revolte

Mei ’68, een tekening van de tijd, de 
jeugd revolteert! “Die jaren hebben me 
gevormd. Wie niet revolteert is onge-
zond, wie niet rebels is kan geen leven 
opbouwen. Ik hou niet van zwart/wit. 
Elke artiest is op zoek naar bevrijding, 
daaruit komen mijn liedjes voort. Wie 
geen honger heeft komt er niet. De 
trein komt maar 1 keer voorbij, dan 
moet je erop springen.” 

Als jonge kerel trok hij naar Brussel, 
weg van de beklemming van het dorp. 
“De wereld is meer dan een kerktoren. 
In een grote stad word je volwassen. 
Gent ligt me nauw aan het hart. Ik ben 
al 20 jaar bevriend met Daniël Termont. 
Tijdens de Gentse Feesten bereik ik 
telkens een publiek dat nooit in zalen 
naar mij zou komen luisteren. Volkse 
mensen, kinderen, jong, oud, arm en 
rijk vriendschappelijk onder elkaar, dat 
is fantastisch.” 

vervolg op pagina 9
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Geen	mediafiguur

In '87 woont Verminnen in Sint-Mar-
tens-Latem, dochter Pauline wordt in 
Gent geboren. Maar privacy is hem 
heilig, voor roddels en schandalen in 
de boekskes moet je niet bij Vermin-
nen aankloppen. Zelfs toen hij en zijn 
partner Catherine besloten vriend-
schappelijk uit elkaar te gaan, was dat 
geen groot nieuws. 

“Op het podium laat ik wel mijn zwak-
heden zien, wil contact met het pu-
bliek. Een ganse dag leef ik naar een 
optreden toe, het is een ritueel. Na 
een artiestenbestaan van 45 jaar ken 

Nieuws voor onze fotografen 

Google maakt Nik Collection gratis
In 2012 heeft Google de geavan-
ceerde software voor het bewerken 
van foto's, de zogenaamde Nic Col-
lection, overgenomen van de toen-
malige eigenaar. Die software was 
oorspronkelijk niet goedkoop, en 
in het begin vroeg Google ook geld 
voor de collectie, alhoewel iets min-
der dan wat vroeger de prijs was, 
namelijk $149

Nu echter heeft Google de Nic Collec-
tion volledig gratis gemaakt. Prachtig 
nieuws voor fotografen. Zij krijgen nu  
immers de beschikking over zeven 
plug-ins voor de desktopversies van 
Adobe Photoshop, Photoshop Ele-
ments, Lightroom, en het voormalige 
Aperture van Apple. Deze tools beho-
ren:
• Analog Efex Pro, dat je foto de 

look geeft van een film
• Color Efex Pro, Silver Efex Pro om 

kleur- en zwart-wit-foto's fijn te 
tunen via dynamische helderheid, 
zacht contrast, witversterking, 
zwartversterking en de geavan-
ceerde korrel-engine. 

• Viveza om kleur en tonaliteit aan 
te passen

• HDR Efex Pro om levendigere fo-
to's te creëren

• Sharpener Pro om afbeeldingen 
scherper te stellen

• Dfine om noise in foto's te vermin-
deren.

Tools die voor de gewone internaut 
wellicht té verregaande opties bevat-
ten, maar voor de professionele of 
amateurfotograaf erg welkom zijn. Je 

ik mijn stiel. Voor elke voorstelling ben 
ik niet aanspreekbaar, totale concen-
tratie op wat komen gaat heeft abso-
lute voorrang. Ik voel me een ander 
mens, maak mijn geest vrij. Niemand 
komt mijn loge binnen, geld doe ik uit 
mijn zakken, materiële zaken zijn on-
belangrijk. Dan komt het magische 
moment: de scène opstappen, mijn 
dialoog met muziek naar de wereld toe 
kan beginnen.” 

Nieuwe cd: een balans 

Het is opmerkelijk, Verminnen evolu-
eert maar zingt evengoed met even-
veel plezier zijn meest bekende num-

mers. “Ik hou van veel soorten muziek, 
ik ben geen muziekracist. Combineren 
van nieuwe en gekende nummers tij-
dens mijn optredens houdt het aange-
naam”.

