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We zijn weeral toe aan de laatste DNT van het jaar! 

Met de eindejaarsuitstap hebben we het dit jaar eens over een andere 

boeg gegooid. Op 2 december zijn we op VJV-café gegaan in huisbrou-

werij Het Pakhuis in Antwerpen. Het is een goede manier gebleken om 

elkaar wat grondiger te leren kennen, en het bestuur heeft heel wat 

constructieve ideeën in de hand gekregen om mee aan de slag te gaan.

We zijn ook al volop bezig met de voorbereidingen voor onze algemene 

vergadering in mei die zal doorgaan in Limburg. Meer geven we voorlo-

pig nog niet prijs, maar vergeet 5 mei niet in je agenda te zetten.

Verder lees je in deze DNT de twee eerste bijdragen van Securex, over 

hoe je aan de slag kan gaan als freelancer. Naast uiteraard enkele bij-

dragen van onze leden, als staaltje van hun kunnen. Mis zeker niet het 

artikel van Guy Freiermuth, “De lijdensweg van het recht op informatie”.

Met de eerste sneeuwbuien achter de rug zijn we er al helemaal klaar 

voor: het voltallige bestuur en erkenningscommissie wensen je zalige 

kerstdagen en een schitterend 2018 met veel positief nieuws en niets 

anders dan kwaliteitsvolle artikels, foto’s, reportages en programma’s!

Proost, en tot volgend jaar,

Kristin Spiessens

Ronny Van Cutsem

Co-voorzitters Raad van Bestuur
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vjv-nieuws
De VJV ging op café… 
Geen algemene vergadering deze keer, geen presenta-
tie, onze eindejaarsuitstap stond in het teken van de 
dialoog... Geïnspireerd door het Worldcafé-concept 
organiseerden we een heus VJV-café op een daarvoor 
heel toepasselijke locatie, huisbrouwerij ’t Pakhuis op 
de Vlaamse Kaai in Antwerpen. Zou het toevallig zijn 
dat ‘dialoog’ en ‘toog’ zo goed op elkaar rijmen?

Uitbater Kristof had goed naar onze plannen geluisterd, en 
de bovenverdieping van ‘t Pakhuis, die al voorzien is van 
een grote uitnodigende toog, ingericht met vijf “werk”tafels 
waartussen hij wat gezellige statafeltjes had gezet. Op elke 
werktafel lag een vraag te wachten, die de deelnemers aan 
het denken moest zetten. Toen de partners vertrokken wa-
ren om de buurt van ’t Zuid te verkennen, gingen de leden 
aan de slag. Aan elke werkplek bespraken ze met een zes-
tal de vraag die letterlijk en figuurlijk op tafel lag. Na gemid-
deld 10 minuten wisselden ze van tafel en gezelschap, zo-
dat iedereen na een uurtje met zowat iedereen aan tafel had 
gezeten en zijn mening had kunnen geven over telkens een 
ander onderwerp in een steeds veranderende groep. Elke 
tafel had een vaste ‘samenvatter’ die niet verhuisde. Hij of 
zij vertelde aan elke nieuwe groep wat de vorige besproken 
had, en presenteerde achteraf, tijdens de gezamenlijke be-
spreking, meestal ook de resultaten. 

Veel stof om concreet aan de slag te gaan

Het was een plezier om iedereen gedurende een uur zo in-
tensief met elkaar in debat te zien gaan. Een van de vragen 
betrof de VJV-folder, er zijn heel wat frisse ideeën geopperd 
om de folder aantrekkelijker en informatiever te maken. Ook 
op de vragen hoe we nieuwe leden konden aantrekken, en 
dan vooral jongere, en hoe we onze communicatie konden 
verbeteren, kwamen heel wat interessante suggesties naar 
boven. Er werd ook over fundamentelere zaken nagedacht 
zoals over wat goede journalistiek is en wie zichzelf een 
volwaardige journalist mag noemen, of welke verwachtin-
gen de leden tegenover de vereniging hebben. Heel wat 
voer voor het bestuur om mee aan de slag te gaan in 2018! 
We houden jullie via de website en DNT op de hoogte van 
de concrete acties die we ondernemen op basis van jullie 
ideeën.  Bedankt voor jullie creatieve bijdragen en voor jul-
lie inspiratie!

Een bangelijke rondleiding…

Na de inspanning de ontspanning, we lieten ons, terug 
vergezeld van onze partners, door Kristof mee op toer ne-
men doorheen de brouwerij en een typische brouwdag. Ik 
heb vooral onthouden dat je om 1000 liter bier te brouwen 
hondsvroeg moet opstaan, waanzinnig veel moet kuisen en 
heel dikwijls heel lang moet wachten. Het is wel leuk om 
weten dat je al die verschillende brouwstadia, van het toe-
voegen van de eerste waterdruppel tot het lageren in een 
grote citerne om te gisten en te rijpen, ook live kan komen 
bekijken op een brouwdag, en zo zijn er in principe veertig 
op een jaar.  

vervolg op pagina 4



Fotomuseum

Maar we mochten niet treuzelen, want we hadden nog wat 
cultuur voor de boeg. Aan de overkant van de kaai werden 
we verwacht in het Fotomuseum voor een rondleiding op 
de expo Ebifananyi, historische fotocollecties uit Oeganda 
op basis waarvan kunstenaars foto’s, tekeningen en schil-
derijen van Oegandezen gemaakt hebben, en doorheen 
de indrukwekkende tentoonstelling Mirror van de Chinese 
beeldend kunstenaar en activist Ai Weiwei. Tussen indruk-
wekkende muren vol kritische foto’s namen we afscheid 
van elkaar en konden terugkijken op een welgevulde en 
constructieve dag. Op café gaan met de VJV is altijd voor 
herhaling vatbaar!

Kristin Spiessens
Foto's: Didier Verbaere
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vjv-nieuws
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Het enthousiasme van Kristof werkte aanstekelijk, nog ver-
sterkt door de lekkere biertjes die we ondertussen mochten 
proeven. De namen van de bieren stonden duidelijk voor 
wat ze waren: Antwerps Blond, Antwerps Bruin. Dat was 
zelfs voor Den Bangelijke het geval, na het nuttigen van dit 
derde bier waren we blij dat we konden gaan zitten en iets 
anders tot ons nemen dan drank. Met zicht op veelbeloven-
de hoeveelheden pruttelend rijpend gerstenat genoten we 
van parelhoen of zeebaars, al dan niet Bangelijk overgoten.



goede. De bekendste voorbeelden 
waren verlaagde spoor- en luchtvaart-
tarieven, verminderde post- en tele-
foontarieven, korting voor dagblad-
papier en een btw-nultarief. Hiermee 
hoopte de overheid vooral de concen-
tratie in te dijken. Dit lukte onvoldoen-
de en bovendien kwamen de grotere 
persbedrijven er het beste mee weg 
en nam de ongelijkheid nog toe. 

Nadien volgde de rechtstreekse hulp. 
De representatieve uitgeversvereni-
ging beschouwde deze steun als een 
compensatie voor de toegenomen 
middelen van de openbare omroep 
die tijdens weekends en op feestda-
gen een informatiemonopolie bezat. 
In het verlengde van deze discussie 
dook voor het eerst het begrip ‘geïnte-
greerd mediabeleid’ op. De wetgever 
schermde veelvuldig met het begrip 
pluralisme, maar de facto werd er het 
behoud van de toenmalige krantenti-
tels mee nagestreefd. Kritiek kwam er, 
omdat de steun aan het bedrijf werd 
gegeven en het geld vaak voor com-
merciële doeleinden werd gebruikt.

In 1979 hield de wetgever gedeeltelijk 
rekening met de kritiek en zorgde voor 
een selectievere verdeling. Maar om-
dat de oplage boven de taalgrens ho-
ger lag dan eronder, dook vanwege de 
gelijke verdeling ook het communau-
taire luik op. De discussie kende in 
1989 een einde toen de rechtstreekse 
overheidssteun gemeenschapsma-
terie werd. De onrechtstreekse hulp 
bleef tot in 1997 federale bevoegd-
heid.
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journalistiek nieuws
De lijdensweg van het recht op informatie
Feiten 

De belangenvereniging van Vlaamse 
online media, Media.21 (Apache.be, 
Charlie Magazine, DeWereldMorgen, 
Doorbraak.be, Express.be, M0*/MO.
be, Newsmonkey.be, Rekto:Verso.
be, StampMedia.be) en nieuwkomer 
Sceptr.net zijn verbolgen over de toe-
kenning van 910.000 euro Vlaamse 
overheidssteun aan Mediahuis. Me-
dia.21 pleit fors voor een eerlijker en 
transparanter mediabeleid. De vereni-
ging is van oordeel dat de Vlaamse re-
gering de mediaconcentratie nog ver-
sterkt en de pluriformiteit belemmert. 
Het te kort doen treft vooral de nieuwe 
digitale journalistiek.

Daar een democratie niet werkbaar is 
zonder een onafhankelijke en plurifor-
me pers, kan het belang van de voor-
liggende klacht nauwelijks onderschat 
worden. Naast vrije meningsuiting is 
vrije meningsvorming, het recht op 
informatie dus, een onmisbaar gege-
ven in deze context. Enkel dan kan de 
burger ten volle zijn rol vervullen. Maar 
dan mag niet alle aandacht worden 
toegespitst op de overgebleven medi-
aconcerns. De klacht moet dus ernstig 
worden genomen. Maar anderzijds is 
de klacht ook niet nieuw.

Duiding 

Voor een goed begrip dus even de ge-
schiedenis in. 

