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Beste VJV leden,

Met veel trots stellen wij ons eerste Jaarboek van de 
Vlaamse Journalisten Vereniging voor – het perfecte 
compromis tussen een digitale en papieren commu-
nicatie met onze leden. 

Op elke jaarvergadering werd dit onderwerp aange-
sneden: is het nog verantwoord om ons driemaan-
delijkse tijdschrift De Nieuwe Tydinghe in gedrukte 
vorm uit te brengen? Nieuws brengen, daar hebben 
wij onze website voor, waar wij kort op de bal kun-
nen spelen. Maar anderzijds stellen veel leden een 
vorm van een tastbaar tijdschrift op prijs, waarin 
zij hun werk kunnen voorstellen, waarin zij kunnen 
vertellen wat VJV eigenlijk is. Daarom werd dit jaar 
de knoop doorgehakt. De driemaandelijkse gedrukte 
versie van DNT werd stopgezet. Voortaan brengen 
we één keer per jaar een VJV Jaarboek uit. De eerste 
versie heb je nu in handen.

Dit jaarboek is meteen ook de voorstelling van ons 
nieuw, fris logo. Dat draagt het motto “VJV opent 
deuren”. En dat is ook zo. We vergeten soms onze 
lidkaart boven te halen. In de realiteit wordt onze 
VJV-kaart nationaal en Internationaal erkend en  

gewaardeerd. Zij opent deuren bij evenementen, 
tentoonstellingen en meer: van Batibouw in Brussel,  
Archeoparc in Malagne, tot Guggenheim New York.

Met dit boek willen wij duidelijk maken wie we zijn, 
wat onze vereniging doet, maar vooral: waarmee 
onze leden bezig zijn. 

Wij bedanken de vele leden die de kans aangrepen 
om zich voor te stellen en op die manier meegehol-
pen hebben aan dit Jaarboek. 

De vernieuwing van VJV werd duidelijk in gang  
gezet!

Het VJV-team

VOORWOORD

2

Vlaamse Journalisten Vereniging

Cover: La Biomista - ©Koen Vanmechelen - foto: Kris Vervaeke I Shockroom - foto: Peter Minnebo I Stampmedia - foto Stampmedia I Aangespoeld in 
Oostende (boek) - foto: © Adriaan Huys

VJV_jaarboek_Proef 7 dec.indd   2 7/12/20   15:53



3

INHOUD

 Inleiding

2 Voorwoord

3   Inhoud

  Over onze vereniging

  

4 Groepsfoto

5 Samenstelling Raad van Bestuur

6   Onze missie

9  Werking Erkenningscommissie

10   VJV-Ereleden en Jubilarissen

 VJV werkt samen met

 

12   Stampmedia

18   Cartoonistenvereniging KEVER-FECO

22   VJV-infosessies voor studenten

61   In Memoriam

Verantwoordelijk uitgevers: Ronny Van Cutsem - Kristin Spiessens, Pelikaanstraat 94 bus 8, B 2018 Antwerpen 
Alle rechten voorbehouden VJV 2020
Vormgeving: Annabel Bruneel I www.annabelgraphics.be

Cartoons, foto’s, artikels: zie bronvermeldingen - Elke inzender draagt de volle verantwoordelijkheid voor zijn/haar bijdrage. Gehele of 
gedeeltelijke overname van stukken hieruit kan enkel mits voorafgaande en schriftelijke goedkeuring en met volledige bronvermelding. 
Niet ondertekende artikels vallen onder de verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke uitgever.
Redactie: Raad van Bestuur VJV, Pelikaanstraat 94 bus 8, 2018 Antwerpen I www.vjv.vlaanderen I info@vjv.vlaanderen I 0485 56 31 36

Dit jaarboek wordt gratis verspreid onder de leden van de Vlaamse Journalisten Vereniging. Extra exemplaren zijn te verkrijgen mits  
betaling van €5 (leden) of €10 (niet-leden) + verzendkosten; aan te vragen via info@vjv.vlaanderen
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SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR
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Wie is wie ?

Ronny Van Cutsem

Kristin Spiessens

Ivan Vanhove

Hilde Van Gool

Didier Verbaere

Co-Voorzitter

Co-Voorzitter

Penningmeester

Secretaris

Lid RVB

Ronny is Spa reviewer en Business Developer in beauty & wellness. Hij is uit-
gever van z’n eigen Beautybizz.be en Belbeauty.be magazine en werkt voor 
verschillende vakbladen zoals Beauty Forum, Hebe en Jewels & Watches Info.
Daarnaast heeft hij ook een aantal websites en organiseert hij jaarlijks de 
‘Schoonheidsspecialiste van het Jaar.be ’-award en de beurs www.beau-
ty-massage-wellness-expo.be

Jacques Allard

intredend Co-Voorzitter

Gerda Sterk

Lid RVB

Kristin werd lid van VJV toen ze correspondent was van Gazet van Antwer-
pen. Na een paar jaar in het bestuur te hebben gezeten, nam ze in 2015 
graag de uitdaging aan om samen met Ronny co-voorzitter te worden van de  
vereniging. Ondertussen is ze niet meer actief in de journalistiek, en laat ze 
het mandaat na 6 constructieve en prettige jaren graag over aan Jacques.

Jacques is o.a. uitgever van het magazine Archi-News, dat nieuwe en opval-
lende architectuurprojecten belicht in binnen- en buitenland.  Hij reist heel de 
wereld af, van Dubai en Peking tot München om er congressen en uitwisselin-
gen tussen architecten te organiseren. Jacques is actief bestuurslid bij VJV en 
vanaf 1 januari 2021 co-voorzitter van de Raad van Bestuur.

Ivan is freelance journalist voor Het Nieuwsblad en De Gentenaar. Hij brengt 
regionaal vooral politiek, sociaal en cultureel nieuws, maar ook sport en dan 
specifiek volleybal. Ivan is al vanaf 1988 lid van VJV en sinds 1 januari 2020 
penningmeester. In overleg met de andere bestuursleden zal hij waken over 
het zo goed mogelijk evenwicht tussen inkomsten en uitgaven.

Hilde draait al jarenlang mee in de werking van VJV waar zij zich vooral over 
de praktische kant van de werking van de vereniging bekommert, zoals het 
ledenbeheer. Zij is al meer dan 20 jaar uitgeefster van de nieuwssite netties.
be, die bericht over nieuws over technologie en het internet, en schrijft als 
freelance journaliste voor verschillende media.

Gerda Sterk woont in Antwerpen en is sinds 2011 lid van VJV. Zij was lerares 
talen en kunst en momenteel reisleidster. Vanuit haar ervaringen schrijft zij 
artikels voor verschillende opdrachtgevers. Door nieuw verschenen boeken te 
lezen en er een recensie over te schrijven, combineert ze al langer dan 35 jaar 
twee hobby’s: lezen en schrijven. Sinds enkele jaren zit ze mee in het bestuur 
van SKEPP, een vereniging die beantwoordt aan haar kritische ingesteldheid.  