Johan Verminnen heeft grootste plan-
nen. In maart verschijnt zijn nieuwe cd 
‘Tussen een glimlach en een traan’. 
“Het is een balans die ik opmaak. Dat 
is mijn leven, daar heb ik het allemaal 
voor gedaan. Alle gevoeligheden in mij 
wil ik vertellen, eerlijk en oprecht. Niets 
is positief, niets is negatief. Groeien is 
een strijd met groeipijnen. Wie iets an-
ders beweerd is een huichelaar”.

Frans Van Damme
foto: Carine Audenaert-Attanasio

vervolg van pagina 8 - ‘Ik ben een nomade van de muziek’

kan ze gratis downloaden op volgend 
adres: http://www.google.com/nikcol-
lection.
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In tegenstelling tot de Vlaamse dagbladpers slagen de 
Franstalige kranten er maar niet in het tij te keren. On-
derstaande tabel geeft de verkoopcijfers (print + digi-
taal) van de laatste jaren en een nostalgische flits van 
eind vorige eeuw.

In het verleden werd een batterij aan oorzaken bovenge-
haald om het verschil met de Vlaamse pers te verklaren. 
Ofwel werd er verwezen naar de ‘kleine gemeenschap met 
beperkte verkoopresultaten’ of naar het historisch feit dat 
Franstaligen en naar uitbreiding Zuid-Europeanen traditio-
neel minder kranten lezen. Oorzakelijk dichter in de buurt 
is de Waalse voorkeur voor het Franse media-aanbod. Le 
Monde, Le Figaro, Libération en een aantal meer populaire 
titels zijn in heel wat Waalse krantenwinkels verkrijgbaar.

Toch lijkt dit allemaal wat te eenvoudig om zulk een vrije 
val te verklaren. De situatie van de Waalse economie die 
nog steeds wat na hinkt en de besparingspolitiek komen al-
licht al wat meer in beeld. Illustratief hierbij is de nog steeds 
hoge oplage van gratis krant Metro. 

Maar zoals we drie jaar geleden reeds in De Nieuwe Tyding-
he aangaven, waren ook de late belangstelling voor pro-
ductpositionering, voor internet en marketing in het alge-
meen en de aanbidding van het politiek correct denken en 
het hieraan verbonden ideologisch cliëntelisme verwekkers 
van het débacle.

Cijfers

Enkel het gespecialiseerde L’Echo slaagde er vorig jaar in 
om, dankzij de digitale verkoop, positieve cijfers voor te 
leggen. Bij alle andere titels gaat de zondvloed, ondanks 
hun digitale versies, verder. De populaire krant La Dernière 
Heure/Les Sports kreeg met een min 8,7% de raakste tik. 
De Sud Presse bladen, La Meuse, La Province, La Nouvelle 
Gazette en La Capitale, volgden met – 5%. De negen edi-
ties van de Editions Vers l’ Avenir  scoorden met -1,5% nog 
het best bij de algemene informatiebladen. 

Ook de kwaliteitskranten Le Soir (- 5,2%) en La Libre Belgi-
que (- 1,7) kregen een dreun. Kijken we, even maar, twintig 
jaar terug in de achteruitkijkspiegel dan blijken de verkoop-
cijfers bij Le Soir en La Libre Belgique zelfs haast gehal-
veerd.

Betalend

Beginnen de digitale abonnees in Vlaanderen de verloren 
papierenverkoop enigszins te compenseren, dan blijft de 
digitale evolutie over de taalgrens steken. De Franstalige 
uitgevers trachten wel een nieuwe digitale strategie op 
gang te brengen, waarbij het accent op de betaalmuur komt 
te liggen. Het kosteloos weggeven van alle nieuws lijkt im-
mers voorbij. Online informatie wordt dus betalend en daar-
om zijn de uitgevers o.a. inspiratie gaan zoeken in de Ver-
enigde Staten waar verschillende titels succes boeken met 
een meer gediversifieerde en gespecialiseerde inhoud die 
betalend wordt aangeboden. 

Maar alles heeft zijn prijs en de vraag is of de Franstalige 
kranten geld en middelen hebben om zulk onderscheidend 
nieuws te brengen. Een mogelijkheid is bijvoorbeeld het via 
een betaalmuur aanbieden van doorgedreven achtergrond-
informatie met gespecialiseerd commentaar of zeer lokaal 
nieuws per gemeente. Indien dit te duur blijkt voor de kleine 
Franstalige regio kan de overheid eventueel bijspringen via 
een verhoging van de overheidssteun.

