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Kommertijd

De vakantiemaanden betekenen doorgaans komkommertijd in 
de media.

Dit jaar leek dit echter niet aan de orde. Elke dag kwam er wel 
straf nieuws, van dichtbij of van ver, en in plaats van over kom-
kommer ging het meestal over kommer. Gelukkig zorgden onze 
sporters op de Olympische Spelen voor het nodige tegenwicht, 
zodat we naast de ontzetting ook de nodige euforische berich-
ten onder ogen hebben gekregen. 

In deze DNT vind je onder meer een uitgebreid verslag van de 
vruchtbare algemene ledenvergadering op 28 mei, waarop het 
nieuw samengestelde bestuur unaniem door de leden werd 
goedgekeurd. 

We starten met een artikelenreeks over auteurs- en portretrecht, 
een problematiek waarmee meerdere leden de laatste tijd op 
pijnlijke wijze geconfronteerd worden. Als je in dit verband zelf 
iets hebt meegemaakt, roepen we je graag op om je verhaal te 
vertellen, zoals collega Delbaene doet in deze uitgave. 

We wensen je veel leesplezier en een prachtig einde van de va-
kantie en de zomer!

Kristin Spiessens
Ronny Van Cutsem
Co-voorzitters Raad van Bestuur

voorwoord

Cover: Bernard De Cock

Voorwoord .......................................2

VJV-info
- Sfeerbeeld algemene vergadering 3
- Verslag jaarlijkse statutaire
   ledenvergadering ..........................4
- Journalistieke opleiding AP ...........5
- Nieuwe leden ................................5

Info voor onze leden
- Auteursrechten: 
  een tweesnijdend zwaard ..............6
- Copyrightjacht ...............................6

Journalistiek nieuws
- J-earn-alism ..................................8

inhoud
- Nederlandse redacties 
   onder druk ....................................9

Van onze leden
- Brasser - “De Pol” .......................10
- Gesprek met advocaat 
   Filip Van Hende ..........................12
- Belgische wijn zit in de lift ...........13
- Boek: biografie Luc De Vos .........15
- Boek: dichterbij ...........................16 

De nieuwe lichting
- Studenten met een beperking
   sneller naar hoger onderwijs ......10

colofon
DE NIEUWE TYDINGHE

Verantwoordelijke uitgevers:
Ronny Van Cutsem - Kristin Spiessens

Vormgeving:
Patrick Proost/Publicom

Eindredactie:
Hilde Van Gool

***
Cartoons, foto’s, artikels: zie 

bronvermeldingen.
Elke inzender draagt de volle

verantwoordelijkheid voor 
zijn/haar bijdrage.

*
Gehele of gedeeltelijke overname van

stukken hieruit kan enkel mits 
voorafgaande en schriftelijke 
goedkeuring en met volledige

bronvermelding.

*
Niet-ondertekende artikels 

vallen onder de
verantwoordelijkheid van 

de verantwoordelijke uitgever.

***
Wettelijk Depot: BD 54.662

Post Erkenningsnummer: P 509477
Jaargang 2016 NR. 3

Driemaandelijks Uitgave

Redactie:
Bestuursraad VJV

Pelikaanstraat 94 bus 8
B-2018 Antwerpen

Website:
www.vjv.vlaanderen

Mailadres:
info@vjv.vlaanderen

Sociale media:

      

Telefoon:
0485 56 31 36

Ook niet-VJV leden kunnen zich abonneren 
op De Nieuwe Tydinghe. Een abonnement 
kost 14,50 euro(*) voor een volledige jaar-
gang van vier nummers (januari-april-ju-
li-oktober). Abonneren kan via over- 
schrijving op rekening: IBAN BE30 4758 
2050 3111. - BIC KREDBEBB. Met ver-
melding "Jaarabonnement DNT". Zonder 
opzegging voor de verschijning van het 
oktobernummer worden abonnementen 

automatisch met een jaar verlengd.

(*) verzending naar een adres in België



Op zaterdag 28 mei hield de VJV haar 
jaarlijkse algemene vergadering 
in Antwerpen. De jaarvergadering 
van een vzw moet georganiseerd 
worden binnen de zes maanden na 
het einde van het boekjaar. Daarom 
werd de Algemene Vergadering, in 
tegenstelling tot de voorgaande ja-
ren, in het voorjaar georganiseerd. 
Dit zal vanaf nu steeds het geval 
zijn. De jaarlijkse daguitstap zal in 
het najaar gehouden worden.

De leden werden rond de middag ver-
welkomd in restaurant De Bomma op 
de Suikerrui in Antwerpen. Daar kre-
gen ze een typische Bomma maaltijd 
voorgeschoteld, die in ieders smaak 
viel.   Na de lunch was er voor de part-
ners van de aanwezige leden de mo-
gelijkheid om een stadswandeling te 
maken onder leiding van ons lid, Frank 
Van Dessel.

De andere leden begaven zich naar 
de Artesis Plantijn Hogeschool in de 
Meistraat. Daar kregen ze een voor-
stelling van het vernieuwde program-
ma journalistiek door het afdelings-
hoofd journalistiek, Patrick Herroelen.  
Deze schetste de evolutie van de jour-
nalistiek en de journalistiek opleiding 
doorheen de jaren. Door de fusies en 
de schaalvergroting binnen de media 
ziet het medialandschap er anders 
uit. Ook door de toenemende digita-

komden de aanwezige leden. Op 31 
maart 2016 telden de VJV ongeveer 
460 leden. 34 leden daarvan woonden 
de jaarvergadering bij. 19 leden gaven 
een volmacht om te stemmen.

De vergadering werd besloten met een 
netwerkreceptie en met felicitaties. 
Lees in een volgend artikel het verslag 
van het officieel gedeelte van de Alge-
mene Vergadering.

Erik Braeken
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vjv-nieuws
Algemene vergadering VJV 
in de AP-Hogeschool - een sfeerbeeld

lisering en de vele effecten daarvan, 
dienen de journalistieke opleidingen 
daarop in te spelen. Zie onze website 
voor meer details.

Na de presentatie van Patrick Herroe-
len was er ruimschoots de tijd voor 
een vragenronde onder de leden. Het 
werd een boeiende uiteenzetting over 
de hedendaagse opleiding journalis-
tiek.

Dan begon de algemene jaarverga-
dering. Co-voorzitters Ronny Van 
Cutsem en Kristin Spiessens verwel-

De co-voorzitters Kristin Spiessens en Ronny Van Cutsem.

De voorzitter van de Erkenningscommissie en de raad van bestuur.
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vjv-nieuws
Verslag jaarlijkse statutaire ledenvergadering
Zaterdag 28 mei 2016 om 15u, in 
aula Kockx van de Artesis Plantijn 
AP Hogeschool, Campus Meistraat 
5 in Antwerpen

Korte verwelkoming door 
de co-voorzitters

Co-voorzitters Ronny Van Cutsem en 
Kristin Spiessens openden de verga-
dering om 15u15 en verwelkomden de 
aanwezige leden. Op 31 maart 2016 
telde de VJV ongeveer 460 leden. 30 
leden daarvan woonden de jaarver-
gadering bij. 19 leden gaven een vol-
macht om te stemmen. Er waren dus 
in totaal 49 leden vertegenwoordigd.

Naar aloude traditie werd de jaarver-
gadering geopend met een minuut 
stilte voor alle overledenen van onze 
leden en hun familie. 

Vervolgens werd de vraag gesteld of 
de leden konden akkoord gaan met 
het co-voorzitterschap van Ronny Van 
Cutsem en Kristin Spiessens. Op de 
vorige algemene vergadering is Erik 
Braeken wel als nieuw bestuurslid 
aanvaard, maar was het niet gelukt 
om een nieuwe voorzitter te verkiezen. 
Daarop hebben Ronny en Kristin zich 
begin januari kandidaat gesteld als 
co-voorzitters, wat door de raad van 
bestuur aanvaard werd. Op de vraag 
of dit door de algemene vergadering 
bevestigd kon worden, werd door de 
aanwezige leden unaniem positief ge-
antwoord. 

Financieel verslag van 
de penningmeester 

Het financiële verslag werd toegelicht 
door penningmeester Ronald Libin.