De Beroepsunie van de Belgische Pers 
stond 45 jaar geleden reeds aan de 
klaagmuur. Het pluralistisch karakter 
van de toen nog gepolitiseerde dag-
bladpers werd immers bedreigd en 
het concentratieduiveltje loerde om de 
hoek. In 1974 werd er dan ook een wet 
tot behoud van de verscheidenheid in 
de opiniepers gestemd. Uitgevers en 
journalisten waren het oneens over de 
steunverlening. De uitgevers wensten 
de problemen niet aan de grote klok 
te hangen, terwijl de journalisten de 
discussie in volle openbaarheid wilde 
brengen.

De allereerste hulp, ondertussen ruim 
meer dan een halve eeuw oud, be-
stond uit onrechtstreekse overheids-
steun. Die hulp kwam ieder bedrijf ten 

De gediversifieerde steun die na 1997 
volgde, waarbij de overheid een om-
geving creëerde waarin media in de 
toekomst konden gedijen, was een 
trendbreuk. De Vlaamse gemeen-
schap koos, in samenspraak met de 
uitgevers voor protocollen. Aanvan-
kelijk kwam de gediversifieerde steun 
neer op het kopen van advertentie-
ruimte voor overheidscommunicatie, 
voor een gedegen journalistenoplei-
ding en voor digitale projecten.

In januari 2008 trad een driejarig pro-
tocol in werking. Hierbij werden aan 
uitgeversverenigingen subsidies toe-
gekend voor het starten van gemeen-
schappelijke opleidingsprojecten met 
bijzondere aandacht voor buitenlands 
nieuws en onderzoeksjournalistiek. Na 
dit protocol werd eind 2011 de Medi-
Academie opgericht door 4 beroeps-
organisaties met de steun van de 
Vlaamse mediaminister. Oorspronke-
lijk had die tot doel de media-actoren 
te ondersteunen qua bijscholing met 
het oog op het snel evoluerend digitaal 
medialandschap.

En in het voorjaar 2014 werd, op initia-
tief van onafhankelijke nieuwssites, de 
koepel Media.21 opgericht. De Vlaam-
se Regulator voor de Media drong er 
bij de beleidsmakers tevens op aan 
over de diversiteit van de berichtge-
ving te waken. De nieuwe Vlaamse 
regering kondigde in het regeerak-
koord dan ook een beleid aan dat 
een evenwichtig medialandschap ga-
randeert. Stemmen gingen op om de 
journalistiek te subsidiëren en niet de 
mediagroepen. Hierbij werd verwezen 
naar de steun van het Fonds Pascal 
Decroos voor de onderzoeksjourna-
listiek.

In 2016 werd door de mediaminister 
beslist om innovatieve journalistieke 
projecten te steunen. Het ging hierbij 
om projecten van één jaar, gericht op 
kleine mediaorganisaties. 

Commentaar 

Zoals de duiding aantoont is de klacht 
van Media.21 en anderen niet nieuw. 

vervolg op pagina 6
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journalistiek nieuws

Sinds de ontzuiling en de door com-
mercie uitgeholde ideologie begonnen 
de kranten in de vorige eeuw aan een 
tocht naar centrum links. De Morgen 
zond, gedwongen door diverse oor-
zaken, tegelijk zonen uit naar andere 
titels wat het progressieve beeld van 
de gedrukte media nog verhoogde. 
Voordien had universitair onderzoek 
reeds aangetoond dat een meerder-
heid journalisten voor progressieve 
partijen stemden. Dit linkse stemge-
drag kende ook zijn weerslag op de 
journalistieke opleidingen en in grote 
mate ook op de afgestudeerden van 
deze hogescholen. Dit alles droeg bij 
tot het modieuze linkse discours en 
het permanente ideologische oneven-
wicht. 

Volgens anderen serveerden de kran-
ten nu meer eenheidsworst. In een 
jubileumbijlage van De Morgen droeg 
Paul Goossens daar zelf toe bij door 
te stellen dat de nieuwsselectie niet 
zozeer meer in het belang van een 
problematiek gebeurde, maar dat de 
maatstaf eerder het succes bij het 
grote publiek was. Een andere mar-
kante uitspraak viel in een dubbelin-
terview met Peter Vandermeersch en 
Yves Desmet waarin beiden toega-
ven dat ze evengoed mekaars blad 
zouden kunnen maken. Die inwissel-
baarheid is ondertussen nog geste-
gen. Hoe anders te verklaren dat Bart 
Caron (Groen) onlangs in het Vlaamse 
Parlement verklaarde dat wanneer hij 
’s morgens vier of vijf kranten door-
neemt, hij er eigenlijk maar twee ver-
schillende gelezen heeft.

Hoe dan ook de informatiezoeken-
de lezer wordt grotendeels aan zijn 
lot overgelaten, dit in een democratie 
waar een gediversifieerd media-aan-
bod essentieel is, even fundamenteel 
trouwens als vrije meningsuiting. Het 
komt er immers op aan de burger zo 
goed en zo volledig mogelijk te infor-
meren en hem toegankelijk nieuws 
vanuit zoveel mogelijk invalshoeken 
aan te reiken. Dit helder uitgangspunt 
biedt diezelfde burger dan de moge-
lijkheid om met kennis van zaken actief 
deel te nemen aan het politieke gebeu-
ren. Ons land kampt reeds decennia-
lang met dit majeur probleem. Reeds 
in1991 luidde één van mijn conclusies 

in het De Batselier-rapport dat er in een 
samenleving met een stijgend infor-
matieaanbod evenveel behoefte is aan 
een innoverend beleid dan aan markt-
behoudende steunmaatregelen. Maar 
de wetgever had toen vooral oog voor 
het behoud van de overblijvende kran-
tentitels. Wat een verademing toch om 
een kwarteeuw later in de beleidsbrief 
van mediaminister Sven Gatz te lezen 
dat hij subsidies wil toekennen aan 
nieuwe innoverende nieuwsmedia die 
de pluriformiteit versterken en het in-
formatieaanbod verruimen.

Maar de vraag blijft nu of de nieuwe 
digitale media, o.a. verenigd in de 
koepel Media.21 reeds voldoende di-
versiteit brengen om van een brede 
opiniewaaier te gewagen. Een blik op 
de uitgangspunten en de redactie van 
de aangesloten leden biedt al wat in-
formatie. 

A p a c h e 
wil ‘on-
derzoeks-
journalistiek brengen, draagt een on-
afhankelijke 4de macht hoog in het 
vaandel en wil lezers actief betrekken’. 
Stukken worden vaak door de regulie-
re pers overgenomen. Apache schrijft 
vanuit een progressieve invalshoek, 
wat met ex-De Morgen journalisten 
Karl Van den Broeck, Tom Cochez, 
Georges Timmerman en Nica Brouc-
ke in de redactie nauwelijks kan ver-
bazen. In de Raad van Bestuur vinden 
we als voorzitter Dirk Apers terug, die 
ooit nog aan de wieg van De Koop-
jeskrant stond en uitgever André Van 
Halewyck. Apache bekwam onlangs 
50.000 euro subsidie om de inhoud 
van het online nieuwsmagazine beter 
te ontsluiten voor een breder publiek.

DeWereldMorgen 
(DWM) - Officieel 
klinkt het dat ‘zij 
stemmen aan bod 
laten komen die je 
in andere media niet 
hoort’ en willen zij 
met duiding rond maatschappelij-
ke thema’s de ‘wereld toegankelijker 
maken. DWM is de opvolger van het 
vroeger door de PvdA gesteunde In-
dymedia en heeft nu met de steun van 
ABVV en ACV een duidelijk progres-

sief profiel. DeWereldMorgen werd er 
door medeoprichter Global Society 
van beschuldigd het pluralistisch en 
journalistiek medium te hebben her-
leid tot het partijvehikel van de PvdA. 
De algemene redactie wordt geleid 
door politiek filosoof Thomas Decreus. 
Redacteurs zijn o.a. Christophe Calle-
waert(PvdA) en Lode Vanoost(ex-Aga-
lev). 

D o o r b r a a k 
is een opinie-
website die 
voor Vlaamse 
staatswording staat en onafhankelijk 
is van partijen en drukkingsgroepen. 
Doorbraak ‘analyseert de samenleving 
en becommentarieert met respect 
voor het debat’. De Raad van Bestuur 
van de vzw ‘Stem in het Kapittel’, 
o.l.v. voorzitter Jean-Pierre Rondas, 
benoemt de kernredactie. Die be-
staat o.a. naast hoofdredacteur Pieter 
Bauwens, uit Karl Drabbe (uitgever), 
Jean-Pierre Rondas en Marc Van-
fraechem (beide ex-Klara/VRT), Dirk 
Rochtus (hoofddocent KU Leuven) en 
Harry De Paepe(historicus). Een tien-
tal losse medewerkers verzorgen de 
eindredactie en een 40-tal redacteurs 
leveren kopij.

Sceptr ging 
in het najaar 
van 2017 
online en 
positioneert 
zich ronduit als rechts-conservatief, 
meer nieuwsgericht dan Doorbraak. 
De site kwam er op initiatief van het 
Vlaams-nationalistische weekblad ’t 
Pallieterke, die hoogstwaarschijnlijk 
ook financiers aanbracht. Sceptr be-
looft objectief nieuws, analyses en sti-
mulerende opinie. Net als voornoem-
de sites trekt ook Sceptr ten strijde 
tegen de groeiende mediaconcen-
tratie, maar dient zich tevens aan als 
‘alternatief voor de te linkse media’. 
Hoofdredacteur is Jonas Naeyae-
rt, ex-woordvoerder van de Vlaamse 
Volksbeweging. Hij kan rekenen op 
een 40-tal losse medewerkers. Op ter-
mijn zal Sceptr een beroep doen op 
communicatie studenten en plannen 
zij meer onderzoeksjournalistiek. 

vervolg van pagina 5 - De lijdensweg van het recht op informatie
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GUY FREIERMUTH woont in Antwerpen. Hij is lid van de VJV sinds 
1984 en tot erelid aanvaard in 2016. Hij is erelector aan de Artesis-Plan-
tijn Hogeschool(AP). Hij is zelfstandig journalist(o.a. Radio2, Boeken-
gids, Knack, Streven, Mediagids, hfrd. Mediazakboekje, Argus, Media-
dossiers en Achter Het Nieuws) en waagt zich aan essays.