Guy Freiermuth  

De zwanenzang van 
de Franstalige dagbladpers

Bron: CIM * enkel print.
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Bij uitgeverij Artus verscheen het boek "Antwerpen Bo-
ven - Antwerp Skylines" met foto's van VJV-lid Koen 
D'Hollander en teksten van VJV-lid Freddy Michiels.

Voor het boek koos Koen een wel ongewone invalshoek: hij 
zocht het hogerop. De hoogste punten van 't Stad' werden 
zijn uitkijktoren, om de Koekenstad vanuit een andere in-
valshoek te bekijken.

Zelf zegt Koen in zijn inleiding: "De meeste wandelaars kij-
ken omhoog naar huizen, standbeelden of monumenten en 
ontdekken een gevarieerde wereld van inspiratie en creati-
viteit. Ik wou als persfotograaf voor Gazet van Antwerpen 
en Het Nieuwsblad mijn stad eens vanuit een andere, zel-
den geziene invalshoek bekijken. Vanuit de hoogte. Vanuit 
de lucht."

Het geeft meteen een heel andere blik. "De stad lijkt orde-
lijker, ruimer en verrassend ook veel groener". Koen kreeg 
ook meer inzicht in de structuur van de stad "Je krijgt in-

Antwerpen Boven
Antwerp Skylines

zicht hoe de straten lopen en buurten zijn gegroeid. Plein-
tjes hebben andere vormen vanuit de lucht dan wanneer je 
er langs kuiert".

De hoofdstukken bevatten de telkens de foto's die vanuit 
één gebouw genomen zijn. Elke Antwerpenaar zal onge-
twijfeld trachten zich te oriënteren, en vertrouwde plekken 
trachten te herkennen in dit ongewone zicht op "zijn" Ant-
werpen.

De opnamekwaliteit van de foto's is  bijzonder hoog. Het 
zal de lezer / toeschouwer verbazen hoever men kan zien 
vanuit een gebouw zoals de Kathedraal, de Antwerp Tower, 
de Oudaan, … Tegenover dat vergezicht staat soms de be-
nauwdheid van de vele daken, nauw aaneengesloten, die 
elke vergezicht op een horizon ontnemen aan de burger die 
zich op de begane grond bevindt.

Een aanrader voor wie Antwerpen eens vanuit een andere 
hoek bekijken wil!

"Antwerpen Boven", een uitgave van Artus Pandora Publishers nv
Foto's Koen Dhollander & Wim Hendrix, Tekst Freddy  Michiels.

ISBN 9789053254004
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Bij overmatig gebruik klopt deze 
titel niet, maar een glaasje Gin en 
Tonic geeft ons veel geestelijk, li-
chamelijk en culinair genot. Mo-
menteel kent deze combinatie van 
drank een echte rage en het lijkt 
wel alsof iedereen zijn eigen Gin op 
de markt wil brengen. Recent kwa-
men twee gepensioneerde apothe-
kers uit Sint-Lievens-Houtem en 
Hendersem in het nieuws met hun 
creatie van hun Quantum Satis Gin. 
Met het accent te leggen op het niet 

schadelijk potentie verhogend gin 
ingrediënt  Damiana bleek dit een 
gat in de markt te zijn, hoewel het 
libido effect van het  kruid nooit we-
tenschappelijk is bewezen. Wat niet 
baat, niet schaadt?

De geschiedenis van Gin leert ons dat 
net zoals Jenever, gin wordt gemaakt 
van jeneverbessen als hoofdingredi-
ent. Al eeuwen kent men de genees-
kundige eigenschappen van deze bes-
jes, vooral als maagklachten remedie. 

In de 16e eeuw voegde men voor het 
eerst alcohol toe aan dit drankje om 
het langer te kunnen bewaren. Toen 
de Engelsen zagen tijdens de 35-jari-
ge oorlog (start 1618) tegen de Span-
jaarden dat hun Nederlandse bond-
genoten meer krijgsmoed kregen na 
het drinken van jenever, namen zij die 
gewoonte over. Ze noemden de drank 
kortweg Gin. 