Didier Verbaere is sinds 1996 freelancefotograaf en journalist voor verschil-
lende media – aanvankelijk bij Het Volk en Het Nieuwsblad. En sinds 2004 full-
time en vast verboden aan DPG Media als journalist bij Het Laatste Nieuws. 
Daarnaast freelancemedewerker voor Roularta Media en Radio 2. Sinds een 
tweetal jaren ook lid van de Raad van Bestuur van VJV.
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ONZE MISSIE

Onze missie voor 2021

VJV: verleden en toekomst 
Het medialandschap is sinds de oprichting van onze 
vereniging in 1965 grondig veranderd. In de begin-
jaren hebben wij vooral getracht om mensen te  
bereiken van de periodieke pers. De laatste jaren 
willen wij ook de mensen die hun journalistieke 
boodschap via de nieuwe media verspreiden een 
kans bieden om door te groeien via hun blogs, pod-
casts, websites, videocasts. Ook medewerkers aan 
productiehuizen, die journalistiek werk verrichten 
maar waarvan het werk niet onder eigen naam  
gepubliceerd wordt, willen we bereiken.

Samen met onze Erkenningscommissie werden  
regels uitgewerkt waaraan de erkenning van kandi-
daat-journalisten getoetst wordt. Regels die aan de 
voortdurend veranderende realiteit aangepast wor-
den, waardoor wij startende journalisten met onze 
perskaart een kans bieden – voor welk medium zij 
ook werken.

Onze Missie voor 2021 
2020 is een jaar om nooit te vergeten. Voor velen 
onder ons waren de voorbije maanden een reële  
uitdaging. Journalistiek is gebaseerd op persoonlijk 
contact, het vertrouwen winnen van de men-
sen om zo inhoudelijk kwalitatief werk te kunnen 
verrichten. Wij hebben ons allen terug in vraag  
moeten stellen. Hoe gaan we verder? Hoe kunnen 
wij in de toekomst nog beter werken met al de  
huidige afstandsbeperkingen?

Ook de Vlaamse Journalisten Vereniging heeft zich 
in vraag gesteld en het belangrijkste dat naar boven 
kwam, was de nood om onze eigen leden nog beter 
te leren kennen.

Elk VJV-lid is belangrijk. Daarom zullen jullie in de 
komende weken en maanden door de leden van 
de Raad van Bestuur en de Erkenningscommissie  
opgebeld worden voor een open en vrij gesprek. Met 
belangstelling zullen we luisteren naar wat jullie  
beschouwen als successen of als extra uitdagingen. 
We zullen dan een beter beeld hebben hoe de  
Vlaamse Journalisten Vereniging nog verder kan  
evolueren en hoe VJV jullie nog beter kan bijstaan 
met nuttige informatie en ondersteunen bij de 
uitoefening van jullie journalistieke passie. Het zijn 
de leden van de VJV die onze vereniging maken en we 
twijfelen er niet aan dat we samen met jullie de 
vernieuwing en verjonging van de VJV zullen waar-
maken.
 
Vanaf 1 januari 2021 treedt Jacques Allard toe tot 
de Raad van Bestuur, om zich, samen met collega 
Ronny Van Cutsem en de hele bestuursploeg,  
achter dit voornemen zetten. Namens de hele ploeg 
danken wij Kristin Spiessens, die ontslag neemt uit de  
Bestuursraad, voor haar tomeloze inzet in de 
voorbije jaren, haar fantastisch vermogen om  
vergaderingen in een goede baan te leiden en haar 
creatieve ideeën voor de vernieuwing van onze 
vereniging.

Het VJV-team. 
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Op zaterdag 5 december 2015 vierde de Vlaamse 
Journalisten Vereniging haar 50-jarig bestaan met 
een plechtige ontvangst door burgemeester Bart 
De Wever op het Antwerps Stadhuis en een acade-
mische zitting in de namiddag in aanwezigheid van 
toenmalig mediaminister Sven Gatz, gevolgd door 
een feestelijk ledendiner.

Meteen betekende dit ook mijn afscheid als 
VJV-voorzitter. Een taak die ik gedurende 6 jaar 
met heel veel voldoening had vervuld. Tijdens mijn  
gelegenheidstoespraak gaf ik het startschot voor de  
verdere toekomst van de vereniging. Een toekomst 
die in verband met mijn opvolging aanvankelijk  
enige onduidelijkheid met zich meebracht.

Omwille van hun professionele bezigheden hebben 
uiteindelijk Kristin Spiessens en Ronny Van Cutsem 
in een duobaan het voorzitterschap aanvaard. Een 
niet voor de hand liggende taak die ze inmiddels 
reeds vijf jaar, samen met de andere leden van de 
Raad van Bestuur en van de Erkenningscommissie 
met heel veel inzet hebben waargenomen. Alles-
zins geen gemakkelijke opdracht want een steeds 
meer versnipperd medialandschap en de onvermij-
delijke vergrijzing binnen het VJV-ledenbestand zijn 
hardnekkige spelbrekers die de verdere groei van de  
vereniging belemmeren.

Toch zijn zij erin geslaagd om de continuïteit van de 
Vlaamse Journalisten Vereniging veilig te stellen. 
Met een vrijwel stabiel ledenbestand blijft de toe-
komst van de vereniging verzekerd. Weliswaar rest 
er een blijkbaar onoverbrugbare kloof tussen de VJV 
en de beroepsvereniging (VVJ) waardoor dit een vol-
waardige erkenning door de Vlaamse en Federale 
Overheid nog steeds een obstakel is.  

Als gewezen voorzitter, trouw lid en vurig aanhanger
van de Vlaamse Journalisten vereniging wil ik, mede 
namens alle leden van VJV, het bestuur langs deze  
weg van harte danken voor hun inzet envolharding. 
Met de leuze ‘lang leve de VJV’ wens ik de vereniging
het allerbeste toe voor de komende jaren!

Walter Van den Branden
Voorzitter VJV 2009-2015
Foto: Patrick Henry

VJV – Meer dan een halve eeuw
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WERKING ERKENNINGSCOMMISSIE

Wie is wie ?

Jean BUYLE

Willy YSEWIJN

François VAN DE BRUL

Georges DE SMAELE

Cor BLANCKE

Voorzitter

Ondervoorzitter

Secretaris

Lid EC

Lid EC

Hoofdredacteur van Cartoon Productions.  Het jaar 2020 zal de 
geschiedenis in gaan als een bewogen jaar. Voor al degene die 
in het culturele vak zitten is het ook moeilijk om te overleven.  
Maar toch mag men de moed niet opgeven. We kijken al zeker 
uit naar een beter 2021.

Met nummer 161 op mijn perskaart begin ik me bij de “anciens” 
van het VJV te rekenen. Ooit en steeds als free-lancer werkte 
ik bij Het Volk, De Gentenaar, Het Laatste Nieuws. Daarna bij 
het Gents Advertentieblad en bij De Streekkrant en De Zondag. 
Heden redacteur/fotograaf bij LieveNieuws en Cultuur in Beeld. 
Ook in deze barre coronatijden blijft de slogan” niet plooien” 
zoals ze in Gent zeggen.