Newsmonkey - De 
redactie van een 
tiental journalisten 
streeft naar een mix 
van breed populair 
nieuws en achter-
grondverhalen, maar 
‘altijd geschreven met een focus op 
sociale media’. Het is hierdoor moei-
lijker om een duidelijke strekking te 
ontwaren al werd Newsmonkey opge-
richt door drie ex-werknemers van De 
Persgroep: Mick Van Loon(ex-hoofd-
redacteur HLN.be),Wouter Verschel-
den(ex-hoofdredacteur De Morgen) en 
Patrick Van Waeyenberge(ex-directeur 
De Persgroep). De initiatiefnemers 
lanceerden naast hun startkapitaal 
een crowdfunding-actie waardoor ook 
kleine aandeelhouders een vinger in 
de pap kregen. Newsmonkey haalt 
vooral inkomsten uit ‘native adverti-
sing’, het verwerken van reclame in 
redactionele inhoud.

Charlie is 
een onaf-
h a n k e l i j k 
m a g a -
zine dat 
via crowdfunding dagelijks online 
verschijnt en tweemaal per jaar een 
bookzine uitgeeft. Charlie is een ge-
nderneutrale naam, maar de arti-
kels hebben een vrouwelijke focus. 
Hoofdredactrice Jozefien Daelemans 
, die voordien werkte als art director 
voor vrouwenbladen, wil informatie 
op een toegankelijke en kwalitatieve 
wijze overbrengen naar jonge media-
gebruikers. Gesteund door een twin-
tigtal medewerkers wil ze een meer 
realistische beeldvorming brengen, 
vooral wat vrouwen en mensen van 
kleur betreft. Mediaminister Sven Gatz 
betoelaagde Charlie Magazine zopas 
met 49.760 euro om video’s te maken 
die leren hoe je vrouwen en jongeren 
met een migratie-achtergrond kan be-
reiken.

M O * M o n d i a a l 
Nieuws wil ‘een zo 
breed mogelijk pu-
bliek betrouwbare 
informatie aanbieden 
om de gemondiali-
seerde wereld – en de eigen plaats 
- beter te begrijpen. De vzw wordt 

gefinancierd door lidgelden, door fe-
derale- en Vlaamse subsidies, NGO’s 
bijdragen en advertenties. Hoofdre-
dacteur Gie Goris kan rekenen op 
een indrukwekkende reeks gespeci-
aliseerde redacteurs, medewerkers, 
columnisten, experten en bloggers die 
de wereld onder hen verdelen. Hij is 
vooral trots dat MO* een van de be-
tere nieuwssites is qua milieu, klimaat, 
migratie en diversiteit. MO* wil meer 
inzetten op onderzoeksjournalistiek, 
maar moet vanwege de verminderde 
subsidies dan wel op zoek naar nieu-
we inkomsten.

StampMedia wil de 
stem van jongeren 
tussen 16 en 26 jaar 
versterken. Deze ba-
seline werkt in twee 
richtingen: de medi-
akennis bij de jon-
geren verhogen en de nieuwsmedia 
meer jongerenwijs maken. Stampme-
dia is het eerste persagentschap in 
Vlaanderen, erkend door de VVJ en 
ondersteund door professionele bege-
leiders, dat aandacht schenkt aan jon-
geren die het minst gehoord worden. 
De medewerkers maken o.l.v. hoofd-
redacteur Marijn Sillis journalistieke 
stukken die zij bezorgen aan reguliere 
nieuwskanalen. Zeer onlangs kreeg 
Stampmedia 50.000 euro subsidie om 
nieuwsitems aan te passen op maat 
van jongeren van 16 tot 20 jaar en die 
naar deze doelgroep te verspreiden. 

Rekto:Verso richt 
de blik op de wereld 
van kunst en cultuur 
en bericht hierover 
op papier en online. 
De ambitie is om de 
cultuurl iefhebbers 
niet enkel een verdiepend beeld te 
bieden, maar ook om hen dicht te be-
trekken bij de actuele kwesties rond 
film, muziek, literatuur en beeldende 
kunst. Een tiental gespecialiseerde re-
dacteurs graaft daartoe dieper dan de 
mainstream media, maar toegankelij-

ker dan de vaktijdschriften. Rekto:Ver-
so is een vzw en wordt geleid door een 
raad van bestuur o.l.v. Tom Rummens. 
De vzw krijgt een werkingssubsidie 
(2017 – 2021) van de Vlaamse Over-
heid via het Kunstendecreet en haalt 
andere inkomsten uit o.a. abonnees 
en advertenties.

Express.be - Express 
noemt zichzelf een 
‘zuiver internet-initia-
tief met een interna-
tionale redactie, die 
dagelijks een andere 
kijk biedt op de actu-
aliteit’. Express.be spitst zich dan ook 
toe op economische onderwerpen en 
het ondernemerschap in het bijzonder, 
materie die in mainstreammedia min-
der aan bod komt. Inspiratie vond de 
site bij populaire Amerikaanse web-
sites als Business Insider, Newser en 
de Huffington Post. Enkele jaren ge-
leden fuseerde Express met 6 minu-
tes. Beide zijn pioniers van het native 
advertising model in ons internetland-
schap. Dominique Dewitte die aan de 
wieg stond van Express werd binnen 
de nieuwe combinatie de algemene 
directeur, terwijl Leo Van Dorsselaer 
de taak van senior writer op zich nam. 

De leden van Media.21 en nieuwko-
mer Sceptr bieden op basis van deze 
summiere gegevens alleszins reeds 
potentieel om de opiniewaaier uit te 
breiden. Apache en DeWereldMorgen 
kunnen dit als nieuwssites vanop de 
links-progressieve vleugel, Doorbraak 
en Sceptr vanop de rechts-conserva-
tieve. Charlie, Stampmedia, Rekto:Ver-
so en MO* kunnen als webmagazines 
doelgroepen als jongeren, vrouwen, 
cultuurliefhebbers en mondialisten 
bedienen. Uiteraard zou onderzoek, 
op basis van kwantitatieve en kwali-
tatieve inhoudsanalyses, voor weten-
schappelijke besluitvorming kunnen 
vormen. Iets voor onze hogescholen 
en masteropleidingen journalistiek 
misschien?

journalistiek nieuws
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informatie & tips
Aan de slag als freelancejournalist - deel 1

Kiezen tussen hoofd- of nevenberoep

De journalistiek is een typevoorbeeld van de trend om 
meer freelance te werken. Pas afgestudeerden kiezen 
er soms meteen voor om eigen baas te worden. Ande-
ren komen dan weer van een redactie en bieden hun 
ervaring nu als zelfstandig journalist aan. Denk jij eraan 
om je als freelancer te lanceren? Dan is voorbereiding 
het sleutelwoord!

Met ‘freelance’ bedoelen we journalisten die werken op 
zelfstandige basis. Het zijn dus geen werknemers die een 
arbeidsovereenkomst hebben met een werkgever. Zoals 
elke zelfstandige dienstverlener moeten freelancers zich in 
principe aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds voor 
zelfstandigen en hieraan sociale bijdragen betalen. Afhan-
kelijk van jouw concrete situatie zal je meer of minder bij-
dragen betalen, en al dan niet sociale rechten opbouwen. 
Soms moet een journalist in nevenberoep zich ook hele-
maal niet aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds.

Hoofdberoep

Wordt jouw freelance journalistieke activiteit jouw belang-
rijkste bezigheid? Dan krijg je het statuut van zelfstandige 
in hoofdberoep. Volgens de wet moet je dan aansluiten bij 
een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen, bij wie je 
elk kwartaal sociale bijdragen betaalt.

Tip: regel jouw aansluiting vóór de aanvang van jouw 
freelanceactiviteit. Zo riskeer je geen boete en krijg je 
bovendien twee kwartalen betalingsuitstel voor je bij-
dragen!

De minimumbijdrage voor een zelfstandige in hoofdberoep 
is € 726,67 per kwartaal. Dat komt overeen met 21 % op 
een minimum netto beroepsinkomen van € 13.296,25, ook 
al waren je werkelijke inkomsten lager. Verdiende je meer, 
dan rekent men 21% op dit hogere inkomen. (cijfers voor 
2017)

Weetje: startende zelfstandigen betalen in het eerste 
jaar slechts 20,50% bijdragen. Vanaf 2018 geldt dit per-
centage ook voor gevestigde zelfstandigen. De rege-
ring kondigde ook lagere minimumbijdragen aan voor 
starters, met ingang vanaf 2018.

In ruil voor die bijdragen krijg je als zelfstandige in hoofdbe-
roep sociale rechten zoals kinderbijslag, terugbetaling van 

ziektekosten, een vervangingsinkomen bij ziekte of onge-
val, 105 dienstencheques na bevalling, zelfstandigenpen-
sioen en een overbruggingsrecht na faillissement of moei-
lijkheden.

Nevenberoep

Freelancejournalistiek kan ook jouw nevenactiviteit zijn, 
wanneer je al een ander sociaal statuut hebt. Meer bepaald 
een statuut dat jou minstens dezelfde sociale bescherming 
als een zelfstandige in hoofdberoep garandeert. Dat is 
doorgaans het geval wanneer je een job hebt als loontrek-
kende of ambtenaar, je een opzeggingsvergoeding geniet 
of terwijl je een sociale uitkering ontvangt (vb. werkloos-
heidsuitkering).

Tip: ga na of je freelanceactiviteit geen concurrentie of 
negatieve invloed vormt voor je activiteit als werkne-
mer. We raden aan om bij je baas te polsen of hij/zij er 
mee instemt.

