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Aftellen geblazen!

Het uur van de waarheid nadert. De taart met 50 verjaardagkaarsjes is 
reeds besteld en vanuit het bestuur wordt alles in gereedheid gebracht 
om de viering van een halve eeuw Vlaamse Journalisten Vereniging zo 
goed mogelijk voor te bereiden. 

Enkele belangrijke aspecten van de jubileumviering liggen momenteel 
vast: de datum, zaterdag 5 december 2015; de locatie, Antwerpen; de 
officiële ontvangst door burgemeester Bart De Wever in het Antwerps 
Stadhuis.  Nog een aantal andere zaken – niet in het minst de financiering 
van een passende jubileumviering – moeten nog verder geregeld worden. 
Contacten worden gelegd, sponsors worden gezocht en congrescentra 
worden in optie gehouden. Zodra alle details gekend zijn zullen we onze 
leden, genodigden en prominenten over het volledige programma kun-
nen berichten.

Niet alleen betekent 5 december 2015 het einde van een halve eeuw 
Vlaamse Journalisten Vereniging, maar meteen dient ook het startschot 
gegeven voor de verdere toekomst van onze vereniging. Een toekomst 
die uiteraard verder zal bouwen op de fundamenten van het verleden 
maar die tevens moet kunnen rekenen op de inzet van haar bewinds-
ploeg.

Inderdaad, overeenkomstig de statuten van onze vereniging, zal ik na 6 
jaar voorzitterschap de scepter van onze vereniging doorgeven aan een 
opvolger. Uiteraard zal dit, zowel bij sommige leden als  bij mezelf, met 
gemengde gevoelens verlopen, maar evenzeer met het besef dat ik ge-
durende de voorbije zes jaar getracht heb ervan te maken wat ervan te 
maken was. Met enige trots kan ik ongetwijfeld terugblikken op een ver-
eniging die nog steeds groeit en bloeit. Anderzijds blijft toch de ontnuch-
terende bedenking dat er nog een behoorlijke weg dient afgelegd om de 
uiteindelijke doelstellingen van de vereniging te bereiken, namelijk een 
volwaardig statuut voor onze leden niet-professionele journalisten. 

Zeker een niet te onderschatten uitdaging voor mijn opvolger(s). Een 
mooie taak voor wie zich geroepen voelt om de fakkel over te nemen!

Uw voorzitter,
Walter Van den Branden  
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vjv-nieuws

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

1115  LENAARS Jolien uit Schoten, redacteur bij Chips Media
1116  VAN DOORSLAER Lien uit Merksem, redacteur bij Chips Media
1117  GOEYERS Charlotte uit Landen, redacteur bij Chips Media
1118  PARET Sam uit St-Kruis-Winkel, redacteur bij Promenade magazine
1119  DE BEUL Henri uit St-Niklaas, redacteur bij Spoedmagazine
1120  COPPENS Anneke St-Martens-Latem, reporter/fotograaf bij De Gentenaar
1121  VAN BELLEGHEM Annelies uit Assebroek, reporter/fotograaf bij Autotaal
1122  SARRE Stephen uit Assebroek, reporter/fotograaf bij Autotaal
1123  NAIMI Fatima-Zahra uit Antwerpen, reporter/fotograaf bij Stampmedia

In memoriam Louis Davids
 

Het heeft wat geduurd omwille van 
allerlei onvoorziene omstandighe-
den, maar eindelijk kunnen we aan 
onze leden op basis van de be-
stuursverkiezing tijdens de jaarlijk-
se statutaire ledenvergadering op 6 
december in Kortrijk, de definitieve 
samenstelling en de bevoegdhe-
den van de leden van de Raad van 
Bestuur van de Vlaamse Journalis-
ten Vereniging meedelen.

Samenstelling Raad Van Bestuur
• VAN DEN BRANDEN Walter – Voorzitter (tot einde mandaat op 31.12.2015)

• PIASECKI Willy – Ondervoorzitter

• LIBIN Ronald – Penningmeester

• SPIESSENS Kristin – Secretaris

• VAN CUTSEM Ronny – Bestuurder (PR & Communicatie)

• STOOP Karin - Bestuurder

Begin februari ontvingen wij het bericht van het 
overlijden van ons Erelid Louis Davids, stichtend lid 
(1964/1965) en voorzitter (1975 tot 1985) van onze ver-
eniging. Hij overleed op 86-jarige leeftijd na een lang-
durige ziekte. 

Louis Davids was voormalig hoofdredacteur en erevoorzit-
ter van Joods Actueel en hoofdredacteur van het Belgisch 
Israëlitisch Weekblad. Hij stond bekend voor zijn markante 
uitspraken in verband met verzoening en dialoog tussen de 
gemeenschappen.

Naar aanleiding van zijn aantreden als voorzitter van onze 
vereniging in 1975 schreef hij het volgende in zijn openings-
rede: “Samen met u willen wij ons verbond verder uitbou-
wen tot een grote Vlaamse Journalisten Vereniging en in de 
bres staan voor de vrijwaring van de materiële en morele 
belangen van onze leden.”

Louis Davids zal in onze dankbare gedachten altijd een van 
de belangrijkste pioniers en grondleggers voor de actuele 
groei en de bloei van onze vereniging blijven.

Walter Van den Branden
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50 jaar vjv

Het jaar 1976 begon bijzonder on-
stuimig met een zware storm die 
over onze contreien raasde. Maar 
dat was nog maar klein bier tegen 
de zware aardbevingen die in Chi-
na een kwart miljoen doden eisten. 
De meest markante politieke feiten 
speelden zich af in Argentinië, waar 
Isabel Peron aan de dijk werd gezet 
en in China, waar talrijke betogers 
omkwamen op het Tianammen-
plein. Verder noteerden we de ver-
kiezing van Jimmy Carter en de in-
trede van Fidel Castro als Cubaanse 
president. Prettiger nieuws was de 
oprichting van Apple door  Steve 
Jobs en, dichter bij huis, de over-
winning van Lucien van Impe in 
de Ronde van Frankrijk. Tenslotte 
namen we afscheid van o.a. Mao 
Tse-Toeng, Agatha Cristie, Martin 
Heidegger, Adriaan Roland Holst en 
Benjamin Britten.

Ook voor de media betekende 1976 
het begin van een onstuimige peri-
ode. De dagbladen werden immers 
opnieuw geconfronteerd met hun 
ambigue karakter. Enerzijds waren 
zij de zogenaamde vierde macht, het 
onmisbaar instrument voor de goede 
werking van de democratie, ander-
zijds het banale bedrijf dat permanent 
onderworpen was aan het vrije markt-
gebeuren van winst en schaalvergro-
ting.  Deze verschillende horizonten 
stonden in 1976 en volgende jaren 
haaks op mekaar, bij de ‘opiniepers’ 
zelfs meer dan elders. Vandaar dat de 
overheid naast een onrechtstreekse 
hulplijn ook rechtstreekse subsidiëring 
voorzag. 

In 1976 verschenen er nog, ruim ge-
sproken, veertien dagbladen van al-
gemene informatie in Vlaanderen. 
Ook de maritieme titel Le Lloyd An-
versois, in 1979 aangevuld met De 
Lloyd, en het gespecialiseerde De Fi-
nancieel- Economische Tijd hielden 
stand. Medio 1976 ging evenwel het 
grootste Vlaamse persbedrijf, dat de 
Standaardbladen uitgaf, onverwacht 
ten onder in een opzienbarend faillis-
sement. Na een open crisis van enkele 
dagen nam de Antwerpse zakenman 
André Leysen, met zijn aangevuld 
consortium, verenigd in de Vlaam-

Deel 2: de periode 1976–1990

Een halve eeuw media in Vlaanderen

se Uitgevers Maatschappij(VUM), de 
kranten over. Twee jaar later verdween 
evenwel de VUM-titel De Landwacht, 
in 1979 gevolgd door Het Handels-
blad. 

De moeilijkheden waar de gedrukte 
media reeds enige tijd mee kampten, 
nl. dalende verkoop en verminderde 
reclame-inkomsten, mondden in 1978 
dan weer uit in de ineenstorting van 
de socialistische pers. Op het puin 
van Vooruit en Volksgazet werd in het-
zelfde jaar nog De Morgen opgericht. 
De nieuwe titel wou met de bood-
schap ‘open, progressief en niet-par-
tijgebonden’ het tij onmiddellijk keren. 
Daarmee sloeg het wel direct aan bij 

klein links en bij de groenen, maar de 
traditionele SP-aanhanger haakte af 
evenals de doorsnee adverteerder. De 
verliezen stapelden zich op en slechts 
na een hele reeks benefitacties kon De 
Morgen weer ademen. Niet voor lang 
echter. In 1989 werd de titel voor één 
symbolische frank opgenomen in de 
liberale Hoste-groep, meteen een sig-
naal voor het verder doorbreken van 
ideologische grenzen. 

Het werd duidelijk dat de Vlaamse 
kranten zich op een nieuw tijdperk 
dienden voor te bereiden. Daar was 
een grote rol weggelegd voor de fi-
nanciële wereld. De gekende medica-
tie, waarbij de overheid ter hulp snelde 
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via onrechtstreekse steunmaatrege-
len, bleek onvoldoende en er volgde 
rechtstreekse subsidiëring. Bovendien 
verplichtte de intrede van commerci-
ele televisie de dagbladbedrijven zich 
binnenkamers te reorganiseren, maar 
hierover verder meer.