In Engeland heeft deze sterke alcoho-
lische drank een eigen ontwikkeling 

Geen slecht woord over gin en tonic!

het liefdesleven  
opkikkertje Quantum Satis

• Vertaling uit het Latijn: zoveel als nodig. 
• 14 geselecteerde kruiden met zoals in iedere Gin de jeneverbes als basis met o.a. staartpeper, koriander-

zaad, engelwortel, zoethout, paradijszaad, piment, gember, damiana…..
• Uniek is dat in Quantum Satis het kruid Damiana is opgenomen in de smaakmakers.
• Damiana is een sleutelbloem uit Zuid-Amerika dat een groene aardtoets aan de smaak van de Gin geeft.
• Voor de komst van Viagra was Damiana dan ook te vinden in iedere apotheek als (vermeend) afrodisiacum.
• Door de apothekers aangesproken distillateur: Aalterse stokerij De Moor.
• Te verkrijgen: Brasserie Boulevard-St.-Martens-Latem, Wijnhuis Bollaert-Merelbeke, De Soetekoeke-Oos-

terzele
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doorgemaakt waardoor het uitge-
groeid  is tot een typisch Brits product. 
Rond 1700 werd er maar liefst 12 mil-
joen liter per jaar geproduceerd. Naar-
mate de verfijning van het productie-
proces steeg ook de kwaliteit van Gin.

Het distilleren

De basis van het maken van Gin start 
met een neutrale graanalcohol (gerst, 
rogge, tarwe). De bekomen alcohol 
wordt vervolgens op smaak gebracht. 
In gewone Gin worden smaakstoffen 
toegevoegd.

Voor gedistilleerde Gin worden krui-
den (botanicals in vaktaal) samen met 
alcohol in een distillatieketel verhit. Zo 
gaan de alcohol en de kruidenaroma’s 
in stoomvorm over naar een tweede 
ketel. 
Ook distillatie via een distillatiekolom 
is gebruikelijk. Hierbij wordt de alcohol 
verhit in een vat met daarboven een 
pijp met verschillende botanicals. De 
stoom afkomstig van de alcohol gaat 
door de kruiden heen naar de tweede 
ketel. 

Een andere manier van distilleren 
noemt men de vacuümdistillatie waar-
bij de druk op de distillatieketel ver-

laagd wordt, zodat men kan distilleren 
zonder te verhitten wat geen afbreuk 
doet aan de geur en de smaak.

Ook de Tonic heeft een geschiede-
nis

Belangrijk is iets te weten over de To-
nic geschiedenis. In 1838 genas een 
Peruaanse medicijnman een Spaanse 
gravin van malaria met een uittreksel 
van de schors van de kinaboom. Dit 
bitter mengsel mede bestaande uit 
water, suiker en fruitextracten groeide 
uit tot een lekkere combinatiedrank 
met Gin. Sindsdien gedragen Gin en 
Tonic zich als onafscheidbaar koppel. 

De subtiele smaaktoetsen van beiden 
zorgen ervoor dat men eindeloos kan 
combineren en dat men steeds nieu-
we gin drankjes kan uitvinden. Mits 
gebruik van het juiste serveerglas voor 
een Gin&Tonic (Longdrinkglas, Tum-
bler- whiskyglas, groot breed voet glas 
voor speciale garnituren zoals jenever-
bessen, frambozen, limoen, zeste…..) 
verzeker ik je een waar mondgenot. 
Vergeet de ijsblokjes niet!

Georges De Smaele
wijn- en spirit-recensent

Gin-Weetjes
Smaakmakers: jeneverbes, citroen- en sinaasappelschillen, koriander, lis- 
en engelwortel, kaneel, amandel, zoethout, nootmuskaat, karwei, karde-
mon…

Jeneverbes: bij wet is dit de enige smaak-
maker die verplicht in Gin en Jenever moet 
worden gebruikt.

Met uitzondering van enkele Belgische en 
Nederlandse jenevers, wordt Gin meestal 
niet gerijpt op houten vaten, maar wordt de 
blanke alcohol enkel versneden met water 
voor hij gebotteld wordt.

Enkele topmerken: Bombay Sapphire, 
Tanqueray, Gordon’s, Beefeater, Hend-
rick’s… 
Cockney’s Gin = oudste Belgische Gin.
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Cartoonist Kim 1 jaar na Charlie Hebdo: 

“Goede cartoons teken je onbezorgd”

“Ik hou niet van symbolische Knokke-Heist-cartoons. 
Die zijn vaak afgezaagd en niet grappig.” Een jaar 
en enkele terroristische aanslagen later vertelt Kim 
Duchateau, bekend als cartoonist Kim, over ‘Charlie 
Hebdo’ en over de niet zo rooskleurige toekomst voor 
cartoonisten. “Regelmatig wensen mensen mij na een 
cartoon dingen toe die honderd keer grover zijn dan de 
mop op zich.”