Het onderscheid tussen hoofd- en nevenberoep is belang-
rijk. Want als journalist, perscorrespondent of persoon die 
auteursrechten geniet moet je in principe niet aansluiten 
bij een sociaal verzekeringsfonds als dit je nevenactiviteit 
vormt. Lees: je moet ook geen sociale bijdragen betalen 
op je freelance-inkomsten. Je betaalt wel nog steeds in-
komstenbelasting en je moet een ondernemingsnummer 
hebben.

Heb je daarnaast nog andere freelance nevenactiviteiten, 
bijvoorbeeld copywriting, vertalen of grafisch vormgeven? 
Dan heb je een dubbele hoedanigheid als zelfstandige, en 
moet je voor die extra activiteit(en) wel aansluiten bij een 
sociaal verzekeringsfonds en sociale bijdragen betalen. 
Doordat je al een ander sociaal statuut geniet, bijvoorbeeld 
door jouw activiteit als loontrekkende of ambtenaar, zal je 
die bijdragen ‘in bijberoep’ kunnen betalen.

De bijdragepercentages voor ‘bijberoepers’ zijn dezelfde 
als bij de zelfstandigen in hoofdberoep. Het verschil is dat 
er geen minimuminkomen wordt verondersteld. Je betaalt 
dus steeds bijdragen op jouw effectieve (niet-journalistie-
ke) freelance-inkomsten, zelfs wanneer die lager zijn dan € 
13.296,25. Zijn die inkomsten lager dan € 1.471,01 per jaar, 
dan betaal je zelfs geen bijdragen. 

Ter info: zelfstandigen in bijberoep betalen hun sociale 
bijdragen uit solidariteit, want deze bijdragen geven je 
geen sociale rechten bovenop je statuut als loontrek-
kende of ambtenaar.

Deze artikelenreeks (een sa-
menwerking tussen Securex 
en de Vlaamse Journalisten 
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Aan de slag als freelancejournalist - deel 2

Moet ik in nevenberoep aansluiten?

We verduidelijken dit nu met concrete 
voorbeelden, waarin je ook de impact 
van auteursrechtelijke vergoedingen 
leest.

De uitzonderingsregel samengevat?
• De journalisten, perscorrespon-

denten en personen die auteurs-
rechten genieten, zijn niet ver-
zekeringsplichtig als zij al een 
sociaal statuut genieten dat min-
stens gelijkwaardig is aan dat van 
een zelfstandige in hoofdberoep 

• Deze uitzonderingsregel geldt 
ook voor journalisten die deels in 
auteursrechtelijke vergoedingen 
worden uitbetaald.

• Wie aansluitingsplichtig is van-
uit een dubbele hoedanigheid als 
zelfstandige, mag vragen dat de 
zelfstandige beroepsinkomsten uit 
de journalistieke activiteit worden 
geweerd uit de berekeningsbasis 
van de sociale bijdragen.

• Men is journalist als men regelma-
tig nieuws aanreikt ter publicatie in 
de media. Vergaart men dit nieuws 
vanop zekere afstand, dan is men 
perscorrespondent.

• Zowel beroepsjournalisten (met 
perskaart) als andere journalisten 
van beroep. Wat telt, is dat men 
niet als loontrekkende onder het 
gezag van een baas werkt

• Nieuws kan geschreven zijn, maar 
ook beeld- of geluidsnieuws. Ook 
fotografen en cameramensen ko-
men daarom in aanmerking

• Ook ‘media’ is breed te interprete-
ren: gedrukte, audiovisuele, elek-
tronische, algemene of gespecia-
liseerde media.

• Het updaten van standaardwer-
ken of lay-outen van bestaande 
teksten komt bijvoorbeeld niet in 
aanmerking.

Voorbeeld: Ann

Ann is voltijds ambtenaar in een biblio-
theek. Als freelancer schrijft ze na haar 

uren artikels voor een online literair 
magazine.

Voor die journalistieke nevenactivi-
teit moet Ann zich niet aansluiten bij 
een sociaal verzekeringsfonds noch 
sociale bijdragen betalen. Ann heeft 
als ambtenaar immers al een sociaal 
statuut dat haar minstens dezelfde be-
scherming geeft als een zelfstandige in 
hoofdberoep (lees: pensioenopbouw, 
kinderbijslag, terugbetaling ziektekos-
ten, vervangingsinkomen bij ziekte).

Ter info: het maakt overigens niet 
uit of Ann een honorarium ont-
vangt, een auteursrechtelijke ver-
goeding, of zelfs helemaal niets. 
Wat telt, is dat zij de activiteit van 
‘journalist’ uitoefent.

Voorbeeld: Bert

Bert werkt 3/5 in loondienst bij een 
studiebureau. Daarnaast levert hij 
als freelancer nieuwsfoto’s aan een 
maandblad voor ingenieurs. Hij ont-
vangt verder ook auteursrechtelijke 
vergoedingen voor een softwarehand-
boek dat hij aanpast wanneer er nieu-
we updates zijn.

Via zijn loontrekkende hoofdactiviteit 
heeft Bert een ‘minstens gelijkwaar-
dig statuut’. Het maandblad heeft te 
maken met de actualiteit en verschijnt 
periodiek. De foto’s die Bert maakt, 
zijn dus een journalistieke activiteit 
waarvoor Bert niet moet aansluiten bij 
een sociaal verzekeringsfonds noch 
bijdragen moet betalen. Het handboek 
bijwerken is daarentegen geen journa-
listieke activiteit. Maar ook voor ‘per-
sonen die auteursrechten genieten’ is 
er een vrijstelling van aansluitings- en 
bijdrageplicht in het zelfstandigen-
statuut, op voorwaarde dat men een 
‘minstens gelijkwaardig statuut’ heeft.

Voorbeeld: Cindy

Als hoofdactiviteit ontwerpt Cindy op 
zelfstandige basis websites voor lo-
kale bedrijven. Het honorarium dat 
ze hiervoor ontvangt, geeft ze volle-
dig aan als beroepsinkomsten. Verder 
schrijft ze ook freelance stukjes voor 
de streekkrant. Die vergoeding geeft 
ze voor 50% aan als beroepsinkom-
sten (‘baten van vrije beroepen’) en 
voor 50% als roerende inkomsten (in-
komsten uit auteursrechten).

Verenging) maakt je stap voor 
stap wegwijs in de rechten en 
plichten die bij jouw statuut als 

freelancejournalist horen. En 
we geven heel wat nuttige ex-
tra tips mee!
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vervolg van pagina 9 - Moet ik in nevenberoep aansluiten?

Cindy is als webdesigner een zelfstandige in hoofdberoep 
en heeft dus een ‘minstens gelijkwaardig statuut’. Cindy’s 
sociaal verzekeringsfonds zal haar sociale bijdragen bere-
kenen op de zelfstandige beroepsinkomsten die de fiscus 
meedeelt aan het fonds. Hierin zullen ook de 50% baten uit 
haar journalistieke activiteit voor de streekkrant zitten. Deze 
journalistieke inkomsten zijn nochtans vrijgesteld omdat 
Cindy een ‘minstens gelijkwaardig statuut heeft. Toch zal 
het fonds deze 50% baten niet automatisch in mindering 
brengen van de totale zelfstandige beroepsinkomsten. Cin-
dy kan dit wel vragen aan haar fonds wanneer zij duidelijke 
bewijzen meegeeft, namelijk haar aanslagbiljet en de fiscale 
fiches 281.45 of 281.50.

Ter info: inkomsten uit een freelance journalistieke acti-
viteit worden normaalgezien aangegeven als ‘baten van 
vrije beroepen’ in Deel II van de aangifte. De auteurs-
rechtelijke vergoedingen voor de journalistieke activi-
teit worden normaalgezien aangegeven als ‘inkomsten 
van kapitalen en roerende goederen’ in Deel I van de 
aangifte.

Tot slot nog dit: wanneer Cindy’s 50% auteursrechtelijke 
vergoeding voor haar journalistieke activiteit op jaarbasis 
hoger is dan € 58.720 (inkomsten 2017), dan kan de fiscus 
beslissen om het surplus om te zetten naar ‘baten’. Ook 
op dit surplus moet Cindy geen sociale bijdragen betalen, 
mits zij dit doorgeeft aan haar sociaal verzekeringsfonds 
met duidelijke bewijzen.

Ter info: dezelfde redenering geldt wanneer Cindy een 
hoofdactiviteit als loontrekkende of ambtenaar zou 
hebben, en daarnaast nog freelance inkomsten als 
webdesigner enerzijds en journalist anderzijds. Voor de 
zelfstandige activiteit als webdesigner zal zij dan wel in 
bijberoep kunnen aansluiten.

Voorbeeld: David

David was voltijds werknemer en werd zopas ontslagen 
met een verbrekingsvergoeding. In de periode waarop deze 
vergoeding betrekking heeft, start hij freelance met het ge-
ven van opleidingen. Zijn cursisten gebruiken een syllabus 
die hij zelf schreef. De helft van zijn vergoeding is een au-
teursrechtelijke vergoeding voor deze syllabus, de andere 
helft is een honorarium voor de begeleiding die hij geeft.

David heeft een ‘minstens gelijkwaardig statuut’ en is onder 
andere een ‘persoon die auteursrechten ontvangt’. Maar de 
50% zelfstandige beroepsinkomsten die hij ontvangt voor 
zijn opleidingen, zijn niet vrijgesteld, ook al zijn ze nauw ver-
bonden met de 50% auteursrechtelijke vergoeding die hij 
ontvangt voor de syllabus. David zal dus moeten aansluiten 
bij een sociaal verzekeringsfonds.

informatie & tips

Tijdens de periode waar de verbrekingsvergoeding betrek-
king op heeft, kan David aansluiten en bijdragen betalen 
in bijberoep (zie Deel 1). Wordt het freelance geven van 
opleidingen nadien zijn hoofdbezigheid, dan wordt David 
aansluitings- en bijdrageplichtig als zelfstandige in hoofd-
beroep.