Van Tongerloo, Baert en Van Thillo

Het zoeken naar nieuwe impulsen en 
markten mocht echter ook niet te snel 
en te weinig doordacht gebeuren. Illus-
tratief hierbij was het lanceren, van ‘24 
uur’ door de VUM in 1984. Het werd 
een blad  voor ‘niet-dagbladlezers’ op 
klein formaat met talrijke foto’s en ver-
deeld via grootwarenhuizen en cafés. 
Het werd uiteindelijk een ramp. De tra-
ditionele distributiesector, hierbij zelfs 
stiekem geholpen door concurrenten, 
ging over tot een boycot. 24 uur werd 
even snel opgedoekt als het werd ge-
lanceerd. 

Het werd duidelijk dat de vernieuwing 
rustiger diende aangepakt, temeer, 
omdat onverwachte gebeurtenissen 
bijkomend op de loer lagen. Zo dreef 
Gazet van Antwerpen tot in het begin 
van de jaren tachtig o.l.v. hoofdredac-
teur Louis Meerts op een wolkje. De 
rust werd echter verstoord door een 
artikelenreeks in Humo. Daarin werd 
ongenadig afgerekend met de ‘recht-

se krant op de linkeroever’. Dit leid-
de naar het revitaliseren van het blad 
door het duo Romain Van Tongerloo 
– Lou De Clerck. De krant werd inhou-
delijk herschikt, de opmaak opgefrist 
en door middel van een nieuw redacti-
oneel management hoopte het duo de 
verkoop over de kaap van de 200.000 
exemplaren te tillen. Daar kwam ech-
ter niets van in huis. 

Bij Het Belang van Limburg werd Hugo 
Camps de nieuwe hoofdredacteur. Hij 
knipte de moederband met de CVP ra-
dicaal door en verbreedde, door een 
meer pluralistische opstelling, alzo de 
doelgroep. De verkoop steeg, maar in 
1985 pakte (alweer) Humo in haar ko-
lommen Camps weinig deontologisch 
aan, wat tot diens ontslag leidde. Hij 
werd opgevolgd door een triumviraat 
dat bijkomend geconfronteerd werd 
met het plotse overlijden van uitgever 
Jan Baert. Eind van de jaren ’70 meld-
de de familie Van Thillo zich als nieu-
we aandeelhouder aan bij Uitgeverij 
Hoste. Hun invloed werd met de jaren 
groter en sinds 1989 kregen zij het vol-
ledige bedrijf, dat herdoopt werd in De 
Persgroep, onder controle.

Story, Flair en Dag Allemaal

Libelle en Panorama waren de ‘oud-
jes’ binnen de Tijdschriften Uitgever-

smaatschappij (TUM) terwijl Story het 
blad van de jaren’70 en Flair dat van 
de jaren ’80 was. Flair, dat geleid werd 
door de flamboyante Wiel Elbersen, 
werd beschouwd als een progressief 
weekblad, omdat het zonder taboes 
berichtte over relatieproblemen. De-
zelfde uitgeverij kocht in 1988 Het 
Rijk der Vrouw. De TUM had toen een 
sterke positie op het terrein van de 
vrouwenbladen en dat legde hen geen 
windeieren op het advertentievlak. Een 
jaar later volgde echter de VTM-klap... 
Story werd TV Story en er kwam een 
reorganisatie, waardoor TV-Ekspres 
en Teve-Blad voortaan met Humo wer-
den uitgegeven. 

Bij uitgeverij Roularta bleef Knack het 
vlaggenschip. Geen enkele challenger 
slaagde erin om die macht te breken. 
Integendeel zelfs want zowel Vrijdag, 
de Vlaamse Elsevier, Topics  als Spec-
tator verdwenen uit de rekken. Onder-
tussen bracht Roularta nog Trends en 
Sport Magazine uit. Dit laatste werd in 
1982 vervangen door Voetbal Maga-
zine. Later volgden nog Onze Tijd en 
De Krant van West-Vlaanderen. On-
dertussen herpositioneerde De Pers-
groep de weekbladen Zondag Nieuws 
en Kwik. In 1986 gooide de groep ook 
nog Blik op de markt. Door de intrede 
van de familie Van Thillo in de groep 

CLL Business is dringend op zoek naar : 

TAALTRAINERS NEDERLANDS 
VOOR BRUSSEL
De business-afdeling van CLL, een talencentrum verbonden met de UCL, zoekt dringend 
zelfstandige lesgevers met ervaring in het onderwijs, de journalistiek of de communicatiesector, 
die op een boeiende en interactieve manier Professioneel Nederlands kunnen geven aan 
bedrijfsmedewerkers, voltijds of deeltijds, overdag of ’s avonds.

Meer informatie op onze website: 
WWW.CLL.BE

Stuur vandaag nog je cv naar: 
SABINE THIRION
s.thirion@cll.ucl.ac.be

CLL BUSINESS, KRAAINEMLAAN 61, 1200 BRUSSEL - TEL 02 761 74 66 
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werd de portefeuille uitgebreid met De 
Post en Joepie. De drijvende kracht 
achter het tienerblad Joepie was Gui-
do Van Liefferinge, die in 1984 ook 
Dag Allemaal oprichtte. In 1989 fusi-
oneerde Zondag Nieuws met Dag Al-
lemaal.

Gekleurde televisie

Op 28 december 1979 verscheen in 
het staatsblad een decreet rond radio 
en televisie. Vlaanderen kreeg ein-
delijk een eigen omroepstatuut. De 
BRT behield weliswaar een feitelijk 
monopolie, maar het nieuwe decreet 
wijzigde de wet van 1960 wel op een 
aantal punten. Zo werd de objectivi-
teitsverplichting uitgebreid en kon er 
voortaan zendtijd worden toegekend 
aan verenigingen en aan politieke par-
tijen, de zogenaamde ‘derden’. Velen 
zagen daarin een toename van de 
politisering en de incidenten die snel 
volgden, gaven hen gelijk. De uitzen-
dingen door derden kwamen niet on-
der de bevoegdheid van de BRT, maar 
bleven in handen van de politieke par-
tijen. Verder werd er een adviserende 
programmaraad voorzien en kreeg de 
raad van beheer, die in maart ’80 werd 
samengesteld, ruimere bevoegdhe-
den. De CVP beschikte met zes leden 
op twaalf over een blokkeringsmeer-
derheid.

Het decreet van 1979 zorgde in feite 
voor een openbare omroep die aan de 
leiband van de politiek liep. Wie ver-
wachtte dat omroepland nu even op 
adem zou komen, vergiste zich. Daar 
waar de nadruk de afgelopen jaren 
duidelijk op het medium televisie lag, 
begon de radio plots de aandacht op 
te eisen.

Vrije radio’s rukken op

Heel wat burgers wilden zelf radio ma-
ken. In een eerste beweging was er 
de zogenaamde burgerband, die via 
kleine zendapparaten werkte. Er volg-
de een hevige repressie. Pas toen de 
gebruikers met een kieslijst dreigden, 
werd de ‘citizenband’ geregulariseerd. 
Maar ook nieuwe sociale en culturele 
bewegingen zorgden voor een ver-
hoogde radiobelangstelling. En voor 
onze kusten verschenen dan weer ra-
dioschepen als Veronica en Mi Amigo 

die niet aan wetten gebonden waren. 
De idealistische lokale radiomakers 
daagden, onder de vorm van strijd-
zenders, eerst op over de taalgrens. 
Zo voerde Radio Eau Noire reeds in 
1978 een geslaagde actie tegen de 
aanleg van een stuwdam.Later volgde 
Radio Libre Louvain-la-Neuve die een 
inbeslagname op de campus verijdel-
de. 

Deze illegale kleinschalige radio’s za-
gen, door hun strijd tegen het mono-
polie van de openbare zenders en door 
vervolging, hun populariteit fel toene-
men. In Wallonië werden ze dan ook al 
snel gedoogd. De vlam sloeg met Ra-
dio Aktief over naar Vlaanderen. Stil-
aan groeide voor deze niet-openbare 
radio’s ook hier immers belangstelling 
vanuit de politiek en de commercie. 
Dit liep overigens min of meer parallel 
met de lancering van grote vrije radio’s 
als Radio Contact en Radio Maeva die 
zulke bindingen wel genegen waren. 
De strijd voor het doorbreken van het 
BRT-monopolie werd dus ingezet. 

Wetgeving

Begin jaren ’80 verenigden de vrije ra-
dio’s zich in koepelorganisaties met le-
galisatie als voornaamste doel. In Wal-
lonië verliepen de gesprekken alweer 
vrij vlot, terwijl Vlaanderen schijnbaar 
de eigen schaduw schuwde. In het 
najaar ’81 verscheen het fameuze KB: 
100(watt)-35(zendmasthoogte)-8(km 
reikwijdte) waarmee de regering ra-
dio’s met een beperkt vermogen als 
norm stelde. In mei 1982 werd dan ein-
delijk een decreet neergelegd, waarin 
de niet-openbare radio’s technisch en 
inhoudelijk werden erkend. Deze onaf-
hankelijke vzw’s richtten zich dan met 
eigen programma’s tot luisteraars van 
een wijk tot maximaal een stedelijke 
agglomeratie. Zij brachten nieuws, 
vorming en ontspanning. 