De inkomsten van het werkjaar 2015 
bedroegen 39.079,06 €, terwijl de uit-
gaven 45.737,21 € waren. Het lich-
te negatieve saldo is een gevolg van 
onze viering 50 jaar VJV.

We hebben een subsidie mogen ont-
vangen van de Vlaamse Gemeen-
schap, ten bedrage van 7.500 €. 
Daarnaast hebben we een sponso-
ring gekregen van EANDIS en dankzij 
DRUKKERIJ LAMMAING hebben wij 
onze leden het mooie JUBILEUM-

BOEK kunnen aanbieden.

De volledige boekhouding werkjaar 
2015 werd op 18 maart 2016, voorge-
legd en nagezien door de aangestelde 
commissarissen, de heren Ivan Van 
Hove en Marcel Dingemans. Dhr Din-
gemans bracht hierover verslag uit. De  
aanwezige leden keurden de jaarreke-
ning 2015 unaniem goed. 

De heren Vanhove en Dingemans wer-
den opnieuw als commissaris voor het 
werkjaar 2016 aangesteld. 

Benoeming/schrap-
ping (bestuurs)leden

In de voorgestelde statuutwijzigingen 
is toegevoegd dat een lid automatisch 
van de ledenlijst geschrapt wordt, als 
het zijn bijdrage niet betaald heeft 
voor 31 januari van het nieuwe jaar en 
niet gereageerd heeft op de herinne-
ringsmails of aanmaningsbrieven die 
uitgestuurd worden voor die datum. 
Alle leden gaan unaniem met deze bij-
komende maatregel akkoord.

Daarna vroeg de raad van bestuur aan 
de aanwezige leden of ze zich akkoord 
konden verklaren met de afzetting van 
Willy Piasecki als bestuurslid en zijn 
uitsluiting als lid van de vereniging. De 
belangrijkste argumenten die de raad 
van bestuur daarvoor aanhaalt, zijn: 
het misbruik dat hij gemaakt heeft van 
middelen van de vereniging voor per-
soonlijke doeleinden, het niet betalen 
van het lidgeld 2016 en de onmogelijk-
heid om constructief met hem samen 
te werken.

De leden keuren dit unaniem goed.

Goedkeuring statutenwijzigingen

De leden hadden samen met de uit-
nodiging voor de jaarvergadering be-
gin mei een tekst gekregen met voor-
gestelde wijzigingen aan de statuten. 
Een aantal leden hebben een aantal 
bemerkingen doorgegeven via hun 
inschrijvingsformulier waarop ruimte 
voorzien was voor commentaar op de 
voorgestelde statutenwijzigingen.
De opmerkingen werden tijdens de 
vergadering besproken, indien nodig 
gestemd, en er werd een unanieme 

consensus bereikt over de tekst van 
de nieuwe statuten. 

Aangezien er niet voldoende leden 
aanwezig waren om deze gewijzig-
de statuten meteen goed te keuren 
(daarvoor moet volgens artikel 13 van 
de statuten minstens twee derde van 
de leden op de vergadering aanwezig 
of vertegenwoordigd zijn), zal er in de 
loop van het jaar een tweede bijzon-
dere algemene vergadering georgani-
seerd worden, vermoedelijk ter gele-
genheid van de eindejaarsuitstap, om 
de nieuwe statuten definitief te aan-
vaarden. 

Erkenningscommissie 

Jean Buyle, voorzitter van de Erken-
ningscommissie, lichtte de werking 
van het afgelopen half jaar toe. De 
Erkenningscommissie werkt streng, 
maar rechtvaardig.  Hij pleitte ervoor 
om campagne te voeren om jonge 
mensen te sensibiliseren voor onze 
vereniging. De raad van bestuur pikte 
daarop in met haar plannen om VJV 
meer te promoten in de journalistieke 
opleidingen.

VJV-website

Co-voorzitter Ronny Van Cutsem no-
digde de leden uit om de nieuwe web-
site te evalueren. Het commentaar 
was over het algemeen positief.  Hij 
moedigde de leden aan om artikels en 
foto’s in te sturen (niet alleen voor de 
website maar ook voor DNT), zodat 
het echt een forum van de vereniging 
kan worden.

Ronny haalde ook aan dat de website 
het communicatiemiddel bij uitstek is 
voor directe communicatie. De Nieu-
we Tydinghe wordt in deze digitale tij-
den een grote kost op gebied van op-
maak, druk en verzending. Toch willen 
vele leden het tijdschrift behouden als 
visitekaartje voor de vereniging.

Er werden verschillende ideeën gelan-
ceerd. Uiteindelijk werd gestemd, met 
43 stemmen voor, om vanaf volgend 
jaar een elektronische DNT mogelijk 
te maken die automatisch als pdf via 
de website gegenereerd kan worden, 
en daarnaast één jaarboek te drukken, 
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van onze leden

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

1156  Geert FELHOEN uit HEULE-KORTRIJK, fotograaf bij www.kr-nieuws.be
1157  Tom DAEM uit TORHOUT, reporter/fotograaf bij www.autojunior.be
1158  Johan BETS uit KAMPENHOUT fotograaf bij cyclingsite.be
1159  Bart KNOPS uit ZONHOVEN, fotograaf bij offroadbiking.eu
1160  Sophie RICHEZ uit APPELTERRE, fotograaf/redacteur bij cyclingsite.be, Ninofmedia
1161  Matthias VANHERLE uit LUMMEN, redacteur bij Stampmedia.be
1162  Carine AUDENAERT-ATTANASIO uit GENT, fotografe bij de Streekkrant
1163  John VRIEZELAAR uit MAASMECHELEN, reporter/fotograaf bij Kampeerwereld
1164  Laura VANDEN BOER uit GENT, reporter bij Stampmedia
1165  Charis VAN LOOVEREN uit MERKSEM, reporter bij Stampmedia

met een soort van terugblik op de jaar-
werking. De raad van bestuur zal een 
voorstel in die zin uitwerken tegen de-
cember 2016.

Er werd ook, met 44 stemmen voor, 
een principeakkoord goedgekeurd om 
sponsored links aan te trekken voor de 
website, op voorwaarde dat het pro-
duct/de dienst verband houdt met de 
activiteit van de vereniging.

Varia en rondvraag

- Het voorstel werd geformuleerd 
om de vorige voorzitter, Walter Van 
den Branden, tot ere-lid te maken. 
De leden waren hiermee akkoord, 
maar dit punt zal de volgende ver-
gadering behandeld worden zodat 
dhr Van den Branden er zelf bij kan 
zijn. 

- Voor de  ledenwerving wordt ook 
betrokkenheid van de leden ge-
vraagd.

- Voorstel voor de organisatie van 
workshops die onze leden vooruit 
kunnen helpen bij hun journalistie-
ke activiteiten (cfr. Startups J-earn-
alism) – de rvb zal dit verder uitwer-
ken

- In verband met de problemen rond 
copyright en afbeeldingsrecht 
wordt geadviseerd contact op te 
nemen met Sofam. 

De vergadering werd afgesloten om 
17u en gevolgd door een netwerk-
receptie. 

Ronny Van Cutsem

AP Hogeschool stelt 
journalistieke opleiding voor 

Tijdens de algemene verga-
dering van eind mei mochten 
onze leden ook kennis maken 
met de infrastructuur van de 
Artesis Plantijn Hogeschool in 
de Meistraat in Antwerpen. Als 
introductie kregen ze ook een 
voorstelling van het vernieuw-
de programma journalistiek 
door het afdelingshoofd jour-
nalistiek, Patrick Herroelen. 

Patrick Herroelen schetste de 
evolutie van de journalistiek 
en de journalistiek opleiding 
doorheen de jaren. Door de 
fusies en de schaalvergroting 
binnen de media ziet het me-
dialandschap er anders uit. 
Ook door de toenemende di-
gitalisering en de vele effec-
ten daarvan, dienen de jour-
nalistieke opleidingen daarop 
in te spelen.