Tip: wie na een opzegperiode (of na een periode van 
verbrekingsvergoeding met vrijstelling van prestaties) 
werkloosheidsuitkeringen ontvangt, kan onder voor-
waarden een zelfstandige activiteit in bijberoep uitoe-
fenen. Deze maatregel heet ‘springplank naar zelfstan-
dige’.

Impact van 50/50 opsplitsing van de vergoeding?

Werk je als freelancejournalist in hoofd- of nevenberoep 
voor de uitgevers Belga, Mediahuis, De Persgroep, Media-
fin en/of Roularta? Dan worden de vergoedingen die je hier-
voor ontvangt sinds 1 juli 2017 fiscaal beschouwd als 50% 
baten en 50% auteursrechtelijke vergoeding. Deze ver-
deelsleutel is een afspraak tussen de VVJ en de genoemde 
persuitgevers, en werd goedgekeurd door de rulingcom-
missie van de FOD Financiën (‘DVB’).

Ter info: voordien gaven sommige journalisten immers 
hun inkomsten 100% aan als inkomsten uit de over-
dracht van auteursrechten, wat tot betwistingen leidde 
met de fiscus.

Voor freelancejournalisten in nevenberoep verandert deze 
verdeelsleutel niets op vlak van hun sociaal statuut. Zij blij-
ven zoals vroeger vrijgesteld van aansluitingsplicht en moe-
ten geen sociale bijdragen betalen. Heeft men echter een 
dubbele hoedanigheid als zelfstandige, dan geldt de rede-
nering van het voorbeeld van Cindy hierboven.

Opmerking: voor freelancejournalisten in hoofdberoep 
kan er wel iets veranderen. Vroeger betaalden zij in 
principe het wettelijk minimum aan sociale bijdragen, 
omdat er 0 euro ‘baten’ uit journalistieke activiteit wer-
den aangegeven aan de fiscus, enkel inkomsten uit au-
teursrechten.

Wie nu 50% van de journalistieke inkomsten als baten aan-
geeft, zal meer sociale bijdragen betalen wanneer deze ba-
ten hoger zijn dan 13.296,25 euro. Men laat dan best de 
voorlopige sociale bijdragen aanpassen, zodat men achter-
af geen hoge regularisatie ontvangt. 

Op de 50% auteursrechtenvergoedingen zijn in hoofdbe-
roep nooit sociale bijdragen verschuldigd zolang deze geen 
58.720 euro bereiken.
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Journalisme en … gezondheid!
Het is algemeen geweten dat jour-
nalisme een intens en levensverkor-
tend beroep is; dan hebben we het 
niet over ons gezapig soort Vlaams 
journaille, maar over het echte werk 
in Syrië of Egypte… Maar alle gek-
heid op een stokje: ook wij hebben 
door het intens computeren wel 
kwaaltjes. Hier twee zaken die ik re-
cent vond die op praktisch vlak kun-
nen helpen.

Allergie aan de Mouse-
pad van uw laptop!

Ik had al een tijdje een hinderlijke ir-
ritatie aan de wijsvinger. Dacht eerst 
dat het was door mechanische wrij-
ving. Maar het leek meer dan dat. En 
ja, enig Googelen bracht aan het licht 
dat ik niet de enige ben. Er bestaat wel 
degelijk een allergie aan de gebruikte 
metalen in het padje. Dat verklaart ook 
meteen waarom het euvel niet bij elk 
merk laptop voorkomt.

Oplossing: ofwel een plastic co-
ver op het padje (niet evident, het 
kleeft maar half of krult op), een 
beschermplastic voor een GSM 
screen kan ook. En anders een vin-
gertje afknippen van een lichte la-
tex huishoudhandschoen. Done! Of 
gewoon wat brede knutseltape (ik 
gebruikte transparante duct tape) 
over kleven; werkt perfect, al we-
ken!

Trubbels aan de pols

Ik heb aan mijn PC een hele serie kus-
sentjes liggen: een mousepad met 
polssteun in gel (te laag), een rolrond 
nekkussentje - hoogte net goed om-
dat het wat inkuilt. Maar als ik effe niet 
oplet vergeet ik het, of het rolt weg.

Oplossing: ik zag toevallig op een 
van die adorabele Youtube filmpjes 
met innovatieve uitvindingen een 
nieuw model muis: rechtopstaand.

De originele kosten wel wat, dus ik 
deed een gok en kocht er een goed-
kope Chinese. Kwam net aan en… het 
leek wel of er een grote zucht van ver-
lichting kwam vanuit mijn pols. Deze 
houding voelt zo goed en natuurlijk 
aan, de pols moet zich niet als een 

informatie & tips

gymnast in een onnatuurlijke houding 
wringen. Dat ik er een elegant lichtspel 
bij krijg door een LED lichtbandje dat 
een mooi kleurtje geeft, is een kleine 
bonus. De finish vind ik subliem: mooi 
mat zwart, voelt erg zacht aan. 

Ik kocht de mijne op Ebay.com, onder 
de 25 dollar - port inbegrepen.

ANNE TILMONT, VJV-lid sinds ongeveer 40 jaar (de tijd vliegt). 
Journalistieke taken (cultuur, natuur, gastronomie, reizen, ...) staan 
door de internet-revolutie even op een laag pitje, zit nu even in het 
onderwijs. Maar kan het schrijven niet laten (o.a. 127 + reviews als 
AnnefromBelgium111 op Tripadvisor).
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van onze leden
Goudwater: een nieuwe authentieke likeur van 
het Nationaal Jenevermuseum Hasselt
Hasselt 150 jaar geleden - Grote ramp-
spoed bedreigt Hasselt en de zo belang-
rijke jeneverindustrie. Vooreerst was er 
de cholera-epidemie van 1866. Op korte 
tijd stierven in de stad zeventien perso-
nen aan deze ziekte. Het jaar daarop, 
januari 1867, teisterde een nog grotere 
ramp de stad: de alom gevreesde erg 
besmettelijke runderpest (een soort 
longziekte), die het aantal ossen deci-
meert en Hasselt aan de rand van de 
ondergang bracht omdat de ossen een 
belangrijke schakel zijn in het geheel 
van de agrarische “jenevereconomie”.
Om dit alles goed te begrijpen moet men 
weten dat Hasselt, vooral in die tijd, een 
stad van jeneverstokerijen was. Men telde 
er toen niet minder dan 24. Het was de eni-
ge nijverheid die er bestond. Met de afval 
van het graan, waarmede men de jenever 
stookte (vergiste granen), werden runderen 
(vnl. ossen) vet gemest waardoor overal in 
de stad en omgeving er grote ossenstallen 
waren. Hasselt leverde zodoende slacht-
vee voor Antwerpen, Brussel en Luik. Vele 
hectaren heidegrond ten noorden der stad 
werden eveneens door intense bemesting 
vruchtbaar gemaakt. Zowat iedereen ver-
diende zijn brood met de stokerijen en ne-
venbedrijven, totdat dan de pest de stallen 
begint te teisteren.

Rond 1828 brak in België al een epidemie 
uit van de besmettelijke runderpleurop-
neumonia, runder- of longpest zoals de 
eenvoudige landman de ziekte omschreef. 
In 1833 bereikte deze Nederland, meer be-
paald in het zogenoemde "spoelingsdis-
trict" in en rond Schiedam. In 1838 trof ze 
voor het eerst Hasselt. 

Runderpest: de incubatieperiode van de 
runderpleuropneumonia varieert van 3 tot 
15 dagen. Er zijn twee varianten van run-
derpest, de klassieke en de snelle variant. 
Deze varianten hebben een verschillend 
ziektebeeld. De klassieke vorm van de 
runderpest doorloopt de volgende fasen 
na de incubatie: 

• koorts en slechte opname van voed-
sel

• ontstoken slijmvliezen, met als gevolg 
kwijlen en neusuitvloeiingen

• maag-darmproblemen met als gevolg 
zware diarree

• het dier sterft binnen 8 tot 10 dagen
De snelle vorm heeft een veel korter ziek-
teverloop. Bij deze variant krijgt het dier 
hoge koorts en sterft binnen afzienbare 
tijd.

Het Hasselts stadsbestuur trof dadelijk 
maatregelen om uitbreiding van de kwaal 

te beperken. Alle vervoer van vee en vlees 
werd verboden. Besmette dieren werden 
afgeslacht. Soldaten werden opgeroepen 
om de politie bij te staan om besmette 
straten af te sluiten. Honderden dieren 
werden afgeslacht en gevild, kadavers 
werden wegens het besmettingsgevaar in 
straatbeddingen begraven, denk maar aan 
de "vilderstraat" naast het “oude kerkhof”.

De gevolgen van dit alles laten zich ge-
makkelijk raden. De stokerijen werden ge-
sloten, de arbeiders stonden op straat. De 
handel kwijnde. De buitenmensen schuw-
den Hasselt als de pest. De stokers ston-
den voor het bankroet. Hasselt vreesde 
een economische ondergang. 

Virga Jesse

Hasselaren zochten vooreerst troost en 
hoop bij het miraculeuze beeld van On-
ze-Lieve-Vrouw Virga Jesse dat, zoals in 
perioden van oorlog en rampspoed “af-
gesteld” stond in het midden van de On-
ze-Lieve-Vrouwkerk. In Hasselt betekende 
dat om het beeld “dichter bij de mensen 
brengen”. Dit werd ook gedaan in feestpe-
riodes zoals jaarlijks met OLV ten Heme-
lopneming, en dus ook met de Virga Jes-
sefeesten. Meestal duurde zo'n periode 
een octaaf (acht dagen), maar het is ook 
al veel langer geweest. Zo stond het beeld 
afgesteld tijdens WOII toen een Duitse V1-
bom de Kapelstraat trof op 4 november 
1944 om 0h20 en een groot gedeelte van 
de kerk in puin legde en waarbij het beeld 
op miraculeuze manier ongedeerd bleef.