In januari 1983 startte de Raad van 
niet-openbare radio’s met de erken-
ning en de legalisering van deze ra-
dio's.  In de praktijk bleek reeds snel 
dat de kleine zenders de strijd verlo-
ren tegen de reclame- en nieuwsregies 
van de grote netwerken. Zo bleek in 
1988 dat een groot aantal niet-open-
bare radio’s zich kandidaat stelde als 
agglomeratiezenders voor de grote 
Vlaamse steden. Er werd dus ingele-
verd op de oorspronkelijke visie van 

de kleinschalige radio. 

In de schaduw van het geruzie rond 
het BRT-decreet en de vrije radiode-
batten werd er her en der geëxperi-
menteerd met regionale televisie. Ook 
nu weer werden de eerste stappen 
over de taalgrens gezet. In Vlaande-
ren botsten initiatiefnemers op een 
njet van minister Rika De Backer. Dat 
mocht de lokale televisiezender Karina 
uit Heist-op-den-Berg in 1980 ervaren 
bij een proefuitzending op de kabel.De 
initiatiefnemers werden onmiddellijk 
gerechtelijk vervolgd. In 1988 dienden, 
in volle voorbereiding van een lande-
lijke niet-openbare televisiezender, 
vier zenders een erkenningsaanvraag 
in voor regionale televisie. Ze werden 
erkend, maar slechts één zender, AVS 
uit Eeklo, begon in het najaar reeds 
uit te zenden. De andere beschikten 
nog niet over de nodige infrastructuur. 
Nieuwe initiatieven werden door de 
overheid tijdelijk afgeblokt, omdat ze 
de komst van VTM bedreigden.

VTM

In 1987 werd de Vlaamse Televisie 
Maatschappij(VTM) immers als enige 
niet-openbare televisievereniging voor 
de Vlaamse Gemeenschap erkend. 
VTM werd het resultaat van een ja-
renlange onvrede vanuit partijpolitieke 
machtscentra over de BRT-nieuws-
dienst. Op initiatief van christendemo-
craten en liberalen werd reeds in 1984 
een plan uitgewerkt dat leidde naar 
‘een stelsel van mededinging.’ De 
Vlaamse uitgevers werden toen reeds 
gepaaid door henzelf het initiatief toe 
te spelen. Velen leken tevreden. De 
enen zagen het BRT-monopolie ein-
delijk doorbroken, terwijl de anderen 
uitkeken naar het langverwachte alter-
natieve journaal. 

Klaar was Kees en vijf jaar later, op 1 
februari 1989 kwam VTM op de buis. 
Aanvankelijk weggelachen bleek zeer 
snel dat Vlaanderen uit de bol ging 
voor de nieuwe zender. Bij de start 
werd VTM een marktaandeel van 20% 
voorspeld. Op het einde van het eer-
ste jaar haalde de zender reeds 42%. 
Het VTM-succes dreef de BRTN in de 
armen van de VUM, die van de over-
heid de exclusiviteit van radioreclame 
op de openbare zender toegewezen 
kregen.

Guy Freiermuth

50 jaar vjv
vervolg van pagina 5
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van onze leden
Hoe betrouwbaar zijn journalisten?
Van journalisten 
wordt verwacht dat 
ze de waarheid bren-
gen. Maar, ook als 
dat hun bedoeling 
is, zijn er nog onbe-
wuste processen die 
dat kunnen beletten. 
In de loop van de 
evolutie ontstonden 
namelijk hersen-
kronkels die het niet 
zo nauw namen met 
wat juist en onjuist 
is. Ze zijn er geko-
men om ons snel te 
doen handelen, want 
dat is belangrijk als 
er gevaar dreigt. Ons 
brein heeft zo een 
groot aantal vuist-
regels ontwikkeld. 
Journalisten zijn net 
als ieder ander mens 
gevoelig voor de ei-
genaardigheden van 
onze hersenwer-
king, waardoor onze 
hersenen ons op 
het verkeerde spoor 
kunnen zetten. 

Dat is het geval voor 
priming, een psycho-
logisch proces dat ons gevoelig maakt aan voorafgaande 
beïnvloeding waarbij we geneigd zijn in een bepaalde rich-
ting te denken. Priming werkt automatisch, we moeten daar 
bewust niets voor doen en we kunnen het ook niet verhel-
pen. Zo zal onze aandacht zich bij voorkeur op de goede 
eigenschappen van een persoon richten als we eerst aan 
goede eigenschappen worden herinnerd. Dat heeft ook zijn 
effect in de huidige maatschappelijke constellatie waar veel 
aandacht gaat naar ongelijkheid, naar bezuinigingen, waar 
vooral het gewone volk zich slachtoffer voelt, naar de over-
dreven hoge vergoedingen die mensen bovenaan de ladder 
opstrijken en de wegen die veel gegoede personen bewan-
delen om zich in hun eigen land aan de fiscus te onttrekken. 

Dat samen brengt ons en ook de journalisten in een toe-
stand van overgevoeligheid voor onrechtvaardigheid. Het 
wordt nog versterkt als we worden geconfronteerd met 
concrete verhalen zoals die van de Luxleaks. Ze beroeren 
onze gemoederen. Die storm van die Luxleaks was nog niet 
helemaal gaan liggen of we werden geconfronteerd met de 
Swissleaks. Het maakt dat journalisten die het dubieuze 
beleid van de Zwitserse HSBC bank ontrafelden zonder 
veel nadenken personen als Michael Schumacher en David 
Bowie, wiens namen ook in de lijst van de rekeninghou-
ders van de bank voorkwamen, met veel plezier aan het 

publiek voorschotel-
den met als mogelijk 
gevolg dat hun repu-
tatie werd aangetast. 
Ze overwogen daarbij 
niet dat die personen, 
als Zwitsers, toch een 
Zwitserse bankreke-
ning konden hebben 
om hun gewoon be-
talingstransacties te 
doen. Ze beschikten 
bovendien niet over 
indicaties dat zij ook 
bij de fraudeurs moes-
ten worden gerekend. 
Hun aandacht was 
zo ‘geprimed’ op het 
maatschappelijk on-
recht dat ze zich die 
bijkomende beden-
kingen niet maakten. 
Natuurlijk speelde het 
element van de sensa-
tie dat dergelijke ge-
kende personen ook 
in de lijst vookwamen 
een belangrijke rol. 
Dat was graag mee-
genomen.

Een ander voorval be-
leefden we op  woens-
dag 11 februari. Toen 

verscheen in Knack het bericht dat een Russisch gevechts-
vliegtuig neergestort was in de Oost-Oekraïense stad Volg-
ograd. Het blijkt dat Knack  het bericht overnam van het 
Russische nieuwsagentschap RIA Novosti. Het paste blijk-
baar zo goed in een eerder voorval waarbij het passagiers-
toestel MH17 in Oekraïne uit de lucht was neergeschoten, 
blijkbaar met behulp van Russische artillerie, dat de journa-
listen aannamen dat het neerhalen van dit gevechtsvlieg-
tuig met de oorlog in Oekraïne te maken had. Het werd nog 
wat verwarrender toen er een tweede plaatsnaam, Marin-
ovska, werd vermeld en dat er toevallig twee Marinovka’s 
bestonden, eén in Oekraïne, en één in Volgograd in Rus-
land. De journalisten van Knack waren zich daar blijkbaar 
niet van bewust en namen aan dat het ongeval zich in het 
Oekraïense Marinovka had voorgedaan, terwijl het in feite 
het Russische Marinovka betrof. Het kwam blijkbaar niet 
in de breinen van de Knack-redactie op dat Volgograd in 
Rusland ligt en dat de Volga niet door Oekraïne stroomt? 
Neen, plots was Volgograd een Oekraïense stad. Het eerder 
neerhalen van het lijnvliegtuig MH17, vermoedelijk door de 
Russen, deed de journalisten te snel besluiten trekken met 
verkeerde interpretaties als gevolg. Zij waren ‘geprimed’

Mathieu Snykers
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STEM af op de toekomst met CoderDojo

In dit artikel gaan we alvast niet vooruitlopen op de vol-
gende verkiezingen in 2018-2019. Ook het verkiezings-
programma van een of andere nieuwe Vlaamse politieke 
partij komt hier zeker niet aan bod. Wel geven we jullie 
graag wat uitleg bij het STEM actieplan dat Onderwijs 
Vlaanderen momenteel volop aan het uitrollen is om 
onze jeugd een juiste studie/jobkeuze te laten maken. 
En hierbij speelt leren programmeren (in het vakjargon 
gekend als coderen) een belangrijke rol.

STEM is de internationaal erkende afkorting voor Science, 
Technology, Engineering & Mathematics. Het betreft een 
verzameling van technologische, technische, exact-weten-
schappelijke en wiskundige opleidingen en beroepen die 
momenteel, maar heel zeker ook in de nabije toekomst, de 
richtingen zullen zijn die het verschil gaan maken in deze 
continue technologisch evoluerende wereld. Onze kinderen 
uit het lager onderwijs (de 6 tot 12 jarigen) bereiden zich 
best zo goed als mogelijk voor op een STEM job die nu een 
knelpuntberoep is of over enkele jaren nog moet ‘uitgevon-
den’ worden. En daar beginnen ze dan liefst zo vroeg als 
mogelijk mee zowel tijdens het leerplan maar ook daarbui-
ten in naschoolse activiteiten.