Het 9/11 van de vrije meningsuiting: zo werd de aanslag 
op het satirische weekblad Charlie Hebdo genoemd. Twee 
mannen vielen op 7 januari 2015 de redactie in Parijs bin-
nen en schoten met kalasjnikovs twaalf mensen dood. De 
meeste slachtoffers waren cartoonisten. Hun gespot met 
de islam was in het verkeerde keelgat geschoten.

“Op mijn cartoons heeft de aanslag op Charlie Hebdo geen 
invloed gehad, maar het zette wel de vrijheid van menings-
uiting op het spel”, blikt Kim Duchateau terug. De tekenaar 
vindt dat iedereen mag zeggen wat hij wil. “Al wordt er ook 
veel onzin en haat verspreid via de sociale media onder het 
mom van vrijheid van meningsuiting. Dat is ook niet zoals 
het moet zijn”, weet hij.

Door botweg je mening te verkondigen, kan je veel mensen 
kwetsen. Al mag een cartoonist zich daar volgens Ducha-
teau niet te fel op toespitsen: “Je moet een verhaal niet op 
een andere manier vertellen of zelfs helemaal niet brengen 

omdat iemand daar niet mee kan lachen. Dan ben je als 
cartoonist niet meer vrij – je wordt voorzichtig of zelfs bang. 
Angst is een heel slechte raadgever, net als woede.”

Zoals zo veel Belgen kende de tekenaar Charlie Hebdo 
nauwelijks voor de aanslag. “Ik wist niet dat ze vaak over 
de schreef gingen. Ik ken wel een Nederlander die cartoons 
maakt met profeten die schapen langs achteren nemen. 
Maar dat Charlie Hebdo iets soortgelijksk deed, wist ik 
niet”, stelt hij. In tegenstelling tot collega’s als Marec en 
Kamagurka had hij dan ook nooit contact met één van de 
slachtoffers. Simpele reden voor: “Ik spreek gewoon heel 
slecht Frans”, lacht Duchateau.

Symbolische cartoon

Op de dag van de aanslag tekende Kim een symbolische 
cartoon (foto). “Normaal gezien ben ik daar niet zo voor, 
maar ik kreeg die opdracht van P-Magazine. Alle media 
zouden met zoiets afkomen, dus moest ik meedoen. In een 
mum van tijd stond het op papier.”

Duchateau bedacht een naam voor zulke symbolische 
cartoons: “Ik noem dat Knokke-Heist-cartoons. Ieder jaar 
wordt daar een internationaal cartoonfestival georgani-
seerd. Je ziet er vooral afgezaagde clichés. Ik noem ze ook 
wel een lont-aan-de-wereldbolcartoons, omdat die al zo 
vaak getekend zijn en daardoor niet meer grappig.”
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Lachen met Mohammed

Lachen met de profeet Mohamed doet Duchateau nooit. 
“Alhoewel, lang geleden heb ik dat één keer gedaan. Toen 
heb ik dat ook op een slimme manier opgelost. Ik had Mo-
hammed in puzzelstukjes getekend en daaronder geschre-
ven: ‘Stel Mohammed samen op eigen risico’.”

Dat was nadat de controversiële cartoon van de Deen Kurt 
Westergaard de wereld rondging. Op die prent draagt Mo-
hammed een bom op zijn hoofd. “Een heel slechte grap”, 
stelt Duchateau onomwonden. “Als je zoiets tekent en je 
maakt er mensen kwaad mee, zonder dat ze ermee lachen 
of zonder dat het hen een andere kijk op de werkelijkheid 
geeft, dan is jouw tekening al mislukt.” De ex-huiscar-
toonist van De Morgen geeft cynisch raad aan cartoonisten 
die boze reacties wil uitlokken: “Ga pamfletten schrijven 
over de politiek!”

Boze reacties

Kim heeft ook al vaak woede over zich heen gekregen. “Dat 
had niets met religie te maken. Als ik iets over ontslagen 
mensen teken, worden lezers al kwaad”, stelt hij. “Nega-
tieve commentaar is een fenomeen waar iedere cartoonist 
mee te maken krijgt.” Volgens Duchateau omdat mensen 
het gevoel hebben dat er met hen gelachen wordt.