Het verhaal gaat dat op 10 februari 1867 
het beeld midden in de kerk geplaatst 
werd. Naar het schijnt stierf er die dag 
geen enkel dier en vanaf toen nam de 
plaag zienderogen af. Iedereen geloofde 
aan een miraculeuze tussenkomst. 

De gouden kronen van 1867

Uit dankbaarheid voor het afwenden van 
de verschrikkelijke longziekte besloot de 

ganse bevolking een omhaling te doen 
en twee kronen te laten vervaardigen om 
het beeld te kronen. Deze omhaling ging 
alle verwachtingen te boven. Een beken-
de edelsmid uit Parijs, de heer Levesque, 
vervaardigde twee kronen uit goud met 
edelstenen, naar het model van de "Notre 
Dame de la Victoire" van Parijs. Zij kost-
ten het voor die tijd fantastische bedrag 
van 8.000 fr. De kroon voor de lievevrouw 
is 24 cm hoog en werd bekostigd door de 
bevolking van Hasselt, terwijl die voor het 
Jezuskind een verkleinde uitgave van de 
Mariakroon is van 17,2 cm hoog en be-
taald werd door de Hasseltse jeneversto-
kers. De kroon van Maria bevat naast vele 
inscripties het wapenschild van paus Pius 
IX tussen twee schildjes met de sleutels, 
wapenschild van Sint-Pieter in Rome. 

Op 15 augustus 2017 zal dit juist 150 jaar 
geleden zijn dat er werd overgegaan tot 
de plechtige kroning van het Virga Jesse-
beeld. Het was een buitengewone gebeur-
tenis die voor de eerste maal in ons land 
plaats greep. De kronen van O.L.V. en het 
Kind Jezus waren door Paus Pius IX zelf 
gewijd en dan naar Hasselt gebracht. De 
kroning gebeurde door een bijzondere af-
gevaardigde van het Vaticaan en lid van de 
hoogste Belgische adel, Monseigneur Xa-
verius de Merode.

De plechtige kroning greep plaats op de 
Grote Markt. Het beeld werd processie-
gewijs gedragen vanuit de O.L.Vrouwkerk 
door Paters Minderbroeders. Een dezer 
dragers was Pater Valentinus, het latere 
Heilig Paterke van Hasselt. In het voorpor-
taal van de O.L.V. kerk hangt een gebeeld-
houwd herdenkingsbord hetwelk herinnert 
aan deze heuglijke gebeurtenis.

Vanaf 1867 vormen deze kronen het be-
langrijkste nieuwe motief in de iconografie 
van de Hasseltse lievevrouw. Op dit ogen-
blik worden deze gouden kronen van 1867 
in Het Stadsmus bewaard. Ook vroegere 
kronen, halssnoer en memorabilia worden 
er bewaard.

In het jaar 1867 verscheen de geschie-
denis van O.L.V. Virga Jesse, geschreven 

Gods slaandehand over Nederland door 
de pest-siekte onder het rundvee, Boe-
ren getroffen door runderpest, 1745, Jan 
Smit, 1745, gravure en boekdruk.
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door Pater Venderickx. Er werd eveneens 
overgegaan tot de uitgave van een nieu-
we mirakelplaat in steendruk. Deze prent 
van de Parijse lithograaf Fabre (Parijs, li-
thografie, 53 x 33 cm) toont 'de gedachte-
nis der kroning door Monseigneur Fr. Xav. 
de Merode, afgezant van het Kapittel van 
St.-Pieter te Rome in naam van Zijne Hei-
ligheid Pius IX op O.-L.-Vrouw Hemelvaart 
- 1867'. 

Deze prent is grotendeels geïnspireerd op 
de 17de-eeuwse prent “Mirakelprent” (44 
x 34,5 cm) uit 1689 door R. van Orley uit-
gegeven. Het achtste wonder werd echter 
vervangen door de bevrijding van Hasselt 
van de cholera (1866) en de veepest (1867). 
Onder het beeld van Onze-Lieve-Vrouw de 
voorstelling van de zegening door Pius 
IX van de twee kronen bestemd voor het 
Virga Jessebeeld. Onderaan tussen de af-
beelding van de kroon (geschonken door 
de stokers) voor het Jezuskindje en de af-

beelding van de kroon (geschonken door 
de Hasselaren) voor het Mariabeeld, de 
wapens van Mgr. Th. Van Bommel (bis-
schop van Luik), het Kapittel van Sint-Pie-
ter, paus Pius IX, Mgr. Fr. Xav. de Mérode 
en het kenteken van de Franciscanen.” (de 
paters Minderbroeders).

Louis Willems

Het is ook de periode waarin door de Has-
seltse dokter Willems (Hasselt 25 april 
1822 - Hasselt 21 januari 1907), één van 
de pioniers van de bacteriologie en im-
munologie, gezocht wordt naar een inen-
tingsmiddel (vaccin) en vanaf zijn vinding 
komt de runderpest nooit meer op zulke 
schaal voor. Belichten we alle facetten aan 
de hand van o.m. info gegeven op de Has-
seltse erfgoedwebsite Hasel.

Hij studeerde geneeskunde te Leuven en 
doctoreerde in 1849. Hij was de zoon van 
Pieter Jan Willems, een jeneverstoker die 
van 1836 tot 1842 burgemeester was van 
Hasselt. 

Deze ziekte, die een ravage aanrichtte on-
der het veebestand, raakte de inkomsten-
bron zelf van het gezin Willems. Onder im-
puls van een prijsvraag van de Académie 
Royale de Médecine de Belgique legde de 
pas afgestudeerde geneesheer zich toe op 
deze problematiek, ging hij zich bijscholen 
aan de École Vétérinaire van Altfort nabij 
Parijs en deed hij verdere kennis op in Ne-
derland en in Duitsland. Weldra ontdekte 
hij in de longen van zieke dieren microsco-
pische organismen (mycoplasma's), die hij 
als verwekkers van de ziekte bestempel-

de (nu gekend als Mycoplasma mycoides 
subspecies mycoides CS).

In analogie met de behandeling van de 
pokken, spoot hij in het staarteinde van 
proefdieren een extract van (etter uit) de 
zieke runderlongen in, en stelde daardoor 
een lokale infectie vast, die niet meer leid-
de tot de longziekte. De aanvankelijk toe-
gepaste methode, namelijk inspuitingen in 
het achterlijf van de runderen, leidde nog 
al te vaak tot besmetting en dood van de 
"behandelde" proefdieren. Hij stelde door 
de verplaatsing van de inentingsplaats 
bovendien systematisch vast dat nieuwe 
inspuitingen nog slechts weinig bijkomend 
negatief effect hadden. En door inentingen 
bij honden, schapen, kippen, konijnen en 
kalkoenen, die daarna geen van allen een 
ziektebeeld vertoonden, kwam hij tot het 
besluit dat niet hygiënische omstandighe-
den, maar een inwendige agent, eigen aan 
runderen, de oorzaak was van de epide-
mie.

Toen hij vaststelde dat de organismen uit 
de longen van de zieke dieren zich niet 
ontwikkelden in de proefdieren, besloot hij 
dat "een niet nader bepaalde stof uit het 
longextract zorgde voor immuniteit". Alzo 
beschreef hij voor het eerst het immuniteit-
sprincipe.

In 1852 schreef hij zijn ervaringen en vast-
stellingen neer in een met potlood geschre-
ven brief aan de toenmalige minister van 
Binnenlandse Zaken, Rogier (In het mu-
seum Het Stadsmus bevindt zich de brief 
van Willems aan de minister). Naar aan-
leiding van deze brief werd een commis-
sie opgericht, die zijn bevindingen moest 
onderzoeken. Er ontstond wereldwijd een 
controverse, met voor- en tegenstanders 
in Frankrijk, Duitsland, Zuid-Afrika, Aus-
tralië, de Verenigde Staten en Rusland. 
Dit omdat destijds in medische kringen er 
nog geen eensgezindheid bestond over de 
oorzaken van wat, na het werk van Coch 
en Louis Pasteur, algemeen omschreven 
werd als besmettelijke ziekten: pest, tuber-
culose enz. Pas in 1864 erkende men de 
verdienste van zijn werk, en werd het over 
geheel Europa, Zuidelijk Afrika en Australië 
verspreid, hoewel het nog lang zou duren 
vooraleer het ziektemechanisme duide-
lijk omschreven werd. Vooral in de jaren 
1859 en 1866 toen de cholera over de stad 
woedde, kende de inzet van de dokter 
geen grenzen. In 1867 werd zijn methode 
in Hasselt op grote schaal toegepast om 
een grotere uitbraak van de runderpest in 
te dijken.

Schilderij van de Hasseltse Schutspatro-
nes O.L.V. Virga Jesse (collectie van het 
Vaticaan, ter ere van haar kroning in 1867) 
en het huidige gerestaureerd beeld.

Dokter Louis Willems.



aanbrengen. Uiteindelijk vond men een 
typisch Belgische oplossing en valt er nu 
een Latijns opschrift te lezen.

Willems zijn naam blijft verder verbonden 
aan het instituut voor kankeronderzoek en 
-preventie in Diepenbeek.

Zijn standbeeld staat naast het Hasseltse 
Jenevermuseum. Voor het ontwerp van dit 
beeld schreef de stad Hasselt een wed-
strijd uit. Een onafhankelijke jury bekroon-
de het ontwerp van de Hasseltse kunste-
naar Luc Steegen. De realisatie van dit 
monument werd mogelijk gemaakt met de 
steun van Rotary Hasselt-Herkenrode. Het 
standbeeld is een kunstwerk van 4 meter 
hoog en vervaardigd uit staal en brons.