Onderwijs Vlaanderen heeft zich tot doel gesteld om in de 
periode 2012-2020 het onderwijs klaar te stomen voor de 
toekomst. Hierbij hebben ze een uitgebreid STEM actieplan 
opgesteld waarin ze de verschillende aspecten van tech-
niek en wetenschap mee in het leerplan opnemen(1). Zo 
zal ondermeer vanaf volgend schooljaar het in het lager on-
derwijs welgekende vak Wereldoriëntatie (WO) geschrapt 
en opgesplitst worden in mens/maatschappij enerzijds en 
wetenschap/techniek anderzijds. Hierbij wil men de kinde-
ren laten focussen op toekomstige vaardigheden of skills 
in deze domeinen die ze in het secundair onderwijs verder 
zullen moeten ontwikkelen om klaar te zijn voor hogere stu-
dies en de latere job-markt waar ze in terecht zullen komen.
Sinds dit schooljaar schakelt men daarnaast ook meer dan 
50 vrijwillige STEM Techniekcoaches(2) in om kinderen van-
af een jonge leeftijd kennis te laten maken met de bedrijfs-
wereld. Hierbij wordt er beroep gedaan op de uitgebreide 
ervaring en deskundigheid van vrijwilligers uit gekende Bel-
gische bedrijven om hun technische kennis over te brengen 

op de leerkrachten uit het basisonderwijs die dit dan op een 
pedagogische verantwoorde manier vertalen in eenvoudige 
maar leerrijke technische leerstof voor hun jonge leerlingen. 
Bedrijven zorgen meestal voor de logistieke ondersteuning 
zoals het aanleveren van het benodigde lesmateriaal, de 
bijhorende gereedschappen tot zelfs de persoonlijke be-
schermingsmiddelen (PBM’s) om alles zo veilig als mogelijk 
te laten verlopen.

Ook buitenschoolse activiteiten worden gecoördineerd 
vanuit Onderwijs Vlaanderen. Het betreft vaak regionale ac-
tiviteiten die meestal door vrijwilligers georganiseerd wor-
den en voor alle kinderen uit een wijk of stad toegankelijk 
zijn mits een kleine bijdrage of zelfs helemaal gratis. Er is 
geen voorkennis noodzakelijk, wat het extra laagdrempelig 
maakt voor iedereen.

Op de website van de STEM-academie(3) kan men hon-
derden activiteiten opzoeken waar kinderen in hun vrije tijd, 
meestal op woensdagnamiddag of tijdens de weekends, 
kunnen kennismaken met technologie, IT, techniek, … En 
daartussen ga je ook verschillende sessies van CoderDojo 
Belgium(4) terugvinden, intussen goed voor 35 locaties in 
België waar men maandelijks terecht kan voor workshops 
rond het maken van apps/games/websites en programme-
ren in het algemeen. 

Zo starten de kinderen meestal met Scratch(5), een gra-
tis object georiënteerde visuele programmeertaal die ont-
wikkeld is op de Massachusetts Institute of Technology in 
Cambridge. In een sessie van 3u Scratch kunnen de kinde-
ren een spelletje maken die ze tijdens de ‘show & tell’ kun-
nen voorstellen aan de aanwezigen van hun sessie. Want 
dat is ook de kracht van dergelijke workshops. Het zet de 
kinderen aan om hun sociale en communicatieve vaardig-
heden (samenwerken, presenteren, motiveren, luisteren, 
…) verder te ontwikkelen. Meer gevorderde coders kunnen 
na Scratch overstappen op bijvoorbeeld Lego Mindstorm 
robots(6) of Arduino elektronica kits(7) waar object geori-
enteerd programmeren ook als basis kan gebruikt worden 
naast de eigen programmeertaal die vaak met dergelijke 
toepassingen meegeleverd wordt.
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@CoderDojoBe #MegaDojo @StadGenk op don-
derdag 7/5 in #Limburghal - #AboveAllBeCool

CoderDojo Belgium gaat op donderdag 7 mei in de Lim-
burghal te Genk een nieuwe uitdaging aan en organiseert 
op die schooldag de eerste MegaDojo(8). 1024 kinderen en 
hun leerkrachten (goed voor meer dan 50 klassen) krijgen 
er de kans om tijdens een fantastische ‘doe en beleef dag’ 
kennis te maken met de veelzijdigheid van Scratch. Daar-
naast is er ook een zaalshow en tech fair waar de scholen in 
een niet-schoolse omgeving kunnen ontdekken hoe tech-
nologie hun dagelijks leven beïnvloedt. Voor de organisatie 
van dit mega-evenement is men nog steeds op zoek naar 
extra financiële en logistieke ondersteuning. Voel je je ge-

roepen? Schrijf je dan snel in als vrijwilliger(9) of doneer via 
de CroFun website(10)!

Wim Dezutter
lid VJV en STEM Techniekcoach/CoderDojo mentor 

1.  www.ond.vlaanderen.be/stem/
2.  www.klascement.net/kiezenvoorstem/leden/techniekcoaches/
3.  www.stem-academie.be
4.  www.coderdojobelgium.be
5.  www.scratch.mit.edu
6.  mindstorms.lego.com
7.  www.arduino.cc
8.  www.megadojo.be
9.  www.megadojo.be/vrijwilliger
10.  www.crofun.be/nl/project/1024-kinderen-leren-programmeren-2

boeken

Wie in de media actief is, bericht ui-
teraard over personen, dingen en ge-
beurtenissen. Al te vaak wordt hierbij 
onachtzaam omgesprongen of zelfs 
een loopje genomen met de deonto-
logische en auteursrechtelijke aspec-
ten van het beroep. Hierbij wordt niet 
stilgestaan bij de eventuele financiële 
en strafrechtelijke gevolgen. Vooral 
wie op freelancebasis met journalis-
tiek werk bezig is loopt hierbij grote 
persoonlijke risico’s. Enorme schade-
claims en een langdurige juridische 
lijdensweg kunnen daarom best ver-
meden worden. 

Gelukkig is er nu voor het eerst een 
allesomvattend handboek over dit 
thema gepubliceerd. ‘Auteursrecht 
en pers’ van Wim Criel mag terecht 
beschouwd worden als een onont-
beerlijk hulpmiddel en een praktische 
leidraad voor iedere rechtgeaarde 
(freelance)journalist.

Over de inhoud

Men staat er niet bij stil, maar voor ie-
dereen die in de communicatiewereld 
en dus ook in de journalistiek actief is, 
schuilt zelfs achter een ogenschijnlijk 
eenvoudige vraag zoals ‘mag ik een 
foto van het Atomium gebruiken in 
mijn persartikel?’ of ‘mag ik een ar-
tikel uit de krant overnemen op mijn 
blog?’ meestal een complex auteurs-

rechtelijk antwoord. Specifiek voor 
journalisten is dit een tweesnijdend 
mes. Want zij maken niet alleen au-
teurswerken, zij gebruiken er ook. 

Auteur Wim Criel brengt in dit boek 
op een zeer toegankelijke manier de 
fijne kneepjes van het soms moeilijk 
te ontwarren auteursrecht. Aan de 
hand van een stappenplan, met aan-
dacht voor het detail, met een over-
zicht van mogelijke valkuilen en met 
duidelijk herkenbare voorbeelden uit 
de mediasector maakt de auteur de 
lezer wegwijs in het complexe laby-
rint van deze materie. Geen boek 
dat enkel bestemd is voor gespeci-
aliseerde juristen maar voor iedereen 
(niet-juristen, journalisten, studenten 
en iedereen die creatief met media 
bezig is) en zich wil verdiepen in wat 
er op het vlak van auteursrecht kan 
en niet kan.

Over de auteur

Wim Criel was gedurende 37 jaar 
verantwoordelijk uitgever bij Roular-
ta Media Group. In die hoedanigheid 
werd hij dagelijks geconfronteerd met 
auteursrecht in de pers. Momenteel 
is hij als docent auteursrecht en pers, 
onder meer aan de Thomas More 
Hogeschool in Mechelen, nog steeds 
begaan met deze materie.

Walter Ego

AUTEURSRECHT EN PERS, 
Wim Criel, LannooCampus Uit-
geverij, Leuven, 2015, zwart-wit, 
222 pagina’s, ISBN 978 94 014 
02828, prijs € 24,99

Auteursrecht en pers 
Speciaal voor de leden van de 
Vlaamse Journalisten Vereni-
ging geeft LannooCampus nog 
tot 31 mei en zolang de voorraad 
strekt een korting van 15 % op 
dit boek bij aankoop via www.
lannooshop.com/vjv. In plaats 
van € 24,99 betaalt u dan slechts 
€ 21,24. 



DE NIEUWE TYDINGHE 10

van onze leden

Voor de realisatie van de retrospec-
tieve expositie van Marc Chagall 
leende het KMSKB te Brussel in 
tal van prestigieuze internationa-
le instellingen meer dan 200 wer-
ken over de periode 1908 tot 1980. 
Met als resultaat een magistrale 
overzichtstentoonstelling van een 
uitzonderlijk kunstenaar met een 
beeldspraak geïnspireerd door Rus-
sische en Joodse volksverhalen en 
tradities. Een goochelaar die verf 
transfereert tot kleurige composi-
ties van zwevende vreemde figuren 
die iedereen charmeren. 