Georges De Smaele woont in Gent en is lid van verschillende 
oenologische verenigingen. Hij is lid van VJV sinds 2003 en  
zetelt al enkele jaren in de Erkenningscommissie. Als Mees-
ter-Vinoloog wordt hij regelmatig gevraagd als gastspreker voor 
verenigingen en wijnclubs. Zijn publicaties verschijnen in diver-
se magazines, waaronder Ken Wijn, Universitas, De Wijnspiegel, 
Gezinsbond...

Mijn naam is Willy Ysewijn, ik ben al veel jaren lid van het VJV 
en bekleed binnen deze vereniging de functie van lid van de 
erkenningscommissie. Journalistiek ben ik vooral actief in de 
politiek. Jarenlang heb ik aan politieke verslaggeving gedaan, 
eerst op Europees vlak maar ondertussen overgestapt naar de 
nationale politiek.
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Werking 2020

Alhoewel wij het jaar veelbelovend begonnen  
waren, met verschillende nieuwe aanvragen voor 
erkenning als journalist, viel het werk vanaf maart 
2020 stil. De reden is gekend: het vermaledijde  
coronavirus. Vergaderingen van meerdere personen 
werden tijdens de lockdown verboden, en zijn mid-
den oktober nog altijd niet toegelaten.

Onze Erkenningscommissie kon dus niet lijfelijk  
vergaderen, en heeft de ontvangen dossiers zoveel 
mogelijk via mail en elektronisch overleg behandeld.

Omdat vele leden door de Covid-19 pandemie gehin-
derd werden in hun werk, hebben wij ook besloten 
om mild te zijn voor de herscreeningen. Wij hebben 
geen nieuwe uitnodigingen uitgestuurd om docu-
menten ter herscreening voor te leggen – gezien de 
omstandigheden lijkt dat ten opzichte van de getrof-
fen journalisten niet opportuun.

Leden, die hun journalistieke taak in min of meer 
normale omstandigheden konden uitvoeren, nodi-
gen wij echter uit om spontaan hun documenten ter 
staving van hun activiteit aan ons voor te leggen.  

Zo kunnen wij de documenten met de nodige  
mildheid beoordelen, en zijn zij weer verzekerd van 
een Erkenning voor de volgende 2 jaar.

Collega’s, hou u goed en wees voorzichtig!

Jean Buyle, 
voorzitter Erkenningscommissie VJV

De werking van de Erkenningscommissie in 2020

cartoon: André Nollet

VJV_jaarboek_Proef 7 dec.indd   9 7/12/20   15:53



VJV - Ereleden 

Marcel BROCATUS †

Mirek CERNY †

Louis DAVIDS †

Raoul Maria DE PUYDT

Guy FREIERMUTH 

André MORTELMANS

Freek NEIRYNCK †

Georges SEVENANTS

Luc VAN BALBERGHE

Frans VANDENBRANDE

Jan VAN BROECKHOVEN

Jack VERDYCK

Georges VERSTRAETE

10

Jaarvergadering 2019 in Sint-Niklaas - Foto Bernard Decock
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VJV - Jubilarissen

Vierden in 2020 hun  
25-jarig jubileum als lid  
van VJV: 

Thérèse DAVIDS 

Stijn LAUWERS

Kris PATTYN

Johan VAN BEVER

Marc AERTS

Emiel DE BOLLE

Eduard VAN DOREN

Ronny VANHOOREN

Doordat onze evenementen in 2020 wegens 
de coronacrisis afgelast moesten worden, 
konden wij de jubilarissen spijtig genoeg niet 
in persoon gelukwensen met hun jubileum. 
Maar met deze wensen wij hen van harte 
proficiat! De jubilarissen ontvangen per post 
een kleine attentie.

Luc Verstraeten, jubilaris gevierd tijdens Jaarvergadering 2019
Foto: Bernard Decock
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VJV WERKT SAMEN

Samenwerking met Stampmedia

Jongeren maken een substantieel deel van onze 
samenleving uit, en toch komt hun stem in verhou-
ding maar weinig aan bod in de media. Met Stamp-
Media willen wij de stem van jongeren in de media 
versterken.

We begeleiden jongeren in het maken van media, 
van ruw idee tot afgewerkt product. De eindresul-
taten publiceren we online en zijn gratis over te 
nemen door andere – veelal Vlaamse – media. In die 
zin zijn media eerder een middel dan een doel voor 
onze organisatie. De leefwereld van jongeren – hun 
dromen, frustraties, maar ook verfrissende blik op 
wat er rondom hen gebeurt, is de motor die hen én 
ons als organisatie aandrijft. Gemiddeld wordt zo’n 
65 procent van wat we online publiceren overgeno-
men door andere media. Op die manier nemen jon-
geren deel aan het publieke debat en zetten we de 
thema’s en onderwerpen die hen bezighouden hoger 
op de journalistieke agenda.

StampMedia houdt vinger aan de pols bij jongeren 
en heeft op die manier inzicht in hoe jongeren naar 
nieuws kijken, hoe ze ermee omgaan en hoe ze het 
interpreteren.

Ook het beleid willen we met onze organisatie 
een signaal geven dat jongeren een onmiskenbaar 

12

belangrijk deel van onze bevolking vormen. Zij zijn 
de generatie van morgen, die de redacties van de 
toekomst, maar ook de andere sectoren in onze 
samenleving zullen bevolken. Alleen al daarom is het 
belangrijk om te luisteren naar wat ze te vertellen 
hebben. Een gedegen netwerk in de jongerencultuur 
en een open blik zijn daarom essentiële tools die een 
journalist nodig heeft om een evenwichtige kijk te 
bieden op wat jongeren vandaag beweegt.

Marjorie Blomme,
Hoofdredacteur StampMedia vzw

VJV_jaarboek_Proef 7 dec.indd   12 7/12/20   15:53



Stampmedia Stampmedia
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VJV werkt al enkele jaren samen met Stampme-
dia. Jonge journalisten die bij Stampmedia “de 
stiel” geleerd hebben, worden door onze Erken-
ningscommissie erkend als journalist op basis van 
hun artikels. Onze lidkaart helpt hen om door te  
groeien naar een professionele carrière. Wij zijn 
blij dat velen van hen die weg ondertussen gevon-
den hebben!

In de volgende pagina’s vind je enkele artikels 
van deze jonge journalisten, die lid zijn van onze  
vereniging.
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Stampmedia, Maxine De Wolf

COVID-19 zet de wereld op zijn kop, maar niet 
enkel in de negatieve zin. Jongeren in lock-down 
zoeken naar creatieve manieren om zich bezig 
te houden, zeker nu tijdens de paasvakantie. Ze 
starten hun eigen projectje of vinden originele  
manieren om hun hobby’s van op afstand te  
blijven uitoefenen. Hieronder zetten we enkele 
jongeren in de kijker die vooral mensen weer met 
elkaar willen verbinden.

Emily Van Campenhout (27): online fanfare

Emily begeleidt de jeugdfanfare SMIK uit Kapelle-
op-den-bos. Door de quarantainemaatregelen lig-
gen de lessen en repetities van de fanfare al even 
stil en werd het concert waar ze zo naar uitkeken 
afgelast. Emily wou hier een digitale mouw aanpas-

sen en ging op zoek naar manieren om de leerlingen 
betrokken te houden en te blijven laten oefenen.  
Zo zijn er nu leraren die oefeningen doorsturen naar 
hun leerlingen of zelfs lesgeven via videochat.