Op 12 mei 2000 werd dit standbeeld ge-
plaatst op de Groene Boulevard, ter hoog-
te van de Provinciale Bibliotheek. Dit zou 
op de plaats geweest zijn van de weide, 
waar zijn eerste proefdieren gegraasd heb-
ben…In september 2002 werd het stand-
beeld verplaatst naar de achterkant van 
de bibliotheek, in de Witte Nonnenstraat 
naast het Nationaal Jenevermuseum.

Wat voor de ene Hasselaar een mirakel 
van de Virga Jesse was, is voor anderen 
een overwinning van de wetenschap …

Een goud-elixir

Het Nationaal Jenevermuseum Hasselt 
viert in 2017 bovenvermeld jubileum door 
het verhaal van de dokter en de Virga Jes-
se op verschillende manieren weer tot 
leven te brengen: met een audiovisuele 
installatie, met erfgoedtheater in de peri-
ode van de Virga Jessefeesten en met een 
nieuwe likeur, een elixir, onder de naam 
“goudwater”. 

Na Hasseltse Graanjenever, Elixir en Oran-
jebitter ontwikkelde het Jenevermuseum 
opnieuw een authentieke likeur: goud-
water, op basis van oorspronkelijke laat-
19de-eeuwse en vroeg-20ste-eeuwse re-
cepturen.

Dit kadert tevens in het feit dat het Jene-
vermuseum vandaag stevig inzet op het 
verzamelen en borgen van immaterieel of 
niet-tastbaar erfgoed. Daarin past het la-
ten herleven van oude, traditionele recep-
turen van verdwenen stokerijen perfect. 
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Elixir is een geneeskrachtig aftreksel van 
kruiden, een drankje waaraan doorgaans 
bepaalde magische of geneeskundige ei-
genschappen worden toegeschreven. In 
de alchemie was het ook een andere naam 
voor de Steen der wijzen die onedele me-
talen kon omzetten in goud. Naar een le-
vensverlengende substantie verwees de 
alchemist eerder met de term naar “elixir 
vitae” of levenselixir.

Uit verschillende receptenboeken van 
voormalige Hasseltse en andere Belgi-
sche stokerijen blijkt immers dat tijdens de 

hoogdagen van de jeneverindustrie ‘Eau 
d’Or’ als elixir hier gretig afname vond.

Voor de creatie van het Goudwater werd 
inspiratie gevonden bij “Eau d'Or”, ook 
wel ‘Bruidstranen’ genoemd, een van 
oorsprong Oudhollandse goudlikeur uit 
de 17e eeuw met gemaakt uit gedestil-
leerd sinaasappel, suiker, kaneel, walnoot, 
zoethout en 24 karaats bladgoud. Maar 
er zijn varianten: bij distilleerderij De Ooi-
evaar uit Amsterdam is ze gedistilleerd 
van amandelen, nootmuskaat, kaneel en 
sinaasappels of zoals bij Van Kleef uit Den 
Haag als likeur op basis van kardemom, 
kaneel, venkel en citrusschil.

De in de likeur zwevende, flinterdunne 
stukjes bladgoud - consumeerbaar! - kun-
nen verwijzen naar de tranen van geluk van 
de kersverse bruid. Dit naar het idee van 
“tranen van geluk”. Een andere betekenis 
van bruidstranen is als aanduiding van het 
diner dat aan de ouders van de bruid werd 
aangeboden bij de ondertrouw. Dit sym-
boliseerde het afscheid van de bruid van 
haar jeugd en het verlaten van het ouderlijk 
huis.

Reeds op 9 oktober 1853 hielden de Has-
seltse distillateurs een banket ter ere van 
Willems, waarbij hem een portret en een 
gouden medaille werd aangeboden voor 
alle toen gedane inspanningen. In 1857 
werd Willems aangesteld tot hoofdge-
neesheer van de burgerlijke gestichten. In 
oktober van dat jaar werd hij gekozen tot 
gemeenteraadslid. Tot zes maal toe (tot 
1890), zag hij zijn mandaat vernieuwd. 

In 1870 werd hij tot geneesheer van de ge-
vangenis aangesteld en in 1873 tot leraar 
aan de provinciale vroedvrouwenschool. 
Hij trad op 22 augustus 1872 in Luik in het 
huwelijk met Eugenie Malherbe. Uit deze 
echt werden twee kinderen geboren, Mar-
garetha en Albert. Sedert 1879 zetelde hij 
als provinciaal raadslid en nadien als be-
stendig afgevaardigde in de provincieraad. 
In belangrijke besprekingen omtrent hygi-
ene en milieu kwam hij tussen met gezag. 

Dat onze Hasseltse dokter het bij ’t rech-
te eind had wordt bevestigd op 29 juni 
1880 in een brief van Pasteur aan Willems 
(Rijksarchief Beveren-Waas) waarin: "Ik 
zag de zeer interessante corpuscula die u 
vroeger reeds gerapporteerd had, en heb 
enige proeven gedaan om ze te cultiveren, 
tot nog toe zonder resultaat. Naar verluidt 
bent u daar wel in geslaagd. Ik zie uit naar 
uw publicaties dienaangaande. Ik dank 
de heer Bouley die me met u in contact 
bracht, en door wie ik zeer grote waarde-
ring heb opgebracht voor uw prachtige 
ontdekking van preventieve inenting tegen 
besmettelijke pleuropneumonia."

Het duurde echter nog tot omstreeks 1900 
voordat de inentingen in wetenschappe-
lijke kringen algemeen aanvaard werden. 
Ondertussen werden de inentingsmetho-
den verfijnd, en in plaats van nog extrac-
ten van zieke longen te moeten gebruiken, 
werden weldra echte vaccins ontwikkeld.

Een hoogtepunt van zijn leven was on-
getwijfeld 14 oktober 1900, toen heel de 
wetenschappelijke wereld met de nodige 
luister de vijftigste verjaardag van zijn doc-
toraat en van de uitvinding van het vaccin 
tegen de veepest herdacht. Dokter Wil-
lems overleed in zijn geboortestad op 21 
januari 1907. 

Het statige herenhuis aan de Dokter Wil-
lemsstraat 28 (kort na zijn overlijden werd 
de aloude Houtmarkt aldus herdoopt) is 
niet het geboortehuis van dokter Willems, 
wel de plaats waar de man de laatste 27 
jaar van zijn leven doorbracht. Aan het huis 
werd een gedenkplaat bevestigd, waar 
een leuk verhaal aan verbonden zit. De 
erfgenamen van Willems hadden namelijk 
serieus wat vragen bij de oorspronkelijke 
geplande Nederlandstalige tekst, terwijl de 
overheid geen Franstalige teksten wilden vervolg op pagina 15
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Bittere armoede

In het Vlaanderen van de 19de eeuw was 
het allesbehalve rozengeur en maneschijn 
voor de keuterboer of de loonarbeider. Het 
armzalig stukje grond was immers nauwe-
lijks voldoende om de maag van zijn talrijk 
gezin te vullen. Slechte oogsten dreven 
hem tot honger en wanhoop. Met primitie-
ve houten spinnewielen en weefgetouwen 
trachtten de boerenfamilies hun schamel 
inkomen te verhogen. Het leven van de 
loonarbeider, meestal dagloner in seizoen-
bedrijven, was eerder nog slechter. Grote 
industriële bedrijven waren immers onbe-
staande. De bestaande vlas- en wolbedrij-
ven gaven de dagloners zeker geen fleu-
risante inkomsten net zoals het manden 
vlechten of het klompen maken. Ook het 
werken in de steenbakkerijen leidde zeker 
niet tot waardige inkomsten maar eerder 
tot lange werkdagen voor de tewerkge-
stelde mannen, vrouwen en kinderen en in 
winter tot bittere armoede. 

Vrouwen- en kinder- 
arbeid wordt algemeen

De 19de eeuwse industriële revolutie 
boomt ook in het nog jonge België. Spoor-
wegen worden aangelegd, kanalen gegra-
ven. Een gouden tijd voor middenstand en 
bourgeoisie breekt aan. Die technologi-
sche ontwikkelingen brachten echter voor 
het werkvolk geen evenredige rijkdom, 

het vergrootte zelfs de inkomstenkloof. 
De nieuwe fabrieken met moderne spin-
machines en weefgetouwen in het Gentse 
kenden immers een groot aanzuigeffect 
van de verarmde plattelandsbevolking 
waardoor de steden werden overspoeld. 
Het aanbod steeg, waardoor de lonen 
schandalig laag dalen. De nog goedkopere 
vrouwen- en kinderarbeid wordt algemeen 
ingezet. Maar de stad raakt overvol. De 
mensen verdringen zich in praktisch on-
leefbare beluiken met open riolen. 

In kamertjes waarin meer dan 10 perso-
nen, volwassenen en kinderen tezamen 
eten, slapen, zich wassen en voortplan-
ten. Louis Paul Boon laat priester Daems 
erover vertellen: “Het waren enge stegen 

en benauwde koertjes…waar bergen weg-
rottende vuilnis aan de ingang lagen opge-
stapeld. Er hing een geur van wegrottend 
kalk,…de geur van honger en tekort.”

Sterk contrasterend etaleert de bourgeoi-
sie en de middenklasse hun rijkdom in hun 
statige herenhuizen met overdadige rijkelij-
ke interieurs. Les nouveaux riches bouwen 
riante eclatante buitenverblijven buiten de 
stad. 

Geïnspireerd door Karl Marx’ ‘Communis-
tisch Manifest’ verzetten de verpauperden 
zich. 

Huis van Alijn – foto Ch. Jennis.
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De likeur Bruidstranen, ook op smaak ge-
bracht met allerlei specerijen, is een direc-
te afstammeling van de hippocras uit de 
middeleeuwen. En andere verwant is de 
glühwein.