Geboren in Vitebsk, verblijf te Parijs

Marc Chagall werd als Mosja Zacha-
rovitsj Sjagal in Vitebsk (Wit-Rusland) 
in een Joods chassidisch gezin op 7 
juli 1887 geboren. Later in Parijs zal hij 
zijn naam wijzigen tot Marc Chagall. 

In een autobiografie schrijft de kunste-
naar over zijn geboorte: ‘Ik ben dood-
geboren, ze prikten [het kindje] met 
spelden, dompelden het in een tobbe 
vol water. Uiteindelijk liet het een zwak 
gepiep horen.’ Tot overmaat van ramp 
brak er brand uit en moesten moeder 
en kind in allerijl worden gered.

Na een verblijf van enkele jaren in 
Sint-Petersburg met studies aan 
de academie, verhuisde hij in 1910 
naar Parijs. Daar ontmoette hij de 
avant-gardistische kunstenaars Léger, 
Delaunay, Modigliani … 

In die periode zal de nog vrij jonge 
kunstenaar de nieuwe –ismen, het 
kubisme, fauvisme en futurisme leren 
kennen. Maar zijn jeugd in Vitebsk zal 

hem echter steeds bijblijven. Zo schil-
dert hij symbolisch het schilderijtje ‘De 
geboorte (1911)’, een naakte vrouw 
ligt uitgestrekt op een bed met roze 
achtergrond, daarachter houdt een sil-
houet een pasgeboren kindje vast, een 
vrouw verlicht met een lamp de kamer. 
Of hij schildert zijn geboortedorp ‘Ik en 
het dorp (1912). Het kubisme vereert 
hij uitzonderlijk meesterlijk met ‘De 
Verleiding’ in 1912. 

Terug in Rusland, oor-
log, revolutie en Bella

In 1914 bezocht Chagall zijn geboor-
tedorp Vitebsk. De uitbrekende oorlog 
verhinderde hem echter terug te keren 
naar Parijs en hij zal tot in 1922 in Rus-
land blijven. Ondertussen huwde hij in 
1915 Bella Rosenfeld. In 1916 werd 
hun dochter Ida geboren. 

Terwijl Europa brandde en Rusland 
daverde onder de revolutie creëerde 

Marc Chagall, goochelaar met verf te Brussel

 

De ‘Retrospectieve tentoonstel-
ling Chagall’ nog te bezoeken 
tot 28 juni 2015 in het Koninklij-
ke Musea voor Schone Kunsten 
van België, Regentschapsstraat 
3, 1000 Brussel. 
Gesloten op maandag. Open 
dinsdag tot vrijdag: 10 tot 17 u., 
zaterdag  & zondag: 11 tot 18 u. 
Algemene info: www.ex-
po-chagall.be,  www.fi-
ne-arts-museum.be  tel 02 508 
32 11.  

Marc Chagall wondermooie werken. 
Sprookjesachtige afbeeldingen, ver-
liefde taferelen met zwevende licha-
men of omgekeerde hoofden te mid-
den van dieren, bloemen en engelen, 
plechtstatige rabbijnen of een zoeken-
de of wandelende jood, geschilderd 
met een uitgesproken kleurig pallet. 
Gevoelig, mysterieus, steeds diep 
menselijk.

Na de oorlog 1940–1945, die hij in 
Amerika doorbracht, herhaalde hij 
vaak bijgebleven motieven op monu-
mentale schilderijen, creëerde glas-
ramen, muurschilderingen, grafiek, 
collages, tekeningen verhoogd met 
gouache en Chinese inkt of hij ont-
wierp toneelkostuums. Marc Chagall 
overleed in 1985 op 93-jarige leeftijd 
te Saint-Paul-de-Vence als een inter-
nationaal en uitermate gevierd kunste-
naar. 

Frank Van Dessel
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Hij heet Wallon doch zou ongetwijfeld liever als De Vla-
ming ter wereld gekomen zijn... De tachtig jaar gele-
den in het Franse Hazebrouck geboren auteur blijft nog 
steeds zijn geboortestreek een warm hart toedragen.

Onlangs nog nodigden de rotariërs van Hazebrouck hem 
uit om zijn oeuvre te komen toelichten en werd hij tevens 
gehuldigd door zijn voormalige medeleerlingen als laureaat 
van zijn retorica. Daarna studeerde hij te Rijsel Letteren en 
Filosofie. Wij hadden het genoegen aan deze viering een 
muzikale bijdrage te mogen leveren.

Michel Wallon is iemand met een brede cultuur; hij leid-
de een kamerkoor, volgde cursussen middeleeuwse mu-
ziek o.m. te Royaumont en was jurylid voor het Concours 
Lyrique des deux Catalognes. De neerslag hiervan is ook 
in ''Le Pénitent de Furnes'', een bundel van 13 fantasti-
sche verhalen geschreven in zijn haast kenmerkende ma-
gisch-realistische sfeer terug te vinden.

De eerste novelle- de Boeteling van Veurne- is geënt op Le 
Bourgemestre de Furnes van Georges Simenon, geestes-
genoot waarmee Wallon trouwens contacten onderhield. 
Simenon was overigens zeer vereerd en ingenomen met dit 
verhaal! Daarvan getuigt de correspondentie tussen beide 
auteurs.

In dezelfde sfeer spelen zich Le moine de Coxyde of Le 
Boyau de la mort af, uitleggen waar die gebeurtenissen 
zich afspelen zal wel niet nodig zijn...Meestal blijft het een 
delicaat aftasten van de  schemerige overgang tussen re-
aliteit en fantasie en met niet zelden een heel verrassende 
ontknoping waarbij de lezer nogal eens, zoals in een goe-
de thriller, op het verkeerde been wordt gezet. Lampo en 
Daisne maar ook Fournier en als schitterend verteller even-
eens Jean de La Fontaine of Charles Perrault  blijven niet 
ver af...en zijn illustere geestesgenoten.

Moraliserend zijn die verhalen allerminst al doen ze je wel 
reflecteren en krabben ze wel eens aan je ego.

Ken je het Talbot House te Poperinge? Daar speelt zich 'Le 
Fauteuil' af. De novelle nodigt je meteen uit om dit huis te 
bezoeken waar Engelse militairen tussen hun missies door 
de gelegenheid kregen om te komen uitrusten. Alvast dus 
ook stories met een sterke verwijzing naar de actualiteit van 
de Eerste Wereldoorlog. Het typeert ook Wallon als filosoof 
- pacifist. Maakte hij als milicien de gruwel niet mee rond de 
onafhankelijkheidsoorlog van Algerije? 

Kan het anders of de sterk door de Westhoek geïnspireerde 
Wallon is ook langs La petite porte verte... tot aan het huis 
van Paul Delvaux te Koksijde binnengedrongen. Droom of 
werkelijkheid...wat doet het er toe.

Met zijn allereerste bundel 'Les Anges parmi nous' verwierf 
Michel Wallon direct heel lovende kritiek en werd hij o.m. 
door Le Furet du Nord van Rijsel bekroond. In dit kleinood 

kuiert hij door Vlaanderen maar eveneens door Kent. Doch, 
gehuwd met een Duitse vrouw, vertaalde hij ook gedichten 
van Dieter P. Meier-Lenz naast novellen van Fritz Werf.

Zijn omzwervingen doorheen Frankrijk en zijn leeropdracht 
in Baden-Baden- waar hij les gaf aan het Lycée Français 
- resulteerden in een reeks merkwaardige 'Promenades Lit-
téraires' o.m. in de Lyonnais, in de Vallespir, de meest zui-
delijke regio van Frankrijk, in Perpignan, Baden-Baden zelf 
en natuurlijk ook in het ons eigene Vlaanderen. "La grand' 
place de ma petite ville" belicht een wandeling die plaatsen 
aandoet in Frans-Vlaanderenbeschreven in het werk van 
o.m. Winston Churchill, Marguerite Yourcenar, Jean Raci-
ne, Georges Simenon en Mickaël Jenkins maar tevens van 
Guido Gezelle, Jeanne Devos, Maxence Van der Meersch 
en Anton van Wilderode. Een werkje dat smeekt om een 
goede vertaling!

"Une bonne adresse" is dan weer een originele bundel kor-
te teksten in de vorm van sketches. Maar zijn allerlaatste 
bundel heet ''Un chien pour la nuit"...fantastische gebeur-
tenissen rond de gefingeerde figuur van Timothée en haast 
vanzelfsprekend, terug, met een mogelijk waar verhaal... 
zich in Vlaanderen afspelend.

Michel Wallon heeft ook zijn Vlaamse fanclub. Haast we-
kelijks verstuurt hij een heel kort, meestal komisch of soms 
met een dubbele bodem onderbouwd verhaal per e-mail. 
Dit "Eden News" naar Nederlandstalige maar uiteraard 
goed Frans begrijpende lezers lijkt ons een originele  formu-
le in ieder geval! Die fans maakten er in november van vorig 
jaar n.a.v. zijn verjaardag nog een geslaagd rassemblent 
Wallon (sic) van... en verbroederden bij die gelegenheid én 
met de auteur én met enkele van zijn lezers en vrienden uit 
Noord Frankrijk. Grensoverschrijdende literaire uitwisseling 
op het laagste echelon fors omhooggetild door een pint 
van Westvleteren. Het beste van twee werelden?