Maar wat de leerlingen het meest missen is samen  
repeteren. Dus wanneer de Vlaamse Amateurmuzi-
kantenvereniging (VLAMO) opriep om het nummer 
‘We Zullen Doorgaan’ in te spelen, besloot Emily om 
met haar fanfare een stapje verder te gaan. Van op 
afstand samenspelen? Emily en haar fanfare bewijzen 
dat het kan.

Jonas de Coster 
(23) uit Ninove 
houdt zich graag 
bezig met het ma-
ken van 3D prints. 
Hij ontwerpt zelf 
de kleine figuurtjes 
op zijn computer om ze dan tot leven te brengen met 
een kleine 3D-printer die hij thuis heeft staan. Tijdens 
de lockdown kwam hij op het idee om zijn printjes op 
te sturen naar anderen. Via Instagram kunnen mensen 
aanvragen doorsturen, die hij dan voor hen uitwerkt.

Jonas De Coster  
(23): een 3D-print  
in je  brievenbus
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Hij vindt het leuk om creatief bezig te zijn en vindt 
het vooral een goede manier om met mensen in con-
tact te komen en een lach op hun gezicht te toveren 
tijdens deze moeilijke periode. “Het is altijd leuk om 
iets toegestuurd te krijgen, zeker in deze periode lijkt 
die blijdschap nog veel groter. Ik vind het super om 
mensen te verrassen met mijn ontwerpen en doe dat 
bovendien helemaal gratis,” vertelt Jonas.

Kasper Rombaut 
(16) uit Zelzate 
schrijft zijn eigen 
misdaadroman. 
Hij kwam vorig 
semester op het 

idee tijdens de les Nederlands en begon er toen al 
aan te schrijven. Zijn tijd in quarantaine gebruikt 
hij om door te werken aan zijn roman. ‘Blauw naar 
Rood’ is grotendeels fictie, maar Kasper haalt ook 
veel inspiratie uit de realiteit. Zo zijn de personages 
gebaseerd op klasgenoten en leerkrachten en dur-
ven ruzies in de klas ook wel eens opduiken in zijn 
verhaal.

In zijn boek gaan de leerlingen van zijn klas op zoek 
naar de waarheid rond de mysterieuze verdwijning 

van een klasgenote. Ze vermoeden dat de leerkrach-
ten meer weten dan ze willen prijsgeven. “Het boek 
is een echte hype in mijn klas, zowel de leerlingen 
als leerkrachten geven me tips en ideeën en moe-
digen me aan om mijn verhaal af te maken,” zegt 
Kasper, “Mijn grootste droom is dat ik ooit mijn boek 
kan afmaken en uitgeven.”

Leen uit Berchem 
is sinds kort werk-
loos en zocht een 
manier om zich 
nuttig bezig te 
houden. Ze gaf 
zich op als crisis-
vrijwilliger bij het Rode Kruis en had onlangs haar 
eerste opdracht. Leen mocht ouderen helpen om te 
leren videobellen zodat ze in contact kunnen blijven 
met hun familie. Op die manier wil ze ook de last 
voor het verplegend personeel helpen verlichten.

De ouderen en hun familie zijn heel dankbaar om-
dat het een manier is om met elkaar in contact te  
blijven. “Ik vind het heel tof om te doen,” zegt Leen. 
“Het is misschien maar een klein gebaar, maar men-
sen worden er heel gelukkig van. En dat is fijn om 
te zien.”

Kasper Rombaut 
(16): een eigen  
misdaadroman

Leen Gijs (27): 
Werken als 
crisisvrijwilliger
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Stampmedia, Glodie Mungaba

Van een sloppenwijk in het Kameroense Douala 
vertrekt Dominique Mbog als zestienjarige wees 
naar Antwerpen. Hij wordt geconfronteerd met 
eenzaamheid en racisme, maar geeft niet op. Uit-
eindelijk schopt Mbog het tot advocaat. In het 
Franstalige boek ‘Du ghetto au barreau’ (‘Van 
ghetto tot balie’) vertelt hij zijn onwaarschijnlijke 
verhaal.

Wat was uw belangrijkste motivatie om dit autobio-
grafische boek te schrijven?

“Ik wil iedereen die dit boek leest, laten begrijpen 
dat geen enkel obstakel te groot is. Niets kan je 
tegenhouden, als je je dromen wil verwezenlijken. 
Ik wil mensen geruststellen: dat je nooit moet den-
ken dat de moeilijkheden die er nu zijn, je weg naar 
succes zullen versperren. Daarnaast wil ik hulde 
brengen aan alle mensen die me tijdens mijn reis ge-
steund hebben, want zonder hen had ik mijn droom 
nooit kunnen waarmaken. Ik wilde hen bedanken en 
dit boek lijkt me de ideale weg.”

Vanwaar komt de titel van je boek?

“De woorden komen uit de mond van de pastoor, die 
me, na heel mijn parcours, in 2013 gedoopt heeft. Ik 
heb altijd gezegd dat zijn woorden de titel van mijn 

latere boek zouden worden. De pastoor onderteken-
de het voorvoord van mijn boek…”

U hebt een héél lange weg afgelegd.

“Ik ben geboren en getogen in een van de armste 
sloppenwijken van Douala, waar onderwijs een uit-
zondering was en de sterftecijfers door een gebrek-
kig gezondheidssysteem heel hoog lagen. Ik verloor 
mijn vader vlak voor mijn negende verjaardag en 
mijn moeder zes jaar later. Ik probeerde mijn christe-
lijke waarden vast te houden en niet weg te zinken 
in een omgeving van misdaad en prostitutie.”

“Toen ik het getto verliet, heb ik mezelf de belof-
te gedaan dat ik er nooit zou terugkeren zonder dat 
mijn sociale toestand verbeterd was. Ik heb de el-
lendige beginfase van mijn leven beschouwd als de 
heenmatch. En ik wist dat ik hard moest werken voor 
de terugmatch. Vandaag ben ik advocaat, getrouwd 
en vader van twee kinderen. Ik probeer mensen te 
motiveren om hun ware potentieel te ontdekken en 
het vervolgens in te zetten voor een hoger goed.”

De cover van het boek
Van Ghetto tot Balie
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Hoe vond je je weg in dit vreemde land, zo ver van je 
natuurlijke omgeving?

“Ik ben hier aangekomen in 1997. Dankzij de finan-
ciële steun van een van mijn broers, die stopte met 
studeren om te werken. Hij heeft mijn vliegtuigticket 
gekocht. Eens in België ben ik in een opvangcentrum 
in Kapellen terechtgekomen.”

“Alle hulp van bui ten-
af was wel kom, maar 
die ge ne die hard moest 
wer ken, was ik”

“Ik was zo blij met de hoop op een nieuw leven, 
dat ik geen aandacht schonk aan racisme of discri-
minatie. Ik was in Kameroen al zo goed voorbereid 
op tegenspoed, dat ik mijn moraal niet liet beïnvloe-
den. Ik heb daarentegen geleerd om de kleine dingen 
des levens te appreciëren – dat maakte me vrolijk,  
positief.”