Erik Braeken

Het hele artikel vindt u 
op: http://vjv.vlaande-
ren/2016/07/20/ap-hoge-
school-stel t- journal ist ie-
ke-opleiding-voor/.
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De laatste maanden kregen wij van onze leden ver-
schillende vragen over problemen waarmee zij ge-
confronteerd werden. In al deze gevallen ging het om 
auteursrechten, maar dan wel vanuit verschillende be-
naderingen. Leden van wie het auteursrecht geschon-
den werd, en leden die ervan beschuldigd werden het 
auteursrecht van anderen niet te eerbiedigen. Een 
woordje uitleg.

Als journalist wil je het juiste doen. Je brengt nieuws, illus-
treert dat nieuws met foto’s of afbeeldingen. En daarbij kan 
het soms fout lopen, omwille van de auteursrechten op tek-
sten en afbeeldingen. Recent contacteerden verschillende 
leden ons om advies.

Enerzijds meldden enkele leden die regionale berichtgeving 
brengen, dat zij hun content op andere websites aantroffen, 
met inbegrip van foto’s, en soms zelfs van andere leden 
van onze vereniging. Omwille van de discretie vermelden 
wij geen namen.  Onze leden meldden dat er op voorhand 
geen toestemming gevraagd was om die content te mogen 
overnemen, en bij sommige foto’s werd zelfs het watermerk 
verwijderd.

Anderzijds kregen wij van enkele leden de vraag hoe zij 
moesten reageren tegenover beschuldigingen van inbreu-
ken op auteursrecht.  Zij hadden namelijk een tamelijk 
dreigende brief ontvangen van een bedrijf dat zich in de 
bescherming van auteursrechten specialiseert. Volgens dat 
schrijven was er vastgesteld dat zij een bepaalde foto op 
hun website gepubliceerd hadden, zonder een vergoeding 
te betalen aan de fotograaf in kwestie. In sommige gevallen 
ging het om foto’s bij artikels die jaren terug gepubliceerd 

waren, in andere gevallen was in het betreffende artikel dui-
delijk vermeld dat het auteursrecht bij die fotograaf berust 
via de © vermelding bij de foto. VJV-lid De Baene verkeer-
de in dit geval - zijn wedervaren heeft hij neergepend [zie 
kader].

Hoe zit het eigenlijk met auteursrechten - wat mag er en 
wat niet? Zonder op alle specifieke details in te gaan, willen 
wij je met deze algemene regels een leidraad geven.

Heb jij concrete vragen, of wil je op deze tips reageren? 
Contacteer ons gerust!

Auteursrechten voor woordjournalisten

Wanneer is een tekst origineel? Vele websites die regiona-
le berichtgeving brengen, nieuws (vooral aankondigingen) 
over cultuur zoals concerten, theaterproducties, films, infor-
matie over nieuwe producten, of het nu van badkamers tot 
een nieuwe smartphone gaat, krijgen persberichten toege-
stuurd. Daarbij is het natuurlijk gemakkelijk dat persbericht 
in zijn geheel over te nemen. Wanneer een andere website 
diezelfde tekst publiceert, is er uiteraard geen sprake van 
plagiaat of schending van auteursrechten. 
Ongeacht of je voor een papieren of online magazine schrijft 
of zelf nieuws brengt via een blog, de volgende regels moet 
je respecteren.
• Je schrijft zelf je reportage: dan is er geen pro-

bleem. Je moet natuurlijk je feiten checken. Schrijf 
je concreet over personen, dan kan het geen kwaad 
om hen te vragen of zij geen feitelijke onnauwkeurig-
heden in je tekst aantreffen. Best neem je, tijdens een 
interview, altijd een MP3-player of dictafoon mee om 

Auteursrechten: een tweesnijdend zwaard

Copyrightjacht
De Lochristinaar is een Lekker Lokaal Digitaal dorp – 
www.lochristinaar.com – waar een kern van 5 gepas-
sioneerden het forum dragen. Drie redacteurs zijn lid 
van de Vlaamse Journalistenvereniging en publiceren 
soms ook in andere media. 

Daarnaast zijn er ook gastschrijvers die specifieke ni-
che brengen. Zes partners betalen een jaarlijkse bijdra-
ge voor publiciteit (banner) om kosten (vb. hosting) te 
dekken. Het begon allemaal in april 2010.

Op 11 april 2016 viel een brief in de bus vanuit i-ee, een 
advocatenkantoor in Uitgeest (NL). Het bureau treedt 
op voor fotopersbureau Martin Mooij uit Alkmaar. Men 
claimt schadevergoeding voor de publicatie op onze 
site van een foto van Franck Dury en Louis Van Gaal uit 
2007. De artikels werden respectievelijk op 29 juli 2011 
en op 27 maart 2014 gepubliceerd. Het tweede artikel 
is ‘Throwback Thursday’, een rubriek met een terugblik 
van elk ons die ondertussen is stopgezet.

Claim per gebruik

Francky Dury is al een eeuwigheid trainer bij Zulte Waregem 
en een ex-collega van mij. In dat kader kwam het artikel tot 
stand. 

De claim kan tellen: 250 euro per gebruik, per jaar met een 
minimum van 1 jaar en ‘de totale schade is echter veel ho-
ger.’ De foto meet 252 bij 200 pixels en het copyright werd 
vermeld (Cees Wijburg). Het persbureau Mooij is ons tot 
dan helemaal onbekend. Het zal hoe dan ook onbemind 
blijven.

De foto werd (zoals gevraagd) onmiddellijk verwijderd en 
de bron (Cees Wijburg) werd het advocatenkantoor mede-
gedeeld. www.ceeswijburg.com is niet de rechthebbende, 
deelt men mede en er volgt nog frequent heen en weer 
mailverkeer. De schadevergoeding wordt ‘aangepast’ tot 
500 euro wat uiteraard veel is voor vrijwillig engagement 
en passie.

info voor onze leden
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info voor onze leden

een gesprek op te nemen. Dat dient niet alleen als ge-
heugensteun, maar ook als bevestiging van bepaal-
de uitspraken, indien er een betwisting zou ontstaan. 
Vind je jouw eigen originele reportage elders terug, 
woord voor woord gekopieerd, zonder jouw toestem-
ming, dan kan er sprake zijn van inbreuken op de au-
teursrechten. Controleer best echter met jouw uitgever 
- tegenwoordig moeten journalisten vaak het auteurs-
recht over hun teksten overdragen aan de uitgever, die 
het recht heeft jouw tekst ook elders te laten publice-
ren.

• Je publiceert teksten die je niet zelf geschreven 
hebt, zoals aankondigingen van manifestaties, ver-
slagen van de gemeenteraad, persberichten. Bij som-
mige teksten is het duidelijk dat het de bedoeling is 
dat je de teksten gebruikt, zoals bij persberichten.  
Je doet er echter altijd best aan om je bron te ver-
melden. PR-bureaus, communicatieagentschappen, 
diensten van gemeentebesturen zullen het erg po-
sitief vinden wanneer jij hen als bron vermeldt - zij 
kunnen hiermee tegenover hun opdrachtgever aan-
tonen dat het persbericht zijn doel bereikt heeft. 
Twijfel je of je een tekst mag overnemen, contacteer 
dan eerst de auteur van het bericht. 

• Beste praktijken
• Vermeld altijd je bron, zoals [Bron: gemeentebe-

stuur XXX] of [Bron: Persbericht Belga]. 
• Voeg indien mogelijk zelfs het webadres toe - dit 

versterkt het sérieux van je bericht.
• Wil je alle mogelijke problemen vermijden? Her-

werk de tekst in je eigen woorden, raadpleeg 2 of 
meer bronnen en verwerk die teksten tot één nieuw 
geheel. Vermeld ook de bronnen. Zo ben je abso-

luut veilig en kan niemand je beschuldigen van pla-
giaat.

• Heb je een originele reportage gemaakt, een artikel 
geschreven vanuit een originele invalshoek? Zoek 
bij Google of anderen jouw content overgenomen 
hebben (zonder toestemming) door de titel van je 
artikel, of een zin uit je test als zoekterm in te voe-
ren - zet de zin wel tussen aanhalingstekens.

Meer over auteursrechten bij de overheid: 
http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/Intellectuele_
Eigendom/auteursrecht/Bescherming_door_auteursrecht/
Auteursrechten_op_Internet/#.V7HWVzWWHbc

Volg ook de website van de Raad voor de Journalistiek 
(www.rvdj.be). Daarin worden klachten van personen en 
bedrijven tegen journalisten behandeld, en kan je de fijne 
nuances lezen van wat wel en niet geoorloofd is.