Interesse in Wallons 'Eden News'? Contacteer dan de au-
teur van deze bijdrage en je kan straks aan het weekeinde 
en bij je croissants meteen ook nog van een hartig kortver-
haal genieten.

Luc Schaeverbeke

Michel Wallon, auteur...van over de schreve 80 jaar
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Onder de titel ‘Dicht maar Dichtbij’ 
organiseert het Koninklijk Museum 
voor Schone Kunsten Antwerpen 
(KMSKA) tijdens de noodgedwon-
gen sluiting, tengevolge zijn ver-
bouwing, tal van tentoonstellingen 
in en om Antwerpen. In de Koningin 
Fabiolazaal aan de Jezusstraat 28 te 
Antwerpen, brengen het KMSKA en 
de provincie Antwerpen wisselende 
tentoonstellingen uit de collectie 
19de  en 20ste eeuw, kunst onder 
de noemer ‘De Modernen’. 

Voor de achtste tentoonstelling rond 
het thema ‘De Modernen’ selecteer-
de curator Sisca Beele uit het depot 
van het KMSKA zestig topwerken van 
veertig Franse meesters. Schilderijen, 
tekeningen, aquarellen en beeldhouw-
werken aanvankelijk verzameld door 
de Academie, later aangekocht door 
het museum van heden onbetaalba-
re wereldvermaarde grootmeesters. 
‘Tour de France’ is een tentoonstelling 
met verrassende ontdekkingen, ver-
wonderende waardering en sculptu-
rale bewondering. Een fietstocht langs 
de Franse groten waaronder Gusta-
ve Courbet, Auguste Rodin, Edgar 
Degas, Paul Signac maar ook Marc 

Franse kunst uit het KMSA, Koningin Elisabethzaal te Antwerpen 

Tour de France
Chagall, Maurice de Vlaminck, Modig-
liani, Ossip Zadkine…

Het Museum van de Academiekers

In 1810 opende Napoleon in Antwer-
pen een museum voor oude kunst. 
Langzaamaan breidde de collectie 
zich uit met recentere werken van de 
academisch georiënteerde meesters: 
Jean Auguste Ingres, Joseph Nicolas 
Robert-Fleury, Alexandre Cabanel en 
William Adolphe Bouguereau. 

Curator Sisca Beele over de Acade-
miekers: “Ze zetten mythologische 
onderwerpen en Bijbelse en histori-
sche gebeurtenissen geconstrueerd 
in scène: op groot formaat, scherp 
omlijnd, technisch verfijnd, met oog 
voor detail.” en over het schilderij van 
Alexandre Cabanel ‘Cleopatra laat gif 
proeven door veroordeelde gevan-
genen’: “In 1887, schilderde Cabanel 
voor het Museum van de Academie-
kers een tafereel met Cleopatra in de 
hoofdrol. Hij vond het zelf een van 
zijn beste werken. De gruwelijk koel-
bloedige wijze waarop de Egyptische 
koningin zich op haar zelfmoord voor-
bereidt is met academische virtuosi-
teit in beeld gebracht. Gezeten in een 
luxueus oosters decor kijkt Cleopatra 
verveeld toe hoe gif op ter dood ver-
oordeelde gevangenen wordt uitge-

probeerd”.

De conservatieven toonden respect en 
bewondering voor de salonkunst, toch 
werden de Akademiekers  meesmui-
lend als ‘Pompiers’ benoemd, een 
verwijzing naar de blinkende helmen 
van de afgebeelde historische figuren. 

Burgerlijke smaak, Naar buiten 

Naast ‘Art Pompier’ werden de genre-
werken, portretten en landschappen 
op het salon bijzonder gegeerd: Emile 
Auguste Carolus-Duran, Jean Louis 
David, Virginie Demont-Breton, Henri 
Fantin-Latour, Edouard Hamman, Er-

De tentoonstelling ‘Tour de 
France - Franse kunst uit het 
KMSA’, loopt nog tot 30 augus-
tus 2015 in de Koningin Fabiola-
zaal, Jezusstraat 28 te Antwer-
pen. Voor deze gelegenheid zijn 
zestig werken bijeengebracht 
van 40 kunstenaars.  Met onder-
meer Courbet, Rodin, Degas, 
Signac Chagall, de Vlaminck, 
Modigliani, Vuillard, Zadkine … 
Praktisch: dinsdag tot zondag 
van 10 – 17 uur. Zaterdag 10 – 18 
uur. Prijzen : 4€, studenten, 60+ 
3€, van 19 – 25 jaar 1€, 0 – 18 jaar 
0€.

Virginie Elodie Demont-Breton, Het water 
in!, olieverf op doek, 182 x 122 cm,
KMSKA/Lukasweb.

Paul Signac, Saint-Paul de Vence, waterverf en zwart krijt, 47 x 63 cm, KMSKA/Lukasweb.



Toen ‘Les bourgeois de Calais’ wer-
den voorgesteld op het Brussels sa-
lon, kocht het museum één figuur aan, 
‘Pierre de Wissant’. Het meer dan le-
vensgrote beeld is de perfecte afbeel-
ding van Rodins impressionistische 
sculpturale benadering. De volmaakte 
expressie van de menselijke tragiek.   

De toeschouwer wordt nog meer ver-
wend: sculpturen en tekeningen, ver-
hoogd met aquarel van Rodin waarvan 
de modellen ervoor uit het leven zijn 
gegrepen, twee naakten van Edgar 
Degas een beeldje en een pastel en 
Ossip Zadkine met een brons en een 
pastel.

Ecole de Paris, een benaming voor de 
kunstenaars die tijdens het interbel-
lum in Parijs werkten. Een groot aantal 
zijn in de Tour de France vertegen-
woordigd:  Chagall, Rouault, Zadki-
ne, Segonzac, Vlaminck, Dufresne, Le 
Fauconnier, Dufy, Friesz, Lurçat, Mo-
digliani, Pascin, Prax, Urtrillo en Van 
Dongen, Vuillard.    

Banale ‘Dingen van alledag’  krijgen 
een nieuwe dimensie: Narcisse Virgi-
le Diaz de la Peña schildert zeldzame 
bloemstukken, Raoul Dufy prefereert 
anemonen. Bij Diaz en Dufi over-
heersen kleuren.  Henri Le Faucon-
nier dweept met fauvisme, kubisme 
en expressionisme. Charles Dufresne 
stelt vooral belang in de vormgeving. 
Arman toont een assemblage met 
scheerapparaten. Zeker zijn we een 
aantal deelnemende kunstenaars in 
deze heerlijke Tour de France vergeten 
te vermelden... 

Frank Van Dessel

13 2015 - nummer 2

van onze leden

nest Meissonnier, James Tissot. 

Curator Siska Beele vertelt waarom ze 
‘A l’eau!’ – ‘ Het water in!’, een schilde-
rij van Virginie Demont-Breton,  koos 
als affichebeeld: “De jonge vrouw wil 
met haar kinderen het water in, maar 
ze zijn bang. Het kleintje kijkt beteu-
terd en zijn broertje stribbelt tegen en 
klampt zich vast aan de rokken van 
zijn moeder. Tevergeefs. Met ferme 
hand leidt de moeder haar kinderen 
naar zee. 

Het schilderij heeft alles wat je een 
schilderij zou wensen: het is aantrek-
kelijk, goed gemaakt en ongewoon. 
Een jonge vrouw loopt op het strand 
met een baby op de arm en een kind 
aan de hand. Ze stappen naar de zee 
toe, die in de verte rustig ruist. De 
moederfiguur tekent zich scherp af te-
gen de wazige achtergrond van zand, 
zee en lucht en neemt bijna de hele 
hoogte van het schilderij in. De kijker 
zit heel dicht op het onderwerp. Als 
je wil, kan je je bij zo’n schilderij zelfs 
voorstellen dat je ook op het strand 
staat. Je hoort als het ware de zee en 
de meeuwen.” 

Een aantal schilders plaatsten hun 
schildersezel rechtstreeks in de na-
tuur en werkten vrij en ongebonden 
‘en Plain d’air’ in de omgeving van 

Barbison. De ‘school van Barbison’, 
de voorloper van het impressionisme, 
was geboren. Met Gustave Courbet, 
de vader van het realisme voorop, zul-
len ook Jacques-Emile Blanche, Emile 
Othon Friesz, Maurice de Vlaminck en 
Paul Signac met kleur en vorm expe-
rimenteren

Rodin & co, Ecole de Paris,  
Dingen van Alledag

Na bijna een jaar beleg door de Engel-
se Koning Edward III gaf Calais zich 
over. Zes vooraanstaande burgers uit 
Calais, blootsvoets, slechts gehuld in 
een hemd met een touw rond de hals 
smeekten de koning hen als zoenof-
fer te beschouwen en de inwoners 
van de stad te sparen. Ontroerd door 
deze vorm van altruïsme smeekte de 
koningin haar man de bijzondere on-
zelfzuchtige mannen te sparen.