“Ik zou voor de belangrijke terugmatch van mijn le-
ven ook niet op andere mensen rekenen. Alle hulp 
van buitenaf was welkom, maar diegene die hard 
moest werken, was ik. Die manier van denken stelde 
me in staat om gefocust te blijven. Het belangrijk-
ste was het ontwikkelen van mijn kennis en tegelij-
kertijd een goede manager zijn van mijn financiële 

middelen. Zo slaagde ik in mijn studies aan het  
Koninklijk Atheneum in Antwerpen en aan de  
universiteit en kon ik tegelijkertijd financieel onaf-
hankelijk zijn. Ik had ervoor gekozen om voor ‘het 
essentiële’ te leven.”

Welk advies zou u vandaag geven aan al wie omwille
van dezelfde omstandigheden eerder zou opgeven 
dan doorzetten?

“Ik zou hen willen zeggen dat… Als je een zaadje 
in de grond steekt, kijkt de aarde niet naar wie het 
in de grond steekt. Als je wil dat je zaadje uitkomt, 
moet je, onafhankelijk van je situatie, gediscipli-
neerd zijn, doorzetten en hard werken. Dan komt 
je plantje uiteindelijk uit. Dat kan niets of niemand 
tegenhouden.”

© Dominique Mbog

VJV_jaarboek_Proef 7 dec.indd   17 7/12/20   15:53



18

VJV WERKT SAMEN

Cartoonistenvereniging KEVER - FECO

De VJV is de enige journalistenvereniging die car-
toonisten erkent als journalisten. Met hun scherpe 
pen bedrijven ze een vorm van journalistiek die de 
voorbije jaren fel onder vuur genomen wordt, en 
hard moet knokken tegen censuur.
Daarom wil VJV het werk van cartoonistenvereni-
ging Kever-Feco meer in de kijker zetten. Bob Vincke 
vertelt hoe deze vereniging ontstond.

Hoe is KEVER-FECO ontstaan?

Eind jaren 70 kwamen er talloze kartoenales op in 
Vlaanderen en het buitenland. Ik voelde me geroe-

pen om de krachten van de Vlaamse cartoonisten 
te bundelen, daarbij gesteund door De Stripgilde, en 
ook Rudy Gheyssens, directeur van de Eurokartoena-
le en het Kartoenmuseum te Kruishoutem. Het zaad-
je voor een cartoonistenvereniging was geplant! 
Tony Houbrechts, Renon Aldelhof, André Mathys, 
Pol Martens en wijlen Frans VanRompay engageer-
den zich om Kever mee te stichten. 

Waarom “Kever”? De beginletter van “Kartoenis-
ten”, de “VER” van vereniging… en ik reed toevallig 
met een rode Kever! De eerste vergadering van onze 
nieuwe vereniging had plaats in 1980 in Danny’s 

Emiel De Bolle
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Bob Vincke 

Club te Beringen. We legden vooral de nadruk op 
het artistieke, het humoristische, en wilden de car-
toonisten naar een hoger niveau brengen plus aan 
het denken zetten. 

Tony Houbrechts ontwierp ons embleem.

Internationale samenwerking 

Begin jaren 80 kwam ik in Casino Beringen de Ne-
derlandse kunstenaar-cartoonist Peter Nieuwendyk 
tegen, wat leidde tot de oprichting van “De Tulp”, 
de eerste Nederlandse Cartoonistenvereniging. Die 
groeide uit tot ECUN (European Cartoonists Union), 

later FECO (Federation of Cartoonists Organisations), 
met Peter Nieuwendyk als eerste president. Met zijn 
charisma en inzicht heeft wijlen goede vriend en  
cartoonist Ronald Libin, later als president, de in-
ternationale vereniging doen groeien. Hij was ook 
de eerste hoofdredacteur van Feconews. Van-
daag wordt FECO Belgium voorgezeten door car-
toonist-kunstenaar Leon De Borger.

Kever Info was ons eerste tijdschrift, met Herman 
Somers als hoofdredacteur, later Leon De Borger. 
 “Plagende Kevers” was het digitale vervolg, ont-
worpen door Stefaan Provijn, met Emiel De Bolle en 
nu Yves Vanwetswinkel als hoofdredacteurs.
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VJV WERKT SAMEN

Kever vandaag

Het huidig bestuur van Kever bestaat uit Ben 
Peeters (PR en schatbewaarder sinds het ont- 
staan!), Emiel De Bolle, Freddy D’Hoop, André  
Nollet, Yves Vanwetswinkel en ikzelf. Graag  
nodigen we jonge cartoonisten uit om ons te  
versterken, zodat Kever onze Vlaamse collega’s  
actief kan blijven informeren en helpen. 

Bob Vincke
Voorzitter KEVER

Op de volgende pagina’s maak je kennis met het 
werk van enkele cartoonisten die lid zijn van Kever 
en van VJV.

Stefaan Provijn 

VJV_jaarboek_Proef 7 dec.indd   20 7/12/20   15:53



21

André Nollet

Stijn Lauwers
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VJV WERKT SAMEN

VJV-infosessies voor studenten

Sinds enkele jaren bieden wij aan laatstejaarsstu-
denten journalistiek de VJV-infosessies aan. De be-
doeling: hen de praktische kant tonen van het leven 
als (freelance) journalist. Het verschil tussen een 
journalist in loondienst en een freelancer, de voor- 
en nadelen van beide categorieën worden duidelijk 
uitgelegd. Met de boodschap: zelfs als je niet meteen 
aan de slag kan als journalist in vaste dienst, geef de 
moed niet op. Begin zelf iets, en breng je journalistie-
ke talent tot bloei.

Aan deze sessies werkt HR-bedrijf Securex mee, dat 
uitleg geeft over de administratieve en wettelijke 
verplichtingen. En hostingbedrijf Combell maakt 
duidelijk dat een online aanwezigheid, met eigen 
domeinnaam en website, een absolute must is voor 
elke journalist.

Ons VJV-lid Harry Van Hest verzorgt de presentatie, 
en met zijn uitzonderlijke gave om het publiek mee 
te krijgen, begeestert hij telkenmale de studenten.

De voorbije jaren werden al verschillende VJV-info-
sessies georganiseerd, met een heel positieve weer-
klank. Voor november had docent Jacky Stijven ons 
gevraagd voor een 3e sessie  bij de studenten van 
de masteropleiding  Journalistiek van de  Faculteit  
Sociale Wetenschappen van de KU Leuven in  
Antwerpen.  Maar helaas heeft corona en de lock-
down ook deze plannen doorkruist.