De Sint-Truidenaar verwijst daarbij naar de slogan ‘Je suis 
Charlie’, die na de aanslag in Parijs voor persvrijheid ijver-
de: “Iedereen eiste meer persvrijheid, maar als je dan iets 
maakte over een bepaalde beroepsgroep, werden mensen 
uit die groep weer kwaad en waren ze dat ‘Je suis Char-
lie’-gedoe vollédig vergeten. Da’s hypocriet: in kuddegeest 
je achter een mening scharen, maar dat dan vergeten als 
het plots over jou gaat.”

Sociale media

Sociale media zijn voor cartoonisten soms een vergiftigd 
geschenk. “Op sites en Facebookpagina’s kunnen men-
sen meteen reageren. Dan komt een heel vieze kant van de 
mens naar boven.” In het pre-internettijdperk viel dat beter 
mee, stelt Kim: “Toen stond een tekening enkel in de krant. 
Als iemand kwaad werd, moest die al een brief schrijven en 
die naar de redactie sturen. Tegen dat de brief naar de post 
ging, was de woede meestal al over.”

Cartoonisten merken dus dat mensen sneller gechoqueerd 
zijn, en lezers bij momenten ook echt grof reageren. “Re-
gelmatig wensen mensen mij na een cartoon dingen toe 
die honderd keer grover zijn dan de mop op zich.” Recht-
streeks kreeg Duchateau nog geen enkel verwijt naar het 
hoofd geslingerd. “Dat durven ze meestal ook niet. Ze doen 
het altijd op zo’n manier dat ze je niet direct kunnen raken. 
Dat is makkelijk en heel laf.”

Onbezorgdheid voorop

Kim stelt dat cartoonisten op het punt gekomen zijn dat 
ze niet meer mogen tekenen wat ze willen. “We denken 
nu twee keer na voor we iets op papier zetten, terwijl er 
vroeger alleen voor zorgden we vooral niet op té veel tenen 
trapten.” Toch kan hij nog steeds onbezorgd tekenen wat 
hij wil. ‘‘Een onbeperkte vrijheid is belangrijk om een goe-
de cartoonist te zijn. Ik draag dat principe ook hoog in het 
vaandel”, zegt Duchateau overtuigend.

Net na de aanslag vond Kim nog dat je met alles moet kun-
nen lachen in een cartoon. Die mening is bijna een jaar later 
nog niet veranderd. “Zolang de timing goed zit, kan alles in 
een cartoon. Alhoewel, stel dat er iets verschrikkelijks ge-
beurt, zoals de ontvoering van een kind, en je een dag later 
lacht met kinderen die verkracht worden, dan weet je op 
voorhand dat iedereen daar kwaad om wordt. Dat is niet de 
bedoeling.” Choqueren om te choqueren vindt Duchateau 
zinloos. Er is slechts één reden om dat wel te overwegen: 
“Als de grap verdómd goed is!”

Cartoonist als knelpuntberoep

Kim geniet nog steeds veel artistieke vrijheid. Alleen voor 
reclameopdrachten wordt hij niet vrij gelaten. “Dat is heel 
beperkt. Je mag nooit met het product lachen of het in een 
slecht daglicht stellen. Dan krijg je flauwere moppen, zeker 
geen dijenkletsers.”

Duchateau heeft na zijn vertrek bij De Morgen nog steeds 
een brede waaier van opdrachtgevers. Zo verschijnen zijn 
cartoons onder meer op deredactie.be, de online nieuwssi-
te Apache en binnenkort opnieuw in de vernieuwde P-Ma-
gazine. Tot nu toe mag hij nog steeds alles tekenen wat hij 
wil. “Ik werd eigenlijk nog nooit gecensureerd. Soms maak 
ik wel iets waarvan ik denk dat het er misschien over gaat 
of dat het niet goed past bij het medium. Met de ellende bij 
de VRT moet ik natuurlijk niets tekenen over die problemen 
voor de VRT zelf. Je weet zo dat dat niet geapprecieerd zal 
worden.”

Cartoonist lijkt in Vlaanderen stilaan een knelpuntberoep te 
worden. “Er zijn veel jonge illustratoren en striptekenaars, 
denk maar aan Wide Vercnocke of Charlotte Dumortier. 
Die zijn echter niet zozeer bezig met de actualiteit of met 
grappen daarover. Frederik Van Den Stock van Knack is de 
jongste (29 jaar, nvdr.) cartoonist die ik ken. Hij is wel heel 
goed.”