In een volgende editie gaan wij dieper in op de auteurs-
rechten voor beeldjournalisten. Als introductie lees je in een 
kader bij dit artikel het wedervaren van ons lid Jean Marie 
De Baene.

Wij zijn benieuwd naar jouw ervaringen op het vlak van au-
teursrechten. Werd jij ook al geconfronteerd met problemen 
rond auteursrechten - als benadeelde of als beschuldigde? 
Wat zijn jouw tips naar jouw collega VJV-leden toe? Laat 
het ons weten: info@vjv.vlaanderen!

Hilde Van Gool

Minnelijke schikking

Ondertussen hebben we de zaak via VJV voorgelegd aan 
hun advocaat die ons in deze verder begeleid en onder-
steund heeft. 

Ultimata volgen nog en naar aanleiding van een stukje van 
een gastschrijfster over zeemeerminnen vragen we naar de 
prijs van een unieke foto aan een internationaal vermaard 
fotograaf, Manu Fernandez - http://manufernandez.com/
bio - die 180 euro vraagt voor een verschijning in 1024 – 
683 formaat. 

Uiteindelijk werd op 22 juni 2016 250 euro betaald ‘voor 
slot van alle rekeningen’. Kosten bedragen extra 20 euro 
(betalingscommissie) wat het totaal op 270 euro brengt.
Het is de eerste maal dat we met dergelijke claim werden 
geconfronteerd, voorzichtig en respectvol als we zijn voor 
het copyright. 

Uit een artikel in DM van 24/6/2016 citeren we de reac-
tie van Belga: ‘Het is zeker niet de bedoeling om via dit 
systeem de kleine garnalen aan te pakken.‘

PM – Permission Machine treedt op voor Belga, Pho-
to News en Reporters en stuurde blijkbaar heel veel 
claims rond de laatste tijd. 

Eerlijk tegenover fotografen?

De Lochristinaar werd geconfronteerd met Mooij en 
dat was niet zo’n mooie ervaring als je weet hoe ka-
rig betaald wordt voor de publicatie van een foto in de 
krant. Hoor bedragen van 20 – 30 euro voor 1 foto? 

Jean Marie De Baene – VJV-lid 792 - uitgever
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Studiedag J-earn-alism
Op 14 april ver-
zamelde de ba-
cheloropleiding 
Journalistiek van 
de Gentse Arte-
veldehogeschool 
een 220-tal stu-
denten en profes-
sionelen rond de 
vraag hoe het be-
roep van journalist 
beïnvloed wordt 
door de sterk ge-
wijzigde manier 
waarop nieuws 
tegenwoordig niet 
alleen gemaakt 
maar ook gecon-
sumeerd wordt, en hoe journalisten 
in dit nieuwe medialandschap hun 
brood moeten verdienen. Ze gaven 
de studiedag heel toepasselijk de 
naam J-earn-alism mee.

Van de theorie…

Sarah Van Leuven, professor Journa-
listiek bij de vakgroep Communicatie-
wetenschappen en lid van het Center 
for Journalism Studies, was de gast-
vrouw van de dag en reeg de sprekers 
aan elkaar. In het academische ge-
deelte in de voormiddag hoorden we 
professor Ike Picone, docent Media en 
Journalistieke Studies bij de vakgroep 
Communicatiewetenschappen aan de 
VUB, over journalistiek ondernemer-
schap. Hij schetste een eerder theore-
tisch algemeen beeld van de situatie, 
waardoor ik durf te betwijfelen of veel 
toekomstige journalisten nu weten 
hoe ze zich moeten voorbereiden op 
veranderende verdienmodellen. 

De Nederlandse Klaske Tameling, 
onderzoekster crossmediale journa-
listiek, gedoctoreerd aan de Rijksuni-
versiteit Groningen, hield een pleidooi 
voor het reorganiseren van de nieuws-
redactie en voor een interdisciplinaire 
samenwerking tussen journalisten, 
designers en developers in functie van 
de online strategie van de media-or-
ganisatie. Maar ook dat verhaal bleef 
redelijk ver van het bed van de (toe-
komstige) journalist. 

De Nederlander Sjuul Paradijs, voor-
malig journalist en hoofdredacteur van 

De Telegraaf, vertelde hoe hij zichzelf 
de vraag had gesteld waar het geld 
vandaan moest komen, tot het besluit 
was gekomen dat de traditionele me-
dia het verkeerd aanpakten, en daar-
om zijn eigen mediabedrijf Trusted 
Media had opgericht.

… naar de praktijk

De namiddag was gevuld met presen-
taties van jonge start-ups die met hun 
concrete projecten voor frisse inspira-
tie zorgden in de zaal. 

Moovly, Limecraft en newsAnglr 
zijn drie start-ups uit de stal van de 
VRT-sandbox (in samenwerking met 
EBU en iMinds).

Moovly is een online applicatie waar-
mee iedereen snel en zonder expertise 
animatievideo’s kan maken. Ze kun-
nen zelfs snel en automatisch nieuws-
video’s genereren in professionele for-
mats.

Limecraft is een online platform waar-
mee reporters, cameramensen en 
monteurs makkelijk videomateriaal 
uitwisselen. Het transcribeert en in-
terpreteert de inhoud van de media, 
waardoor de individuele fragmenten 
vlotter opzoekbaar en herbruikbaar 
worden.

De app newsAnglr geeft je een over-
zicht van waar de online nieuwsbron-
nen over schrijven. Ze screenen 27 
miljoen artikels per dag, je kiest zelf 
welk nieuwsitem je verder wil uitdie-

pen, vervolgens kan je de bronnen 
vergelijken en artikels re-searchen met 
een druk op de knop.

Het Journalistencollectief The Ca-
ravan’s Journal wil jonge verhalen-
vertellers (journalisten en fotografen, 
maar ook academici en kunstenaars) 
samenbrengen over de grenzen van 
landen en vaardigheden heen en cre-
eert zo nieuwe manieren om boeiende 
internationale verhalen te sprokkelen.
ID/Photo Agency is een fairtrade fo-
toagentschap en -fotoarchief in Bel-
gië. Het groepeert uitsluitend professi-
onele fotografen, laat hen toe om zelf 
hun werk te beheren en biedt hen 90% 
van de opbrengst.

Small Teaser is een digitaal uitgeef-
platform waarmee een uitgever, hoe 
klein ook, over een professionele in-
frastructuur beschikt om op een laag-
drempelige manier een digitaal maga-
zine op te starten en er geld mee te 
verdienen.

Tot slot stelden Jonas Heyerick en 
Jelle Vermeersch hun mooie exclusie-
ve wielrennersmagazine Bahamontes 
voor. 

Een aantal van deze start-ups kun-
nen zeker interessant zijn voor ons als 
freelance journalisten. We zullen hier 
de komende weken en maanden die-
per op ingaan via de VJV-website en 
DNT.

Kristin Spiessens
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Onze noorderburen voelen een 
stijgende druk op de journalis-
tieke onafhankelijkheid in het 
algemeen en op die van de dag-
bladsector in het bijzonder. Di-
gitalisering, overnames, fusies 
en reorganisaties worden met 
de vinger gewezen. Eerst een 
overzicht van de landelijke dag-
bladen en de concentratiebe-
wegingen, dan de oorzaken van 
de verhoogde druk. 

De laatste jaren gingen haast alle 
Nederlandse landelijke dagbladen 
achteruit in hun papieren versie en 
stegen digitaal te weinig om het 
verlies goed te maken. In 2014 
verkocht De Telegraaf vier procent 
minder kranten vergeleken met 
een jaar eerder. Daarmee bleef de 
titel de grootste krant voor de po-
pulaire concurrent AD die zelf zes 
procent moest inleveren. 

Bij de kwaliteitstitels kreeg NRC Handelsblad met een min 
tien procent in datzelfde jaar de grootste dreun, gevolgd 
door de Volkskrant met een min vijf en Trouw met een min 
drie procent. Het christelijke Nederlands Dagblad incas-
seerde een min zeven, het gespecialiseerde Financieele 
Dagblad daalde met vijf procent. Het Reformatorische Dag-
blad tenslotte liet het kleinste verlies noteren. 