Hopelijk verbetert de situatie in het nieuwe 
jaar, zodat de sessie alsnog kan doorgaan, en de  
studenten deze belangrijke informatie toch nog kun-
nen meekrijgen. Ondertussen vind je hier wat sfeer-
foto’s van de vorige sessie.
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Harry VAN HEST 
HARPO - Professioneel in Presentatie 

0032(0)475  27 43 79
harry@harpo.be
www.harpo.be

www.gastspreker-harry.be
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VJV LEDEN STELLEN ZICH VOOR 

Suzanne Antonis  is  freelance journaliste en  
opgegroeid in het Kempense Dessel. Het bijgaande  
interview met Eric Goens over de film De Stig werd 
gepubliceerd in het maandmagazine Onderox.   
Daarnaast verzorgt ze elke maand ook enkele  
artikels in het seniorenmagazine Okra, van  
gesprekken met universiteitsprofessoren over wel-
zijnsthema’s tot interviews met kunstenaars en  
Bekende Vlamingen. Maar het meeste werk verzet 
ze voor CittA, het weekendmagazine van Gazet Van  
Antwerpen. De stad is intussen al tien jaar haar thuis-
haven. Haar zoektocht naar mooie architectuur en  
bijzondere liefde voor het modernisme hebben  
Suzanne al vaak op fantastische plekken gebracht. 

Interview Eric Goens

‘De Stig’ als eerbetoon aan  
koppigheid en doorzettings- 
vermogen

DESSEL — Vier jaar geleden ging een Kempens 
wielertalent voorgoed verloren. Stig Broeckx (29) 
maakte in de Baloise Belgium Tour een doodsmak.
Na maanden coma waarin geen dokter hem nog 

Suzanne Antonis 

een kans gaf, begon Stig aan een lange revalidatie.  
Ongezien wat de jongen heeft gepresteerd. Televisie-
maker Eric Goens van het NieuwsHuis en regisseur 
Diederd Esseldeurs maakten er een film over: ‘De 
Stig’, die op 3 maart in première ging. Onderox ging 
kijken en kon de makers van de film strikken voor een 
gesprek.

28 mei 2016. Tijdens de vierde etappe van de  
‘Baloise Belgium Tour’ beuken twee motards in volle 
koers in op het peloton. De hele wielerwereld staat 
geparkeerd. Voor Stig Broeckx, de beloftevolle ren-
ner bij Lotto-Soudal, die er het ergst aan toe is, staat 
dan ook het leven stil. Toch volgens het verdict van 
de dokters die op dat moment niets anders kunnen 
zeggen dan: Stig zal nooit nog een normaal leven 
hebben. Maar dat is buiten Kempense onverzette-
lijkheid, noeste arbeid en Stigs ouders gerekend. De 
onfortuinlijke renner begint na zes maanden coma 
aan een revalidatie die niemand voor mogelijk hield. 
Vandaag loopt, praat en fietst Stig weer. Program-
mamaker Eric Goens volgde dat traject al in de te-
levisiereeks Bargoens op Eén en op 3 maart ging 
de film ‘De Stig’ in première. Het is een verhaal van 
bewondering en verwondering, van hoop, humor 
en positivisme, van steeds nieuwe uitdagingen en 
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vertrouwen in een toekomst waarin normaal leven 
weer mogelijk is. Het is ook het verhaal van een top- 
sporter die al zijn talenten heeft aangewend om in 
tijden van tegenslag een voorbeeld te worden voor 
heel Vlaanderen.

Kende je Stig Broeckx al voor die dramatische dag in 
mei 2016?
Eric Goens: “Neen. Ik had Stig nooit eerder ontmoet 
of gesproken. Toen ik van het ongeval hoorde, ben ik 
de berichtgeving over zijn toestand wel blijven vol-
gen. Zijn onwaarschijnlijke revalidatie inspireerde 
ons om het te integreren in ‘Bargoens’ dat gaat over 
gewone mensen met een straf verhaal. Gaandeweg 
groeide de idee voor een film want wat wij van Stig 
toen al zagen, grenst aan het ongelooflijke. Maar er 
was ook twijfel want het was op dat moment nog 
heel onduidelijk hoe ver Stig zou geraken. Ook hij-
zelf vroeg bedenktijd. Stig staat helemaal niet graag 
in de belangstelling en was bang dat de mensen zou-
den zeggen: ‘Daar heb je hem helemaal weer, den 
Broeckx’. Maar met de wetenschap en de overtui-
ging dat hij hiermee andere mensen moed zou kun-
nen geven, is hij er samen met zijn ouders Peter en 
Marie-An toch voor gegaan.”

“Deze tekst verscheen in Onderox Magazine - www.onderox.be”

Hoe ervaarde Stig de aanwezigheid van de camera? 
Legde het extra druk op zijn prestaties?
“We hebben op geen enkel moment gevoeld dat Stig 
onder druk stond. De aanwezigheid van een camera 
triggerde hem net om te presteren. Elke keer wij met 
onze filmploeg kwamen, dat werd voor hem een 
soort streefdatum: tegen dan moet ik dit kunnen,  
tegen dan wil ik daar staan… Het was leuk om te 
zien hoe hij de camera gebruikte om weer een nieuw 
doel te bereiken. Het schema dat Stig zichzelf – nog
elke dag trouwens – oplegt is geen druk maar een 
mentale en fysieke uitdaging die hij nodig heeft. 
Want in zijn hoofd is Stig nog altijd een topsporter.”

Zijn er momenten geweest dat jullie hem moesten 
afremmen? Ho ho Stig, zo snel kan of moet het niet 
gaan?
“Niemand heeft hem afgeremd, zeker wij niet. Het 
zou ook niet gelukt zijn. Ik herinner me nog dat hij 
uit zijn jaszak een papiertje haalde en vertelde dat 
hij ging meedoen aan de RevaRun, een wandel- en 
loopevenement van het MS & Revalidatiecentrum 
in Pelt. Iedereen stond aan de grond genageld, ook 
zijn vaste coach Paul Van den Bosch. Vier kilometer 
wandelen, dat gaat niet. Voor elke meter zou Stig 
vijf stappen moeten zetten die toen nog heel moei-
zaam waren. Maar niemand voelde op dat moment 
de drang om hem te doen stoppen. Hij zou dat zelf 
wel beslissen. Je ziet het ook in de film. De pijngri-
massen, onderweg stretchoefeningen moeten doen 
tegen een muurtje, een lichaam dat totaal verkrampt 
en hoe hij zelf zegt dat het zwaar is… De afstand 
was gewoon te groot. Maar Stig hield vol.”

Vond je dat de grootste stap vooruit die je in het  
revalidatietraject van Stig gezien hebt?
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“Ontegensprekelijk: ja! Het is de grootste sportieve 
inspanning ooit. Daar kan geen enkel wereldrecord 
tegenop. Het mooiste was de aankomst van de  
RevaRun waarin alles samenviel. Hoe Stig in al zijn 
koppigheid toch bleef doorstappen, de waardering 
van zijn ouders voor Ilse van het revalidatiecentrum 
die Stig al die maanden heeft begeleid en dat ze dan 
samen over de finish gaan. Hoe je bijna fysiek ziet 
dat bij mama Marie-An de honderden beelden van 
dat plantje in een bed weer voor de geest komen. 
Zelf ben ik toen aan de kant gebleven, met open 
mond en tranen in de ogen. Zie mij hier nu staan, 
de reportagemaker! Maar ik wilde in dat sterke  
moment zelf niet inkruipen.”