In 1886 krijgt Auguste Rodin de op-
dracht van het Calais’ stadsbestuur 
‘De herinnering aan de heldhaftige 
actie’ te vereeuwigen. Het wordt geen 
overdreven allegorische bronzen ver-
ering. Rodin plaatst de zes ‘burgers 
van Calais’ in een cirkel, in een groep. 
Nederig, menselijk, met de dood in de 
ogen. Afgebeeld op een laag voetstuk 
maken ze suggestief deel uit van hun 
omgeving. 

Arman, Accumulatie met scheerappara-
ten, plexi en scheerapparaten, 10 x 40 x 
25 cm, KMSKA/Lukasweb, © Sabam.

Achille Emile Othon Friesz, De Coudon 
gezien vanuit Cap Brun, olieverf op doek, 
95 x 79 cm, KMSKA/Lukasweb, © Sa-
bam.

Edgar Degas, Zwangere vrouw, brons, 43 
x 19 x 17 cm, KMSKA/Lukasweb.



DE NIEUWE TYDINGHE 14

journalistiek
Tijd voor een innovatief én fair mediabeleid in 
plaats van dure blanco cheques
De digitale en onafhankelijke media 
in dit land bloeien. Maar het me-
diabeleid loopt hopeloos achterop. 
Meer zelfs, de overheid pompt nog 
steeds honderden miljoenen euro’s 
per jaar in een paar ‘oude’ mediagi-
ganten, zonder voorwaarden. Dat is 
niet alleen oneerlijke concurrentie, 
maar vooral een heel slechte me-
thode om een sterke, toekomstge-
richte en kwalitatieve vierde macht 
te ontwikkelen. 

Het gaat goed met de onafhankelijke 
en digitale journalistiek in dit land: klei-
ne initiatieven worden groot en verte-
genwoordigen een sterk groeiende en 
innovatieve sector. Newsmonkey.be, 
Express.be, Apache.be, DeWereld-
Morgen.be, Doorbraak.be, MO*/MO.
be, rekto:verso.be, Zeronaut.be en 
StampMedia.be telden in 2014 zoveel 
unieke bezoekers dat ze zo goed als 
elke surfende Vlaming bereikt moeten 
hebben. Samen publiceerden ze meer 
dan 24.000 artikels, en daarbij zaten 
echt wel sterke primeurs en diepgra-
vende journalistiek. Van ontzettend 
uitgebreide verkiezingsverslaggeving, 
over stevige inzichten in het scherpe 
sociale conflict, tot en met de straffe 
onthullingen van LuxLeaks en Swis-
sleaks: u las het allemaal ook op deze 
sites.

Deze nieuwe, digitale media, verenig-
den we in de koepel Media.21. Samen 
hebben we een volwaardige plaats 
veroverd in het nationale medialand-
schap en zeker bij de burgers die 
zoeken naar nieuws, duiding en ana-
lyse. Na jaren van verschraling, van 
“synergiën” en van afdankingen in de 
journalistieke wereld, hebben wij ba-
nen gecreëerd. Vandaag werken voor 
de leden van Media.21 samen zo’n 
60 mensen. Daarnaast geven we 250 
freelance journalisten op heel regel-
matige basis opdrachten, en schrijven 
honderden geëngageerde burgers bij-
dragen op onze platformen. Wij tonen 
de weg naar een nieuwe permanente 
maatschappelijke dialoog, naar een 
nieuwe vierde macht, rijk aan ver-
scheidenheid en wars van gigantische 
concentratie van middelen en macht.

Asterix en Obelix

In schril contrast met die pluraliteit 
staan de paar bijzonder grote medi-
agroepen die Vlaanderen nog rijk is. 
Zowel Mediahuis als De Persgroep zijn 
in handen van steenrijke families (Ley-
sen, Baert en Van Thillo). Met grote 
trom en glimmend van trots kondigden 
ze afgelopen jaar miljoenenovernames 
aan: Mediahuis nam NRC Handels-
blad over voor 90 miljoen euro, De 
Persgroep betaalde zelfs 245 miljoen 
om de Mecom-groep over te nemen.

Telkens hoor je daarbij hetzelfde zeem-
zoete verhaaltje: Vlamingen zouden zo 
goed zijn in papieren kranten runnen, 
de drukinkt zit ons hier in het bloed, 
het zou zelfs, hou u vast, een dorp van 
Asterix en Obelix zijn. Eenzaam stand-
houden, en uiteindelijk zelfs zo goed 
zijn dat je gigantische buitenlandse 
overnames kan financieren, dat is de 
mantra die gretig opgetekend wordt in 
de kranten die ze zelf uitgeven.
Niets is minder waar. De grote winsten 
die nodig waren om de overnames te 
financieren zijn er niet enkel gekomen 
dankzij prachtige journalistiek, fantas-
tische mediaproducten of investerin-
gen in redacties en kwalitatief maat-
schappelijk werk. Die zijn er gekomen 
dankzij uw belastinggeld.

Blanco cheque van 400 miljoen

400 miljoen euro per jaar, dat is wat 
we jaarlijks met z’n allen ophoesten 
om de papieren pers in dit land te ‘on-
dersteunen’. Een enorm bedrag, dat 
voornamelijk via twee grote financiële 
steunmechanismes loopt: een staats-
steun om kranten en tijdschriften aan 
een heftige korting te laten distribue-
ren én een Btw-tarief dat hoogst uit-
zonderlijk op 0 procent staat voor elk 
papieren medium dat minstens 50 
maal per jaar verschijnt. Geen enkel 
andere product kent zo’n gunstmaat-
regel, en er is maar een handvol be-
drijven dat daar dus van profiteert. 
Om het even in context te plaatsen: 
de Vlaamse regering voorziet jaarlijks 
300.000 euro voor het stimuleren van 
onderzoeksjournalistiek -in àlle media, 
inclusief digitale en audiovisuele.

Kan u zich in de huidige context van 
overheidsbesparingen en duur be-
vochten subsidies één sector voor-
stellen waar quasi zonder voorwaar-
den honderden miljoenen worden 
uitgedeeld aan een paar spelers? 
Want de enige parameter om de dis-
tributiesteun of BTW-steun te krijgen, 
is puur die oplage van het drukwerk 
zelf. Dag Allemaal, Het Nieuwsblad en 
Het Laatste Nieuws krijgen het meeste 
steun, want gaan in de grootste vo-
lumes over de toonbank en tot in de 
brievenbus. Waar is de koppeling met 
goede, inhoudelijke journalistiek, met 
kwalitatieve banen voor journalisten, 
met sterke regionale verslaggeving 
of mondiale journalistiek? Waar is de 
garantie dat uw belastinggeld besteed 
wordt aan iets maatschappelijk nuttig?

Het antwoord is bijzonder bitter, getui-
ge de vele honderden journalisten die 
de afgelopen jaren hun job verloren 
‘dankzij’ de synergieën die de families 
Van Thillo en Leysen zo nodig moesten 
creëren. Maar met dank aan uw belas-
tinggeld bouwden ze wel elk een im-
perium uit, met gedurfde buitenland-
se overnames. Om daarover goed en 
kritisch geïnformeerd te worden, zal u 
zich toch tot de digitale en onafhanke-
lijke media van land moeten wenden, 
want de kanalen van de conglomera-
ten dienen daar blijkbaar niet voor…

VRT onder vuur, aandeel-
houders tevreden

De komende maanden dient zich een 
discussie over de VRT aan: de publie-
ke omroep is toe aan een nieuwe be-
heersovereenkomst. En daarbij spelen 
diezelfde grote mediagroepen een bij-
zonder cynische rol. Al maanden valt 
in kranten te lezen “dat de VRT onder 
vuur ligt”, “het moeilijk heeft”, “zich 
moet beperken in haar digitale rol”. De 
topmensen van die Vlaamse media-
bedrijven schuwen de grote woorden 
niet, ze spreken van “marktverstoren-
de en oneerlijke concurrentie” door de 
openbare omroep. Even pro memorie: 
de VRT zal in 2015 exact 277 miljoen 
euro belastinggeld ontvangen.
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boeken

Een boek over gastronomie en de 
Belgische culinaire wereld waar-
aan ook VJV-leden hebben meege-
werkt… dat kan alleen maar interes-
sant zijn. Eens te meer is de uitgever 
er met de hulp van een heel regiment 
culinaire en gastronomische speci-
alisten en bedrijven in geslaagd om 
een uniek overzicht te brengen van 
alles wat er in België op dit vlak reilt 
en zeilt. Geen alledaags kookboek 
of een opeenstapeling van specia-
listen-jargon maar een vlot kijk- en 
leesboek dat heel wat aspecten uit 
deze branche belicht die in andere 
publicaties niet aan bod komen.

In woord en beeld

‘Foodprint 1415’ geeft inderdaad een 
overzicht van zowat alles wat er be-
weegt in de gastronomie en schuwt 
geen stilgezwegen taboes, alterna-
tieve beschouwingen, te verwachten 
evoluties of gewoonweg een terug-
blik op een ‘geslaagd’ gastronomisch 
jaar. Zo worden de befaamde Miche-
lin Gids versus de GaultMilliau kri-
tisch onder de loep genomen, wordt 
voorspeld dat de wijnoogst van 2014 

een definitieve doorbraak zal bete-
kenen voor de Bio-doorstoot, wordt 
de eerste ‘Wine Lady of the Year’ in 
de picture geplaatst, worden nieuwe 
foodtrends zoals ‘Asian Streetfood’, 
de veggiekeuken en minder bekende 
dranken belicht en worden eigen cu-
linaire sterren, persoonlijkheden en 
awards (Wine Lady of the Year, Piz-
zaiolo van het Jaar, Sommelier of the 
Year, Food Photo of the Year) op hun 
welverdiende voetstuk geplaatst.