Met uitzondering van deze laatste titel zaten in 2014 zowat 
alle bladen digitaal in de lift. De Volkskrant bleef de digitale 
nummer één en mocht er stilaan van dromen om het verlies 
van de print te kunnen compenseren. Een geval apart is de 
in 2006 gelanceerde nrc.next, de ochtendkrant voor jonge-
ren van NRC Handelsblad. In oktober 2015 werd nrc.next 
opnieuw gelanceerd. Cijfers werden niet vrijgegeven.   
Ook in 2015 waren De Telegraaf en NRC Handelsblad de 
grote verliezers. AD en het Reformatorische Dagblad be-
perkten de schade. Het Financieele Dagblad draaide sur-
place. De Volkskrant en Trouw verkochten twee procent 
meer, het Nederlands Dagblad zelfs vijf procent. Zetten we 
de klok tien jaar terug dan zijn alweer de populaire kranten 
De Telegraaf en AD en kwaliteitstitel NRC de grootste ver-
liezers.

Concentratie en Flemish connection

Voor de landelijke dagbladen waren het dus moeilijke jaren. 
Digitalisering en besparingen mondden uit in reorganisa-
ties, overnames en fusies, vaak gepaard met banenverlies. 
De concentratie woekerde dus voort en er kwam druk op 
de redactionele onafhankelijkheid.

In Nederland zijn er nog zes uitgevers op landelijk niveau 
actief. Twee hiervan, De Persgroep Nederland (AD, de 

Volkskrant, Trouw) en Mediahuis 
(NRC Handelsblad, nrc.next), zijn 
in Vlaamse handen. Deze laatste 
beheersen samen met Telegraaf 
Media Groep 92% van de markt. 
De drie overblijvende uitgevers 
Financieel Dagblad Mediagroep, 
Erdee Media Groep (Reforma-
torisch Dagblad) en Nederlands 
Dagblad hebben de overblijvende 
procenten haast gelijk verdeeld. 
De Flemish connection uitgevers 
hebben samen 61 procent in han-
den. De concentratiegraad was in 
Nederland nog nooit zo hoog en 
de verhoogde druk hiervan op de 
diversiteit van het nieuwsaanbod 
is dan ook reëel. 

Oorzaken

Het Commissariaat voor de Me-
dia onderzocht onlangs de toe-
nemende druk op de journalistie-

ke onafhankelijkheid. Hieruit bleek dat 75 procent van de 
Nederlandse hoofdredacteurs een verhoging van de risi-
co’s op schending van de redactionele onafhankelijkheid 
vaststelde. Als voornaamste oorzaken vermeldden zij de 
verminderde financiële middelen, de kleinere redacties met 
meer freelancers, de mediaversnippering, reorganisaties en 
de invloed van het marktdenken. 
Een bescherming van de redactionele onafhankelijkheid 
kan geboden worden door een goed uitgewerkt, door ie-
dere redacteur bekend en permanent geactualiseerd re-
dactiestatuut. Andere mogelijkheden zijn nog een sterke 
hoofdredacteur die de strikte scheiding tussen redactie en 
commerciële afdeling bewaakt of een sluitende wetgeving.

De Gebruiker

Het valt in Nederland op (en ook in Vlaanderen trouwens) 
dat redacties steeds meer invloed ervaren van de nieuws- 
consument. In het verlengde hiervan ligt de vaststelling dat 
er bij de nieuwsselectie tegenwoordig meer wordt inge-
speeld op de wensen van de lezer.

Een vluchtige blik op de frontpagina van de kranten, heus 
niet alleen de populaire, leert dat de agendasetting in toe-
nemende mate de voorkeuren van de gebruiker volgt. De 
gatekeeping vertrekt vaak niet meer van de informatiewaar-
de van het nieuws, maar veeleer van wat de lezer 'leuk' 
vindt.
Ook de interactiviteit maakt de lezer belangrijker, vermits 
hij via sociale media  snel kan reageren. De redactie kan 
inspelen op populaire items en alzo de lezer meer aan het 
medium binden, het bereik verhogen en alzo attractiever 
worden voor de adverteerders.

Guy Freiermuth

Nederlandse redacties onder druk
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werd geworpen en gegoocheld! Buik-
krampen kregen we ervan!

Zoals ik het reeds schreef, kon Leona 
hem geweldig stimuleren. ‘Plezier ma-
ken’ was een tweede natuur voor dit 
koppel!  Men zegt dikwijls “een man 
heeft ook een wederhelft nodig om zijn 
succes te ondersteunen”, wel, bij hen 
was dat zeker het geval! Brasser leer-
de zijn Leona kennen op 4 juli 1959 in 
de danstempel Eldorado te Humbeek. 
Van toen af was het dus koekenbak 
tussen die twee en hebben zijn car-
toons alzo de nodige zuurstof gekre-
gen! Je kunt je afvragen of zijn car-
toons de toepassingen waren over zijn 
leven met Leona!?

Politieke cartoons zonder chagrijn

Hij zal de geschiedenis ingaan als de 
Vlaamse Cartoonist die het dichts bij 
het gewone volk stond, geen al te intel-
lectuele cartoons zoals Gal maar zeer 
grappig en gevat. Hij laat een leemte 
achter die tot nu toe niet is ingevuld, 
zeker zijn manier van denken en teke-
nen!  Het “Pallieterke” was Brasser en 
Brasser was de pallieter. 

Brasser was een zachte, aangename 
en vriendelijke man zonder dat hij bleef 
steken in het politieke kluwen waar hij 
‘zicht’ op moest over hebben. Hij kon 
vlot van het ene probleem naar het 
andere gaan zonder al te veel chagrij-
nigheid en men moest Pol niet vragen 
te reclameren - dat liet hij aan anderen 
over omdat het niet samen kon gaan 
met zijn visie en imago. Kever heeft 
trouwens sommige problemen voor 
hem kunnen oplossen en daar was hij 
zeer dankbaar voor! Iedereen was ge-
lijk maar in die gelijkheid zocht hij de 
zwakke plekken!

Persoonlijke band

Brasser heb ik voor de eerst gezien, 
met zijn cartoons, in “Mars”, het sol-
datenblad waar ook Pirana in teken-
de. Daarna heb ik hen vervoegd met 
publicaties in dat soldatenblad tijdens 
mijn legerdienst te Siegen. Brasser liet 
zich ook inspireren door het satirische 
Zwitsers tijdschrift ‘Nebelspalter’, ze-
ker de manier hoe andere cartoonisten 
een kijk hadden op hun omgeving, zo-

Brasser, bekend onder intimi en col-
lega’s als “de Pol”, was een model 
voor al onze Keverleden en Vlaam-
se cartoonisten.  Heel bescheiden, 
geen dikke nek, niet gefrustreerd 
door ik weet niet welk trauma, zeer 
humoristisch en vooral: wanneer er 
moest gelachen worden was hij de 
aanstoker, samen met zijn vrouwtje 
Leona - het perfecte koppel.

Improvisatie à la minute

Te Groot-Bijgaarden kwam hij zijn da-
gelijkse actuele cartoon bij het dag-
blad ‘Het Nieuwsblad ‘ creëren voor 
de volgende dag -  de bekende Prik-
jes - afwisselend met Emiel De Bolle, 
zijn beste vriend, en andere ‘prikkers.’ 
Hij met potlood, pen en papier plus 
Oost-Indische inkt, eveneens met vol-
doende overschotjes plakschaduwen 
- alles werd op die structuurbladzijde, 
die men toen overal in gespecialiseer-
de winkels kon kopen, tot op het laat-
ste stukje benut!

In die tijd was er nog geen e-mail en 
Brasser slaagde erin om, in het bijzijn 
van bewonderde journalisten zoals 
o.a. Sylvain Christiaens en Gaston 
Durnez, allebei reeds lang gepensio-

Brasser - "De Pol"

neerd, de cartoons ter plekke uit zijn 
mouw en vaardige hand schudden. 
Onbegrijpelijk voor velen, want het on-
derwerp voor de volgende Prik kreeg 
hij pas op datzelfde ogenblik!