In zo’n zware revalidatie moeten er toch dagen  
geweest zijn dat hij het wilde opgeven. Waarom zien 
we dat niet in de film?
“Omdat ze er niet zijn! Ik heb het Stig honderd keer 
gevraagd omdat ik het niet kon geloven. Er is wel 
een periode geweest dat hij, ondanks alle trainingen, 
geen progressie maakte en dat we dachten: oei, wat 
nu? Maar Stig heeft nooit, nooit, nooit de hoop ver-
loren. Eén keer is hij een week ziek geweest en lag hij 
met koorts in bed. Daar heeft hij een zware prijs voor 
betaald. Als je je een heel jaar afjakkert om van punt 
A naar punt B te geraken en je wordt door een week 
ziek zijn teruggegooid naar de situatie van vóór punt 
A, daar zou iedereen de moed bij verliezen. Niet Stig, 
hij is het net die zijn ouders en begeleiders vooruit 
duwt en moed geeft.”

Jullie gingen met Stig in de Ronde van Frankrijk op 
bezoek bij Lotto-Soudal. In de film lijkt dat een on-
gemakkelijke situatie, zowel voor de renners als voor 
Stig.

“Je zou dat als kijker zo kunnen zien maar dat klopt 
niet helemaal. Je moet weten dat wielrenners op 
zo’n moment 100% gefocust zijn op hun wedstrijd. 
En dan worden ze – totaal onvoorbereid – gecon-
fronteerd met iets wat hen straks in een afdaling 
ook zou kunnen overkomen. Het is de kant van de 
medaille die ze liever niet willen zien. Je voelde wel 
onwennigheid: waarom kunnen wij nu niet gewoon 
met onze kameraad praten? Maar dat ze Stig – met 
camera’s – zo vlak voor de wedstrijd hebben toe- 
gelaten, getuigt van een grote liefde van zowel de 
ploegleiding als de renners.”

Toch is de film veel meer geworden dan de revalida-
tie van een wielrenner. Was dat voor jullie vanaf het 
begin de focus?
“Stig zal het misschien niet graag horen maar het 
wielrennen is in deze bijkomstig. De film is een  
portret van een man die tegen alle verwachtingen 
in een onwaarschijnlijke strijd levert en wint.  
Natuurlijk spreekt het tot de verbeelding omdat hij  
als topsporter van het ene extreme in het andere  
terechtkomt. Maar zijn prestatie zou even sterk zijn 
als hij pakweg leraar of schrijnwerker was.”

Denk je dat Stig de grens van zijn revalidatie heeft 
bereikt?
“Waarom moet er iets begrensd worden en hoeveel 
plafonds zouden er dan moeten zijn? Bij Stig ligt de 
uitdaging vandaag niet in het fysieke. Hij weet dat 
hij nooit meer wielrenner zal worden en hij aan-
vaardt dat. Wat hij wil, is als een normale mens door 
het leven gaan. Zelfstandig zijn, trouwen en voor 
een gezin zorgen. In het spreken denk ik dat hij het 
eindpunt nog niet heeft bereikt. Dat is trouwens één 
van zijn weinige frustraties: dat wat hij denkt, als de 
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intelligente jongen die hij is, dat hij dat niet op een 
duidelijke manier kan verwoorden.”

Jullie hebben veel dagen doorgebracht in het reva-
lidatiecentrum van Pelt. Los van het werk met Stig, 
hoe confronterend was dat?
“Dat eenieder daar morgen kan zitten of liggen en 
moet beginnen aan een soort Mount Everest-uitda-
ging. Het gevaar aan het succes van Stig is dat men-
sen het evident gaan vinden dat je na zo’n val kan 
herstellen, terwijl dat zeker niet voor iedereen zo 
is. Het is niet alleen een kwestie van wilskracht en 
optimisme maar ook van geluk. Als de beschadiging 
van de hersenen één millimeter verder ligt, is het 
misschien een heel ander verhaal. We hebben gezien 
hoe Stig de mensen die er hun leven weer proberen 
op te bouwen hoop geeft en dat ze zich aan hem 
vastklampen. Ook Stig is zich daarvan bewust. 

Hoe cruciaal was de rol van de ouders, Peter en  
Marie-An?
“Die twee hebben een monnikenwerk geleverd. Het 
kan niet genoeg benadrukt worden hoe zij hun leven 
herleid hebben tot het verplegen van hun zoon in 
de lange revalidatie. Ondanks het vele werk op het 
landbouwbedrijf dat ze samen runnen. Marie-An is 
de zorgende mama die zichzelf wegcijfert om elke 
dag opnieuw met Stig te gaan wandelen, zijn stap-
pen bij te sturen en hem stretchoefeningen laat 
doen tegen het muurtje. Peter is nuchterder. Toen 
Stig voor het eerst op de fiets wegreed, zag ik hoe 
Marie-An het liefst in de dichtstbijzijnde hooischuur 
had willen kruipen om niet te moeten zien wat er 
elke seconde zou kunnen gebeuren. Terwijl Peter in 
zo’n crisissituatie het hoofd koel houdt. Terwijl het 
voor allebei sterven is omdat hun zoon daar op die 

fiets zit. Het zijn twee wondermooie mensen en een 
even grote inspiratiebron als Stig zelf.”

Zijn ze voor jou ‘vrienden in de Kempen’ geworden?
“Absoluut. Ik ben zelf West-Vlaming maar ik zie wel 
veel overeenkomsten. Koppigheid, doorzettingsver-
mogen, niet omzien en doen… Er moet ergens in de 
geschiedenis iets gebeurd zijn waardoor de Kempen 
en West-Vlaanderen geografisch van elkaar zijn 
verwijderd. Ik ga nog af en toe bij hen op bezoek.  
Nergens smaakt de soep beter dan op de boerderij 
van de familie Broeckx.”

Stig wordt dit jaar dertig. Wat wens je hem voor de 
toekomst toe?
“Wat het merendeel van de mensen wil: zelfstan-
dig zijn, een huis met een tuintje en een groot ge-
zin. Ik wens het hem met heel mijn hart toe want 
ik weet dat hij een goede papa zal zijn. Stig wil nu 
vooral rust zodat hij aan dat stuk van zijn leven kan 
beginnen. En hij zal daar zeker in slagen want als je 
in aanmerking neemt wat hij de voorbije drie jaar 
heeft verwezenlijkt, is alles wat nu nog volgt van het  
gemakkelijke werk.”  

Foto’s: Romi Vosters en Het NieuwsHuis
Foto 1: Stig en Eric, zij aan zij bij de première van de docufilm. 
Foto 2: Samen op zoek naar de plek waar het ongeval in 2016 
gebeurde.
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Jacques ALLARD is de bestuurder van Archi-Europe 
en sinds 2007 ook voorzitter van de European 
Architecture Foundation EURAF.EU. De hoofdactivi-
teiten van deze twee organisaties zijn het informe-
ren en inspireren van architecten over duurzame en 
innoverende bouwtechnieken, het organiseren van 
de European Architecture Awards alsook het uitge-
ven van het architectuurmagazine Archi-News.
Jacques is sinds 2 jaar bestuurslid bij de VJV.  
Hieronder geven we jullie graag een voorsmaakje 
van de komende Archi-News Printed. Een artikel  
gewijd aan Labiomista in Genk, een schitterend werk 
van Koen Vanmechelen. 