De traditie van “Eau d'Or” gaat mogelijk 
ook terug tot in de tijd van Louis XIV. Aan 
zijn hof werd “Eau d'Or” als statussymbool 
gedronken.

Er is tevens een relatie met het "Danziger 
Goldwasser” (goldwasser - zlota woda) die 
voor het eerst geproduceerd werd in 1598 
in Pruisisch haven van Danzig (nu Gdansk 
Polen) als een hooggradige likeur (40° mi-
nimum). 

Al deze vormen van “goudwater” gaan te-
rug tot de kruidenthee op basis van wijn 
met echte gouden vlokken van de gro-
te Catalaanse arts Arnaldo van Villanova 
(Arnaud de Villeneuve - Valencia 1235 - 
Genua 1311), een 14e-eeuws alchemist, 
astroloog en arts die bekend werd omdat 
Paus Clemens V genas van een ernstige 
ziekte met het goudwater dat beschreven 
werd in zijn “Liber de Vinis”.

Hoewel zeker niet exclusief bestemd voor 
een vrouwelijk publiek zitten in de samen-
stelling van deze lichtgele, doorzichtige li-
keur, tal van elementen die deze likeur een 
smaakvolle ode aan de Virga Jesse maken.

Volgens museumstoker Jan Kempeneers 
is de lichtgele, doorzichtige likeur van 
Goudwater in een fles van 50cl met 38% 
alcoholgehalte en 22 tot 24 karaat blad-
goud een combinatie van een fractie mout-
wijn met de geest van verschillende citrus-
vruchten en enkele ‘vrouwelijke’ kruiden 
als karwijzaad en selderzaad, rozenwater, 
Sint-Lucia kruid en enkele andere kloos-
terkruiden. 

Zo stimuleert, volgens hem, karwijzaad de 
melkproductie en menstruatie, kalmeert 
het selderzaad het centrale zenuwstel-

sel en is goed voor jonge moeders, staat 
rozenwater voor de geur van de liefde & 
werd het Luciakruid gebruikt als liefdes-
middel en nog enkele andere kruiden die 
behoren tot het eigen smaakpallet.

Het hele proces is uiteraard museumge-
heim, want aan de ontwikkeling van deze 
sterkedrank werd lang gewerkt, samen 
met een professioneel proefpannel. Een 
fles Goudwater kost 25 euro, is sinds 1 juli 
2017 degusteerbaar en verkrijgbaar in het 
proeflokaal van het Jenevermuseum.

Ga op in dit verhaal van rampspoed en 
redding, van hoop en wanhoop, van licht 
en duister, van geloof en wetenschap bij 
het proeven van het “Hasselts Goudwa-
ter”!
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JACQUES COLLEN is vanuit zijn functie als professor en lector in 
Toerisme aan verschillende hogescholen erg geÔnteresseerd in streek-
gebonden producten. Zo is hij stichter en voorzitter van de Academie 
vor de Streekgbonden Gastronomie, een studie- en documentatiecen-
trum dat hij in 1981 stichtte samen met radiojournaist Jan Lambin. 
Jacques is VJV-lid sinds 1979.
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Uit het moeras van ellende en verrotting verrijst het socialisme. 
Met opgestoken vuist klink de ‘Internationale’ vanuit de ‘Vooruit’.

Sociaal realistische kunstenaars

In 1849 schilderde Gustave Courbet ‘De Steenkappers’ een 
werk met twee realistisch afgebeelde steenkappers. Ongeveer 
gelijktijdig schilderde ook Jean-François Millet en Jules Breton 
maatschappelijk kritische werken. In België kregen deze sociaal 
realistisch geïnspireerde kunstenaars spoedig navolging met on-
dermeer Constant Meunier (1831-1905), Emile Claus (1864-1940), 
Leon Frederic (1856 – 194O) en Eugène Laeremans (1864-1924).

In Gent verzamelden een groep kunstenaars zich in en rond het 
bouwvallige Caermersklooster te midden het Patershol: Georges 
Minne, Frits Van den Berghe, Karel en Gustaaf Van de Woesty-
ne, Valerus de Saedeleer, Julius De Praetere, Leon en Gustaaf De 
Smet – beter als Gust. De Smet gekend. De kunstenaars zullen 
het groezelige Patershof verlaten om zich te rond het idyllische 
Sint-Maartens-Latem aan de Leie te vestigen. De naturalistische 
Emile Claus woonde reeds eerder in Astenede. Deze groep kun-
stenaars zal de kunstgeschiedenis ingaan als de Latemse school. 
Kunstenaars die vaak contemplatief met een realistische vormen-
taal naar een rustpunt zochten te midden een passievolle omge-
ving.

De Latemse School

George Minne, voornamelijk beeldhouwer die met gestileerde 
eenvoudige vormen de mens verheft tot tere ingetogen sierlijke 
sculpturen. Constant Permeke gekend voor zijn met een aards 
pallet ingekleurde expressionistische bonkige en hoekige afge-
beelde vissers, marine- en boerenlevens. Permeke wordt aanzien 
als de grootste Vlaamse expressionist.

Vanuit een christelijke iconografie schildert Gustave Van de Woes-
tijne, boerenfiguren met een uitgelezen realisme die aan zielsver-
wantschap met de Vlaamse primitieven laat denken. Zijn boeren 
archetypen suggereren een bovenaardse expressie. De als jon-
geling socialistisch bezielde Valerius De Saedeleer zal later geïn-
spireerd door de Vlaamse primitieven en schatplichtig aan Pieter 
Bruegel intimistische landschappen schilderen. Vooral zijn winter-
landschappen worden als blijvende begeerde waardes erkend.

Aanvankelijke luministisch, 
evolueert Gust. De Smet naar 
het kubistisch expressionis-
me. In zijn volkse- en boeren-
taferelen, vaak geschilderd 
met warme kleuren, gaat de 
meester verteller op zoek 
naar authenticiteit. Een grote 
vakkennis en een doordacht 
kleurengebruik zijn kenmer-
kend voor Leon De Smet. 

Zijn landschappen, portretten en stillevens blinken uit door zijn 
uitdrukkelijk luministisch pallet.

Hubert Malfait is opgegroeid in Astene. Zijn vader had er een café. 
Zijn werken worden vaak gedomineerd door de vrij donker ge-
tekende personages met soms onverwachte ingekleurde achter-

gronden. Albert Servaes schildert vooral boerentaferelen in een 
eigen expressionistische stijl. Maar het is vooral zijn Kruisweg, 
naar het passieverhaal, dat bekendheid zal verwerven. 

Gedreven door Sigmond Freuds psychoanalyse, brengt Frits Van 
den Berghe de verbeelding van primitieve menselijke driften in een 
geabstraheerde expressionistische vormentaal. Zijn socialistische 
en surrealistische inspiraties geven zijn werken een dubbele ge-
laagdheid met sterk maatschappelijke achtergronden.

Jozef Dauwe, gedeputeerde van de provincie Oost-Vlaanderen: 
‘Elke donderdag sta ik oog in oog met Edward Anseele, of toch 
met zijn geschilderd portret, dat in de deputatiezaal hangt. Het is 
een meesterwerk van Frits van den Berghe, onmiskenbaar een 
van de boeiendste figuren van de Latemse school. Ik blijf me ver-
bazen over de energie die het portret uitstraalt: Anseele wordt 
voorgesteld als een man uit één stuk, impressionant met zijn han-
den als kolenschoppen op het spreekgestoelte. Zijn blik vooruit, 
de enige richting die ideologisch bij hem past, zijn lippen verraden 
dat hij een redevoering ten beste geeft’

Fernand Huts: ‘Bekijk de gebalde vuist, 
het tegen de menigte afgetekend li-
chaam, het voor zich prekend gelaat. 
Het schilderij accentueert meer dan 
wat ook de kracht en hoop die Anseele 
naar zijn toehoorders overbrengt. De 
volksmassa hangt bewonderend aan 
zijn lippen, put moed en vertrouwen. 
Het beeld van een patron, van een lei-
der, zoals men er nu geen meer ziet.’

MIAT, Museum over Industrie, Ar-
beid, en Textiel. Minnemeers 10, 9000 Gent.  
Open: ma, di, do, vrij 10-17 uur, za, zon & feestdagen 10-18 
uur.  
Info: 09 269 42 00, www.miat.gent.be.  

Huis van Alijn, Kraanlei 65, 9000 Gent. Open: ma, di, 
do, vrij 9-17 uur, za, zon & feestdagen 10-18 uur. 

Museum van Deinze en de Leiestreek, Lucien Mathuislaan 
3-5, 9800 Deinze. 
Open: di-vrij 14-17.30  uur, za & zo 10-12 en 14-17 uur.  
Info: 09 381 96 70, www.mudel.be 

OER, Tentoonstelling over Vlaamse Kunst 1880-1930, nog tot 
8 augustus 2017, Caermensklooster, Patershol, Lange Steen-
staat, 9000 Gent. Open van di – vrij van 10 – 18 uur. Info: 09 
269 29 10,  www.caermersklooster.be

FRANK VAN DESSEL (°1941) studeer-
de aan de Hogere Zeevaartschool Ant-
werpen. Sinds 1982 brengt hij verslag uit 
over en is curator van culturele activiteiten 
en tentoonstellingen voor de progressie-
ve ideologische culturele familie (Curieus, 
ABVV…) provincie Antwerpen. Maar ook 
aan het leefmilieu in zeer brede zin – erfgoed, energie, trans-
port, socio-economische componenten en sociale triggers  – 
besteedt hij aandacht.

MuDeL - G. Van de 
Woestijne - Nandje 
hoofd – foto Ch. Jennis.

Fernand Huts adoreert  portret 
van E. Anseele – foto Ch. Jennis.