Lachend tekende hij niet alleen politie-
ke maar ook gewone cartoons, recht 
uit zijn guitige fantasie. Hij leefde ook 
in die zin samen met zijn vrouwtje Le-
ona!

Brasser en Leona: plezier verzekerd

Hij was jarenlang lid van onze car-
toonistenvereniging Kever-Feco.In 
de jaren 80 zijn we, onder impuls van 
Kever, met zijn allen naar de opening 
van de eerste Internationale Cartoon-
ale in het Nederlandse Amstelveen 
vertrokken met een grote bus, onder 
de plezante en kundige leiding van 
onze PR man en animator cartoonist 
en later President General van FECO, 
de huidige succesvolle schatbewaar-
der van de VJV: Ronald Libin!  Ook de 
Pol was dus mee, ondersteund door 
zijn vrouwtje, een van de grootste ple-
ziermakers. Onze lachspieren werden 
geteisterd zeker toen in een pizzeria 
aldaar met deeg zoals dat alleen door 
Italianen vakkundig gemaakt wordt, 
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als vele andere grote tekenaars.  De 
tegenstellingen in die tijd lagen minder 
scherp en de politieke correctheid van 
tegenwoordig zou hij ook op een heel 
andere manier hebben aangepakt. In 
dit politieke landschap zou hij wellicht 
een heel aparte noot hebben laten 
klinken, en wij missen hem heel erg.

De steun die Brasser steeds heeft 
gekregen van het verenigingsleven 
te Humbeek en omliggende dorpen 
is ook een voorbeeld! Ik denk dat de 
Franstalige druk vanuit Brussel de 
Vlamingen korter en hechter bij elkaar 
brengt, vandaar dat Pol eveneens het 
geluk heeft gehad van daar geleefd en 
gewerkt te hebben!

Hij overleed helaas in 2001. Maar de 
Pol blijft verder leven als de man die 
met zijn guitige en snedige cartoons 
een lachende wereld heeft willen ma-
ken vooral voor de lezers van ‘t Pal-
lieterke. En “Leona, steun en toever-
laat’” is een eretitel die niet uit de lucht 
gegrepen is. Leona heeft het Brasser 

gezellig gemaakt, in 
hun boeiend leven 
samen met hun kin-
deren.

Bronzen Brasser

In alle beschei-
denheid wil ik toch 
graag vermelden 
dat ik, als een van 
de weinigen, be-
kroond werd tijdens 
de 11 juli-viering 
2004 in het kasteel 
te Aldenbiezen; 
Brassers echtge-
note Leona over-
handigde mij op het 
podium de “Bron-
zen Brasser”, ge-
maakt in opdracht 
van het 11 juli-co-
mité Limburg, ge-
steund en mede 
georganiseerd door 
architect Jaak Ma-
ris, omwille van mijn 
prestaties voor de 
Vlaamse cartoonis-
ten en het cartoon-

werk in het algemeen. Een grotere eer, 
vanwege dit comité en de echtgenote 
van Brasser, die de geest van de Pol 
belichaamden, kon mij nooit eerder 
gegeven worden! Dank jullie Bras-
ser, kinderen en Leona, die nu in haar 
spoor, met heel veel vreugde, de Itali-
aanse zon heeft binnen gehaald.

Het boek

Ter zijn gedachtenis werd een mooi 
biografisch boek uitgegeven met als 
titel “De Keizer van de Cartoonisten” 
(een uitspraak van André Nollet, zijn 
opvolger). Het boek staat vol met 
‘Brasser’ tekeningen, aangevuld met 
teksten van familie en vrienden, ook 
van de stuurgroep ‘Brasser’ onder de 
enthousiaste leiding van de Heer Paul 
Waeben van Humbeek. Je kan alles 
rustig bekijken en in het leven van deze 
onvergetelijke cartoonist stappen! 

Bob Vincke
Voorzitter KEVER
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GENT - Filip Van Hende is niet enkel een bekende naam 
in de advocatuur, hij is ook een bekend gezicht bij het 
grote publiek. Toppleiter in de rechtszaal, een stevige 
reputatie, charmant en zonder kapsones in de omgang. 
Hij legt voor ons een stukje van zijn ziel bloot. 

Zijn roots liggen in Destelbergen, waar hij 9 jaar gemeen-
teraadslid en 6 jaar OCMW voorzitter was. “Eigenlijk ben 
ik een echte stadsmens. Ik mag dan wel in Destelbergen 
wonen, mijn hart en mijn kantoor situeren zich in Gent. Mijn 
beroepskeuze destijds? Veearts! Volgens het PMS centrum 
(nu Centra voor Leerlingenbegeleiding CLB) zou het wel 
lukken… mits hard werken. Vooral dat laatste was er net 
teveel aan.” Er was bijgevolg een plan B nodig. Na de La-
tijn-Griekse humaniora startte Filip Van Hende in 1969 de 
rechtenstudie aan de Gentse Universiteit.“Nog geen minuut 
spijt van gehad. Het begrijpelijk en toegankelijk maken van 
het recht was voor mij belangrijk. Ik sloot mij aan bij de op-
richters van de Wetswinkel. Na mijn stage werd met 4 ge-
lijkgezinden een eigen praktijk opgestart.” Stafrecht is zijn 
specialisatie. Met bijna 70 assisenzaken op de teller kent 
Meester Van Hende het klappen van de zweep. Bestaat er 
zoiets als een succesformule? “Veel levenservaring heeft 
men nodig in het strafrecht. Het gesproken woord heeft 
veel belang. Zo kan een advocaat plots iets uit de mouw 
schudden, detrukken van de foor hé. Sommige mensen 
hebben niet altijd veel vertrouwen in stagairs en pro deo 
advocaten. Ten onrechte”. 

Kennis moet betaald worden, je hebt Lada’s en Jaguars. 

Dat is net zo bij advocaten. Maar om het grote geld te in-
casseren staat een raadsman dikwijls aan de verkeerde 
kant van de tafel. Waar of niet waar? “Er is veel verbor-
gen werkloosheid in de advocatuur. Hoge kosten, te wei-
nig werk voor te veel advocaten, een BTW verhoging naar 
21 %, de vergoeding voor pro deo advocaten daalt, dat 
maakt het er allemaal niet eenvoudiger op om je boterham 
te verdienen.” Het kantoor Van Hende heeft daar niet onder 
te lijden al zou men er niet iedereen verdedigen. “Op de 
rechtbank kan men geen toneel spelen. Een zaak aanne-
men kan enkel als het klikt met de cliënt, ik moet volledig 
achter hun verhaal kunnen staan en het moet allemaal op 
mijn manier gebeuren. Het leven is als een slalom en men-
sen kunnen falen maar ik ga er mijn reputatie niet voor ten 
grabbel gooien. Wij communiceren vooraf open over onze 

tarieven. Klaar en duidelijk, nadien geen verrassingen voor 
de cliënt. Misschien zal ik wat langer moeten werken maar 
hier circuleert geen enkele euro zwart geld. Geef Caesar 
wat hem toekomt, alles officieel. Vergeet niet, wie beroep 
doet op mijn verdediging zit dikwijls aan de onderkant van 
de maatschappelijke ladder. Enige sociale bewogenheid is 
wel op z’n plaats.” In de rechtbank staan advocaten dik-
wijls met getrokken zwaarden tegenover elkaar. Het lijkt 
wel of ze elkaars bloed kunnen drinken. Niets is minder 
waar, schijn bedriegt. “Keihard in de rechtszaal en daar-
na samen een pint gaan drinken, dat kan best. Wees nooit 
rancuneus, morgen hebben we misschien elkaar nodig. We 
vechten voor de belangen van onze cliënt maar mogen ons 
er nooit mee vereenzelvigen. Alle dagen is het een afwegen 
tussen echte werkelijkheid en juridische werkelijkheid.” Het 
lijkt wel of mensen onderling hun problemen niet kunnen 
of willen oplossen. Overleg en gezond verstand zijn soms 
ver te zoeken. “Het zijn de vrederechters die in contact ko-
men met de kleine, dagelijkse irritaties en frustraties van 
mensen. Een banaal conflict , een burenruzie kan verschrik-
kelijke gevolgen hebben. Rechtspraak is een fundamenteel 
recht, anders leven we in een politiestaat”. 