Maar er is meer. ‘Foodprint 1415’ is 
ook een prachtig kijkboek, boorde-
vol inspirerende en smaakgevende 
foto’s, stuk voor stuk gemaakt door 
de beste foodfotografen uit België 
en de rest van de wereld. Zij maken 
verheffen het boek tot een unieke fo-
togalerij die terecht door de uitgever 
als volgt wordt omschreven:
‘Woord en beeld maken van het boek 
een prachtig tijdsdocument dat ie-
dere gastronoom moet bezitten! In 
Foodprint blader je, lees je en blijf je 
kijken. En dat het hele jaar door.’

Walter Ego

Foodprint 1415 

FOODPRINT 1415, hoofdre-
dactie Joachim Boudens (Nl) 
en Peyo Lissarrague (Fr), Uit-
geverij mjPublishing, Malle, 
2015, vierkleurendruk, 302 
pagina’s, ISBN 978 90 78715 
917, prijs € 20 (verkrijgbaar in 
de Standaard boekhandel, de 
dagbladhandel of bestellen 
via www.mjpublishing.be).

Het debat over de rol en de financie-
ring van de VRT moet volgens ons 
dan ook onvermijdelijk samengaan 
met een even diepgaand debat over 
de overheidssteun aan de bredere 
mediasector. Want wat krijgen we in 
ruil voor de (federale) 400 miljoen plus 
de 15,2 miljoen van het Vlaamse me-
diabeleid. Een wissel op de toekomst 
van de journalistiek? Een duurzame 
investering in banen of in een minder 
milieubelastende media? Een blijvend 
kwalitatief aanbod dat we anders niet 
zouden krijgen? Het antwoord is bij-
zonder bedroevend: niets van dat al-
les. Integendeel. We pompen 400 mil-
joen in een verouderde en vervuilende 
technologie per jaar, via een blanco 
cheque. Daar worden zelfs de medi-
aconcerns niet beter van, alleen de 

aandeelhouders wat rijker.

Laat de VRT-discussie een mooie lei-
draad vormen om het mediadebat en 
de mediasteun in het algemeen open 
te breken. Want wie over de 277 mil-
joen van de VRT wil praten, mag niet 
langer zwijgen over die 400 miljoen.

Broedplaats of Jurassic Park?

Dit land zou dit land niet zijn, als er ui-
teraard ook een communautair kantje 
aanzit. De 400 miljoen voor de kranten 
wordt nog steeds federaal uitgedeeld, 
terwijl de VRT en de rest van het me-
diabeleid een Vlaamse bevoegdheid 
is. Een harmonisatie dringt zich op. 
Maar vooral een eerlijke uitzuivering 
van het debat, en een radicale keuze 

voor journalistieke investering en me-
dia-innovatie.

Wil ons land, onze maatschappij, de 
publieke en journalistieke ontmoe-
tingsplaatsen van de 21ste eeuw bou-
wen, met ruimte voor kwaliteit, voor 
diepgang, voor lokale én mondiale 
journalistiek ook, dan moet het com-
pleet anders.

Wij stellen de creatie van een nieuw 
ecosysteem in de Vlaamse mediasec-
tor voor. Een systeem dat, tegen de 
schaalvergroting in, inzet op productie 
dichtbij: kwalitatief, voor het grote pu-
bliek of gericht op interessante deel-
publieken. De Vlaamse overheid moet 
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boeken

Patrick Retour is niet alleen een prominent lid van de Vlaam-
se Journalisten Vereniging, tevens is hij een van Vlaande-
rens grootste experts op het gebied van wonen. Als jour-
nalist is hij verbonden aan diverse kranten en tijdschriften 
(Het Laatste Nieuws, Elle Wonen, Tijdloos, Chic Gardens 
…) maar tevens is hij auteur van talloze boeken over inte-
rieurinrichting en –vormgeving. Na zijn medewerking aan 
het programma Goedemiddag op VTM kreeg hij zelfs een 
televisiereeks op Vitaya. Met ‘Wonen met stijl – Droomhui-
zen’ maakte Patrick Retour een selecte en geactualiseerde 
bundeling van reportages uit de eerder in dezelfde reeks 
verschenen publicaties ‘Tijdloos wegdromen 1 & 2’.

Dromen versus werkelijkheid

Met zijn boek bewijst de auteur eens te meer dat dromen 
werkelijkheid kunnen worden, op voorwaarde dat je beroep 
doet op eigen inzicht en inspiratie, zorgvuldige observatie 
en de hulp van deskundige begeleiding. Dit boek bevat niet 
minder dan veertig inspirerende exquise woon- en tuinpro-
jecten in België, Nederland en Frankrijk met een ongelimi-
teerde inkijk in de samengebrachte wereld van smaken en 
trends. Diverse stijlen passeren de revue, maar dan wel met 
de constante vaststelling dat heel veel bewoners kiezen 
voor basis eenvoudig en met de inkleuring en de zorgvuldig 
aangebrachte accenten die het geheel cachet geven. De 
juiste meubels op de juiste plaats, materiaalgebruik met zin 
voor esthetiek en gebruiksgemak, en er bovenop – als de 
kers op de taart – een vleugje toegankelijke kunst. Het zijn 
stuk voor stuk keuzes die lonen omdat het resultaat een 

persoonlijke uitstraling en aangenaam comfort bezorgt aan 
de bewoners. 

Teamwerk

Het boek kwam tot stand dankzij de inbreng van tal van 
specialisten zoals Peter Deckers, Dauby, Ludo Dierckx, Cli-
maWorld, Marcotte Style, Fylds’, Den Stal, Prime Oak, BNP 
Paribas Fortis, Vermandel-Dias, Edith Verwimp, Timeless 
Wood, Spink & Edgar, Wienerberger, Viessmann, Stijn Cor-
nilly & Ilse Demeulemeester. Ook een bezoek aan zanger 
Chris Van Tongel en regisseur Jan Verheyen overtuigen op 
voorbeeldige wijze de leefstijl van deze Vlaamse celebrities.
Kortom, ‘Wonen met Stijl – Droomhuizen’ is een nuttig 
werkinstrument en een gezellig koffietafelboek om telkens 
opnieuw met plezier te doorbladeren.

Walter Ego

impulsen geven om de reeds aanwezige rijkdom te besten-
digen en de ingezette versnelling een extra impuls te geven.

Want ook de huidige hefbomen van het Vlaams media-be-
leid blijven gericht op de ‘oude’ mastodonten, diezelfde 
bedrijven. ‘Kranten in de Klas’ en de technologische on-
dersteuning via Mix-projecten zijn niet effectief. Wij pleiten 
met Media.21 voor een aantal veel directere manieren van 
projectwerking dan de huidige Mix-aanpak. Kleinschalige 
projectwerking en een focus op media-innovatie via veel 
kleine stappen en processen in plaats van een focus op 
het technologische. Niet elk mediabedrijf moet een nieuwe 
Barco worden. Wij pleiten ook voor een écht investerings-
beleid in kwalitatieve journalistiek door het budget voor het 
Fonds Pascal Decroos voor bijzondere journalistiek op te 
trekken tot een miljoen euro per jaar. Dat komt de hele sec-
tor en vooral het publiek ten goede.

De toekomst is al bezig

Vandaag zijn we binnen Media21.be al bezig met een pak 

innovatieve projecten: digital storytelling, community-buil-
ding, digitale data-onderzoeksjournalistiek, crowdsourcing, 
de uitbouw van media-wijsheid en lespakketten in digitale 
omgeving…

Het is nu aan onze beleidsmakers om het roer radicaal om 
te gooien, en te kiezen voor duurzame, digitale vernieu-
wing. Wij claimen zelfbewust onze plaats in het nieuwe 
landschap, maar staan vooral met een uitgestoken hand 
om de journalistiek opnieuw te laten bloeien de komende 
decennia. Dat zal hoe dan ook gebeuren, met of zonder 
de overheid. Maar een minimum aan rechtvaardigheid én 
innovatie in ons mediabeleid is een absolute must.

In naam van hun voltallige redacties, tekenen:
Wouter Verschelden, Newsmonkey.be; Dominique Dewitte, Express.be; 
Karl Van den Broeck, Apache.be; Bieke Purnelle, DeWereldMorgen.be; 

Pieter Bauwens, Doorbraak.be; Fried Aernouts, StampMedia.be;
Gie Goris, MO*/MO.be; Wouter Hillaert, rekto:verso.be; 

Floris Van Cauwelaert, Zeronaut.be

(dit artikel verscheen op 31 maart 2015 op website Newsmonkey.be)
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Wonen met Stijl - Droomhuizen

WONEN MET STIJL – 
DROOMHUIZEN, Patrick 
Retour en Mich Verbelen 
(fotografie), Manteau/
WPG Uitgevers België, 
Antwerpen, 2014, lifesty-
le-formaat (30 X 32 cm), 
gebonden met hard-
cover, vierkleurendruk, 
208 pagina’s, ISBN 978 90 
223 29511, prijs € 24,99.