Hoe dan ook: de cartoonwereld krimpt en krijgt er steeds 
vaker van langs op sociale media, cartoonisten komen 
moeilijker aan de bak in de gedrukte pers en online zullen 
ze minder verdienen. Of zoals Duchateau het zegt: “Het zijn 
helaas sombere tijden voor cartoonisten.”

Vincent Kwanten
© 2016 – C.H.I.P.S. StampMedia



de nieuwe lichting

Het succes van Donald Trump bij de voorverkiezingen 
zal tevergeefs zijn. Dat zegt professor Stefaan Walgra-
ve, hoogleraar politicologie aan de Universiteit Antwer-
pen. ‘Kiezers met nog maar een beetje democratisch 
bloed zullen bij een Trump-Clinton race massaal voor 
Clinton stemmen’, aldus professor Stefaan Walgrave.

Volgens Walgrave kan een figuur als Trump een effectieve 
presidentsverkiezing nooit winnen. Het maakt niet uit of het 
nu Clinton of Sanders is die de nominatie bij de Democraten 
binnenhaalt. “Een kiezer die zich niet in het extreemrechtse 
ideeëngoed van Trump kan vinden en een beetje Demo-
cratische feeling heeft, zal tegen het enfant terrible van de 
GOP stemmen”, zegt Walgrave. Dat komt niet alleen door 
z’n houding tegenover de Republikeinse partij en Amerika, 
maar door z’n houding tegenover de rest van de wereld.

“Trump profileert zich isolationistisch als het aankomt 
op z’n buitenlands beleid, dat staat in contrast met al de 
voorgaande presidenten die zich voornamelijk interventio-
nistisch voordeden”, zegt Walgrave. De zekerheid dat hij 
effectief zulk een beleid zal voeren als president staat na-
tuurlijk nog niet vast, aangezien er nog niets gewonnen is. 
“Maar als hij z’n beleid zoals de hypothese het stelt effectief 
doorvoert, zal de centrale speler op het wereldtoneel gaan 
ontbreken”, stelt Walgrave. Dat zorgt voor ofwel meer cha-
os, ofwel voor meer ruimte voor andere Europese mogend-
heden. En die twee zijn absoluut niet naar de zin van het 
‘Amerikaanse establishment’.

Straatlengte

De aap komt uit de mouw wanneer we de positie van de 
kandidaten op het politieke continuüm bekijken. “Clinton 
is een centrum kandidaat, en hoewel ze eerder linksgericht 
is, heeft ze het voordeel dat ze kiezers nog kan overhalen”, 
zegt Walgrave. Het probleem bij Trump is dat het extreem-
rechtse, extreemrechts is. Hij kan zich enkel focussen op 
de bevolking die zich teniet gedaan voelt door het beleid 
van president Barack Obama. “De kiezer die Trump door 
weer en wind steunt zal bij een algemene verkiezing in de 
Trumptrein blijven. De rest zal afstappen en onherroepe-
lijk de Democraten gaan steunen, zo zal Clinton met een 
straatlengte aan voorsprong winnen”, aldus Walgrave.

Volgens Walgrave was er slechts één scenario waarin de 
voormalige Secretary of State  nog weerwerk kon ondervin-
den tijdens de eigenlijke verkiezingen in november; Marco 
Rubio versus Hillary Clinton. Dat komt omdat Rubio net als 
Clinton een centrumkandidaat was, alleen eerder rechtsge-
zind. Cruz daarentegen is te rechts om kiezers te kunnen 

overtuigen tijdens algemene verkiezingen. “Als Rubio en 
Clinton tegenover mekaar kwamen te staan zou het me-
rendeel van de Trump-kiezers zich achter Rubio zijn gaan 
plaatsen”, zegt Walgrave. “En dan was de kans nog zeer 
reëel dat Clinton pas in 2020 haar eerste kans kreeg op het 
‘Oval Office”. 

Nu staat het voorverkiezingsspel zo goed als schaakmat en 
blijken Trump en Hillary de nominees te worden voor hun 
partijen. “Hoe je het ook draait of keert, de opkomst voor 
Hillary zal bij een Trump-Clinton race gigantisch zijn. Het is 
slechts een kwestie van tijd voor Clinton om in november 
de slag binnen te halen”, aldus Walgrave.

Yannick Van der Auwera
Student Journalistiek

Uit een gesprek met Stefaan Walgrave, professor politicologie aan de UA

De Trumptrein zal onherroepelijk crashen  
tegen de Clintonmuur bij algemene verkiezingen
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