‘Wie zou u als uw verdediger willen mocht u een moord 
hebben begaan?’ was ooit de vraag in een poll aan de uni-
versiteit. Filip Van Hende stond op de tweede plaats. He-
lemaal niet slecht. Vrouwe Justitia mag dan wel blind zijn, 
Filip Van Hende is dat zeker niet. “Leg nooit in het leven 
de lat te hoog, dan ben je nooit ontgoocheld. Streven naar 
rechtvaardigheid en zich inzetten voor anderen, niet alleen 
voor jezelf, is het hoogste goed. Er is nogal wat miserie in 
de wereld maar ik ben een echt zondagskind, voel me rijk 
zonder echt rijk te zijn. Hier en nu moeten we er het beste 
van maken want dood is dood. Jonge mensen rondom me 
heen, een goed glas wijn en naar een voetbalploegje van 
oude knarren gaan kijken op zondag, heel eenvoudige din-
gen kunnen toch zo waardevol zijn.”

Frans Van Damme
Foto: Carine Audenaert-Attanasio

Advocaat Filip Van Hende 

“Er is veel verborgen werkloosheid 
in de advocatuur” 
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In 2015 werd er meer dan 1 miljoen liter wijn geprodu-
ceerd in België. Dat blijkt uit cijfers van FOD Economie. 
10 jaar geleden waren er amper 75 ha wijngaard. Nu 
gaan we snel richting 300 ha. Wat Vlaanderen betreft, 
heeft Limburg de grootste productie en ook het groot-
ste domein met Genoels-Elderen. West-Vlaanderen en 
Vlaams Brabant volgen.

Peter Doomen gaf recent een boek uit over de Vlaamse en 
Waalse wijnbouw. De auteur is hoofdredacteur van ‘Ken 
Wijn’, het ledenblad van de Vlaamse Wijngilde. De informa-
tie wordt steeds bijgewerkt.

In Oost-Vlaanderen is de productie beperkt maar ook hier 
wordt aangeplant. Domein Waes in Zwijnaarde en Nobel in 
Lochristi liggen in de rand van Gent. Domein Waes heeft al 
een hele reputatie opgebouwd door de jaren heen en breidt 
uit. Nobel is aan zijn tweede botteling toe en plantte in het 
voorjaar 1.5 ha bij. 

Wijn uit eigen dorp

Lochristi is bekend als bloemengemeente maar zet zich nu 
op de wijnkaart met domein Nobel. Vorig jaar bottelden ze 
2 witte wijnen. Het oogstjaar 2015 gaf het domein de mo-
gelijkheid 4 wijnen op fles te zetten: 2 witte, een rode en 
een rosé.

De bottelmachine kwam, net als vorig jaar, met de vracht-
wagen vanuit Bourgogne naar Lochristi. De jonge wijngaard 
brengt stilaan meer op en dat gaf de eigenaars de mogelijk-
heid in dit tweede jaar al 4 wijnen te bottelen. Net als vorig 

jaar is er de witte met johanitter en bronner, een chardon-
nay maar deze keer zonder hout maar ook rosé en rood.

De roséwijn kleurt zoals een ‘vin gris’. Dergelijke roséwij-
nen hebben alleen schilcontact tijdens de persing en maakt 
hen zeer licht, doorzichtig roze. De wijn is gevinifieerd met 
pinot noir en cabernet cortis. De pinot noir kennen van de 
grote Bourgognewijnen, de cortis is een hybride ras en een 
kruising tussen cabernet sauvignon (Bordeaux) en solaris. 
Deze cépage is ziektebestendig (meeldauw, valse meel-
dauw, peronospora) en gedijt in minder zonnige regio’s.

Ten slotte werd ook een rode wijn gebotteld van de regent-
druif. Ook dit is een hybride ras dat in noordelijke streken 
wordt aangeplant en die je ook frequent vindt in het Heu-
velland.

De productie blijft uiteraard heel beperkt en zo blijft de 
vraag groter dan het aanbod. De tweede botteling levert zo 
net geen 4.500 flessen op. De rode wijn is zelfs beperkt tot 
650 flessen. 

Veel wijnbouwers die kwaliteit in huis hebben worden door 
Brussels Airlines aangezocht hun voorraad te verkopen en 
die te laten genieten in business class. 

• http://wi jnvaneigenbodem.be/wp-content/up-
loads/2015/11/wijnvaneigenbodem-inhoudstafel.pdf

• https://leanpub.com/wijnvaneigenbodem 

Jean Marie De Baene

Belgische wijn zit in de lift
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de nieuwe lichting

Steeds meer studenten in het hoger 
onderwijs leggen een examen op 
maat af. Een goede evolutie rich-
ting gelijke kansen, maar er is nog 
ruimte voor verbetering. Wij spra-
ken met een student en twee stu-
diebegeleiders.

Als studenten een aanvraag doen om 
examens op maat af te leggen, gaat 
het vooral om stoornissen als dys-
lexie, autismespectrumstoornissen 
of aandachtsstoornissen zoals ADD. 
Vaak is er ook sprake van comorbi-
dideit, waarbij twee of meer stoornis-
sen tegelijk voorkomen. Ook fysieke 
aandoeningen kunnen een reden zijn 
tot aanvraag van examenfaciliteiten.

De studiebegeleiders zien een duide-
lijke stijging in het aantal studenten 
dat examenfaciliteiten aanvraagt. Aan 
de KU Leuven campus Antwerpen ligt 
dat iets lager. De school biedt vooral 
talenopleidingen aan, een opleiding 
waar studenten met bijvoorbeeld dys-
lexie minder snel de weg naar vinden, 
volgens Wim Schramme, studiebege-
leider en zorgcoördinator aan de KU 
Leuven campus Antwerpen.

“Maar er zijn ook mensen met een 
medisch dossier, bijvoorbeeld iemand 
met een ernistige hartkwaal of chro-
nische ziekte. Voor de examens be-
ginnen, informeer ik of er voldoende 
spreiding is, zodat de student niet te 
vermoeid geraakt. Een schriftelijk ex-
amen verschuiven naar de schriftelijke 
inhaaldag is vaak al voldoende”, ver-
telt Schramme.

Examenfaciliteiten

Voldoende spreiding van de examens 
is maar één van de vele mogelijkheden 
die er zijn om de examens beter aan 
te passen aan de noden van een stu-
dent met een functiebeperking. Als de 
student bij de studiebegeleider langs-
komt, wordt er samen gekeken welke 
faciliteiten mogelijk zijn.

Aan de KU Leuven campus Antwer-
pen kan dat bijvoorbeeld ook gaan om 
meer tijd of het examen kunnen afleg-

gen in een apart lokaal. Axel De Bouw 
(19) studeert aan een hogeschool in 
Vlaanderen, heeft ADD, krijgt bij exa-
mens twintig procent meer tijd dan zijn 
medestudenten en legt zijn examens 
af in een ander lokaal. Op zich leidt 
dit volgens hem tot betere resultaten, 
maar tegelijk heeft het systeem ook 
nadelen. Hij is niet altijd op de hoogte 
van aanpassingen en kan niet steeds 
vragen stellen.

Op een andere hogeschool komen stu-
denten vaak langs met hun GON-be-
geleider van de middelbare school en 
worden dan twee jaar begeleid, deelt 
een medewerker* van die hogeschool 
mee. Die benadrukt bovendien dat 
andere studenten zich niet benadeeld 
mogen voelen door de maatregelen 
voor studenten met een functiebeper-
king. Op deze hogeschool wordt ook 
gebruikt gemaakt van voorleessoft-
ware tijdens een examen, laptops of 
aangepaste lettertypes bij het examen.

Verstrenging

Schramme geeft aan dat de voorwaar-
den om een aangepast examen te mo-
gen doen aan de KU Leuven campus 
Antwerpen verstrengd zijn. De instel-
lingen voor hoger onderwijs krijgen 
meer middelen van de overheid voor 
een student met een functiebeperking, 
dus moet de student zeker kunnen 

Studenten met een beperking vinden sneller 
de weg naar hoger onderwijs

aantonen dat hij of zij deze beperking 
effectief heeft.

De stijging van het aantal studenten 
die een aanvraag doen is volgens 
hem op verschillende manieren te ver-
klaren. CLB’s zijn er meer op gericht 
om stoornissen te ontdekken en ook 
leerkrachten verwijzen leerlingen snel-
ler door. “Bovendien staat men be-
gripvoller tegenover leerstoornissen”, 
voegt Marije Wolters, ook studiebege-
leider bij KU Leuven campus Antwer-
pen daaraan toe.

Ook Artikel 24 uit het VN-verdrag dat in 
België sinds 2009 van kracht is, speelt 
daarin een rol, geven de studiebege-
leiders aan. Daardoor krijgen mensen 
met een functiebeperking meer gelij-
ke kansen in het reguliere onderwijs. 
Daarnaast weten meer studenten af 
van de mogelijkheden en zijn die mo-
gelijkheden ruimer dan vroeger.

Nog niet perfect

Studenten met een functiebeperking 
kunnen in een opleiding niet worden 
geweigerd op basis van die beper-
king, geeft de medewerker aan de 
hogeschool aan. “De student is goed 
beschermd en kan meestal alle richtin-
gen volgen, maar bij gevaarlijke lessen 
wordt toch een aparte en nuttige les 
voorzien.” Iemand met een rolstoel, 



15 2016 - nummer 3

bijvoorbeeld, voldoet niet aan 
de veiligheidsvoorschriften in 
een chemisch lab. “Als er met 
gevaarlijke stoffen wordt ge-
werkt en er valt iets, kan die 
persoon moeilijk wegsprin-
gen. Zeker als het iemand is 
zonder gevoel in de onderste 
ledematen, kan het zelfs zijn 
dat er zuren lekken, zonder 
dat die persoon het door 
heeft.”

Soms komen de begeleiders 
en de student er pas later in 
de studie achter of die stu-
dent de richting tot een goed 
einde kan brengen. “De stage 
in het laatste jaar, brengt dat 
vaak aan het licht. We zouden 
de student een praktische test 
kunnen laten afleggen voor hij 
of zij aan de studie begint. 
Dat geeft hem of haar al een 
idee wat de mogelijkheden 
zijn van die studie. Op dit mo-
ment wisselen we ervaringen 
uit met andere hogescholen”, 
weet de medewerker.

De medewerker gaat er bo-
vendien van uit dat het aantal 
studenten in de toekomst al-
leen maar zal stijgen. “Ik hoop 
dat er een goed gesprek komt 
tussen het Ministerie van On-
derwijs en de hogescholen. 
Er is nood aan een systeem 
van begeleiding dat zich meer 
concentreert op het hoger on-
derwijs. Daar zullen zowel de 
hogescholen als studenten 
baat bij hebben.”

*De medewerker aan een 
Vlaamse hogeschool wilde 
niet met naam vermeld wor-
den, maar is gekend bij de 
redactie.
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boek
Geautoriseerde biografie van de 
grootste rockster van Vlaanderen
Iemand met een hart 
dat groot genoeg was 
voor het voltallige mens-
dom om in te wonen. 
Die de toekomst als een 
kans zag die geen mens 
mocht laten liggen. Ie-
mand die zonder voor-
behoud het beste wilde 
maken, niet enkel van 
zijn eigen leven, maar 
van deze hele wereld.’ 

29 november 2014. Uit 
alle radio’s in Vlaanderen 
klinkt Mia van de Vlaam-
se band Gorki. Luc de 
Vos, frontman van de 
band en schrijver van 
het nummer – hun groot-
ste hit en Vlaanderens 
officieuze volkslied – is 
plotseling overleden. Het 
land is in rouw.

De Vos was een van de 
meest geliefde zangers 
van België. Hij brak in 
1992 door met Gorki en 
scoorde meerdere top-
tienhits. Daarnaast was 
hij columnist en schrijver 
en groeide uit tot tele-
visiepersoonlijkheid. Hij 
werd bewonderd om zijn levenslust, hu-
mor en intelligentie, maar achter zijn gul-
le lach ging ook een verlegen, onzekere 
man schuil die worstelde met zijn be-
kendheid, zijn achtergrond en ambities.

In VOS reconstrueert Leon Verdonschot 
het leven van Luc de Vos aan de hand 
van talloze interviews met (jeugd)vrien-
den, familieleden, muzikanten en be-
wonderaars en creëert daarmee een in-
tiem portret van een getroebleerde held.
‘”Luc de Vos is dood” Kan men dat wer-
kelijk menen? Jazeker, hij ging weg, hij 
nam de plaat en poetste de benen. Mis-
sen we hem? We missen hem zeer. We 

missen hem zeerder dan zeer. En even-
min als ooit, wijzelf, keert hij ooit nog 
weer. Behalve mogelijk in, boven ons, de 
donkergrijze lucht. Hij verliet ons terecht 
met een brul, en niet met een zucht’ Her-
man Brusselmans in HUMO.

Leon Verdonschot (1973) is schrijver, 
(pop)journalist, columnist, interviewer 
en filmmaker. Hij schreef eerder onder 
andere Hart tegen Hart (Pop Pers prijs 
2005), Pushing the Limits: het leven van 
Keith Bakker (2008) en de roman Alles 
van elkaar (2015).

Bron: persbericht
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Fabritius ziet, gaat misschien glimla-
chend op andere schilderijen ook op 
zoek naar dit detail.

Dichterbij is een kunst- en leesboek 
voor wie meer wil halen uit een muse-
umbezoek of de manier van kijken wil 
verfijnen.

Chris Rachel Spatz

Wieteke van Zeil kijkt graag via details 
naar kunstwerken. Door haar loer ik 
voortaan als het ware door het sleu-
telgat, wat mijn honger om te zien ver-
groot. Gaat de deur open, dan neem 
ik haar loep ter hand en via het detail 
komt het kunstwerk tot leven.

In het stijlvol bij Atlas uitgegeven boek 
Dichterbij biedt ze kunstliefhebbers 
haar ervaring van kijken via details 
aan. Je kunt er onbegrensd je fantasie 
op loslaten en, indien gewenst, er een 
historische, ludieke of diepgaande be-
tekenis aan geven. Op De Val van de 
Opstandige Engelen van Pieter Brue-
gel de Oude (Kon. Musea voor Scho-
ne Kunsten van België, Brussel) iso-
leert ze bijvoorbeeld in de turbulente 
werveling van figuren een mensachtig 
monster dat zich vastbijt met zijn rep-
tielenkop in een van zijn vier armen. In 
een wellicht laatste stuiptrekking laat 
het monster nog een scheet. Zijn laat-
ste ademstoot?

Bij het omslaan van de pagina wordt 
het hele werk geserveerd, kleiner dan 
het fragment, zodat je ogen even 
moeten wennen om het in het geheel 
te ontdekken. Interessant is dat de 
grootte van het originele kunstwerk 
wordt vermeld; aldus is de verhouding 
tot het detail duidelijk.

Ze schrijft over oude en moderne 
meesters en stelt dat je pas ziet als 
je het doorhebt. Vaak zijn het onder-
werpen waarvan de context onbekend 
is of die niet van deze tijd zijn. Het is 
logisch dat oude kunst anders wordt 
aanschouwd dan bedoeld is. Het 
schilderij hangt immers niet in zijn oor-
spronkelijke biotoop: kerk, huiskamer, 
slaapkamer, kasteel...

Een slofje aan de voet van een geleer-
de of putti's die spelen met de helm 
van de slapende Rinaldo zijn zo her-
kenbaar. Ook honderden jaren na de 
creatie van het kunstwerk halen kinde-
ren kattenkwaad uit. Het vermenselijkt 
het tafereel. Vaak gaan detail en sym-

boliek hand in hand, zoals de bijna on-
zichtbare zeepbellen op het werk van 
David Bailly. Net zoals een zandloper, 
uitgeblazen kaars en schedel attende-
ren ze ons op de vergankelijkheid, op 
de dood.

In boeiende teksten neemt Wieteke 
van Zeil je professioneel en liefdevol 
mee op deze ontdekkingstocht. Wie 
het borsthaar op een zelfportret van 

Hoe te kijken naar een schilderij?

DICHTERBIJ van Wieteke van Zeil

    