LABIOMISTA

 Jacques Allard 

LABIOMISTA, letterlijk ‘mengelmoes van het leven’, 
is op zich een allesomvattend kunstproject, opgezet 
als een model voor de filosofische ideeën waarop het 
werk van Vanmechelen gebaseerd is. LABIOMISTA 
herbergt de eerste Open University of Diversity van 
Vanmechelen en aanverwante stichtingen. De site is 
ook de plek waar de dieren van de kunstenaar leven 
en zich voortplanten. Het is zowel een laboratorium 
als een bibliotheek van bioculturele diversiteit.

LABIOMISTA ligt op het kruispunt van stad en platte-
land, van industrie en gemeenschap.

© Koen Vanmechelen | Foto Philippe van Gelooven
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Koen Vanmechelen legt uit:  

“Dit is een plek die zowel de fysieke als de mentale 
ruimte heeft die nodig is om biologische en culturele 
diversiteit te laten bloeien. De positie ervan, tussen 
het gedomesticeerde en het wilde in, brengt een 
nieuwe vruchtbaarheid in de buurt, die zich op zijn 
beurt zal verspreiden naar andere delen van de stad. 

LABIOMISTA zal laten zien hoe verschillende cul-
turen met elkaar in contact kunnen komen, en hoe 
mensen, flora en fauna naast elkaar kunnen bestaan 
op verrijkende manieren die misschien vergeten zijn. 
Mijn werk aan LABIOMISTA navigeert tussen en over 
disciplines heen, zet diversiteit als de grondslag voor 
duurzaam samenleven, en biedt een alternatief voor 
de traditioneel monolithische, mono-culturele bena-
dering van ontwikkeling.“

The Battery (de studio van Koen Vanmechelen) en 
The Ark (het entreegebouw) werden ontworpen 
door de Zwitserse architect Mario Botta, in samen-
werking met Buro B.

Met steun van zowel de plaatselijke overheid als 
private stakeholders, en in samenwerking met Toe-
risme Vlaanderen en Limburg, wordt LABIOMISTA 
ontwikkeld als een publiek-private samenwerking 
tussen Vanmechelen en de stad Genk. Het 24 hecta-
re grote terrein werd op 6 juli 2019 voor het publiek 
geopend. Het bestaat uit drie delen: een villa, park 
en studio ontworpen door de invloedrijke Zwitserse 
architect Mario Botta, waarbij elk een andere iden-
titeit vertegenwoordigt: de mens, de natuur, en het 
samenspel en de spanning tussen hen. Wanneer de 
bezoekers deze wereld betreden, kijken een paar 
stellaire zeearenden vanuit hun kooi boven de stu-
dio op hen neer, terwijl de rode woudhoenders, de 
bron van alle gedomesticeerde kippen, slechts enke-
le meters verderop blijven foerageren. Een nieuwe 
verkenning tussen mens en natuur begint. Het is een 
zoektocht naar een nieuw, duurzamer evenwicht.

Ontdek meer artikels in de 2021 editie van Archi-
News op www.archi-news.eu en vraag een gratis
exemplaar aan.

© KoenVanmechelen 2018 | Foto Jacques Allard 

© Koen Vanmechelen 2018 | Foto Kris Vervaeke
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Al meer dan 30 jaar ben ik freelance journalist, en 
sinds 1996 lid van de VJV.  

In 1989 begon ik als jonge reporter bij Het Volk voor 
de regio Limburg. Hiermee trad ik in de voetsporen 
van mijn vader die in de jaren ’70 het nieuws voor 
de regio versloeg voor Houthalen. Na de fusie met 
Helchteren in ’76 stopte hij ermee.  

Door mijn grote muzikale interesse stond ik ook op 
de eerste rij van Pukkelpop als verslaggever voor de 
jongerenpagina van Het Volk. Begin jaren ’90 was 
dit nog een klein festival, dat geleidelijk aan groei-
de.  Nadat Het Volk in ’94 de deuren sloot, stapte 
ik eerst over naar Het Laatste Nieuws en ook even 
naar Het Belang van Limburg. Doch ik vond er mijn 
gading niet.  

Als veldritfan maakte ik mijn beklag bij Het Nieuws-
blad dat er niks over verscheen.  Meteen mocht ik 
aan de slag als freelance sportverslaggever voor 
Limburg en later ook nationaal voor het veldrij-
den, mountainbike, bmx, paardensport en turnen. 
Een mooie tijd waar net geen twintig jaar later, in 
2015, abrupt een einde aan kwam na de fusie van 
Het Belang van Limburg met Het Nieuwsblad in het 
Mediahuis.  

Erik Braeken

Een grote ontgoocheling voor mij, maar ik bleef niet 
bij de pakken zitten. In april 2011 had ik de website 
Offroadbiking.eu opgericht. Omdat we met een paar 
gepassioneerde enthousiastelingen vonden dat er te 
weinig offroadnieuws (mountainbike, bmx en trial) 
in de media kwam, startten we een nieuwswebsite 
op. Het inmiddels super populaire veldrijden in Bel-
gië namen we erbij om onze website wat bekender 
te maken. En dat lukte! Volgend jaar bestaan we tien 
jaar en dan zetten we nog een extra kers op de taart. 
Meer kan ik er niet over zeggen, want de concurren-
tie leest ook mee.  
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In 2015 nam ik een pers- en communicatiebureau 
over dat ik omdoopte in COMADPRESS.BE, dat staat 
voor Communication & Advice Press. 

Waarom ik voor VJV koos 

Een voormalige toffe collega, die er helaas al vele 
jaren niet meer is, overtuigde me in 1996 om bij het 
toenmalige VJPP (Vereniging voor Journalisten van 
Periodieke Pers) aan te sluiten.  En daar heb ik nooit 
spijt van gehad.  Wel integendeel!  

Al vrij snel voelde ik me thuis in de vereniging. 
Dat resulteerde ook in een zitje in de Erkennings- 
commissie, al deden we daar veel meer dan zitten 
natuurlijk. Ik heb enorm veel respect voor deze  
commissie die heel sereen en correct de nieuwe en 
bestaande leden screent.  

Daarna was ik enkele jaren lid van de Raad van  
Bestuur, maar haakte af omwille van drukke  
beroepsbezigheden. In 2015 trad ik opnieuw toe tot 
de RvB, doch nam na twee jaar opnieuw ontslag om 
privé redenen. De VJV is de meest vooruitstrevende 
vereniging voor journalisten met een gezonde mix 
van jonge en wat oudere journalisten. Dat geeft 
een gezonde verstuiving van ideeën en nieuwe 
projecten. 

Hoe ik de coronacrisis beleefde 

Op de coronacrisis kijk ik terug met gemengde  
gevoelens door het overlijden van mijn schoonouders 
in die periode. Positief is dat dankzij corona vanalles 
aan het veranderen is in de digitale wereld. Online  

videoconferenties hebben hun nut bewezen en we 
hoeven nu niet altijd verre verplaatsingen te maken 
om te vergaderen. Onze kern van Offroadbiking.eu 
bestaat uit drie Limburgers, een Kempenaar en een 
Nederlands-Limburgse collega en dan is digitaal  
vergaderen bijzonder interessant.  

VJV_jaarboek_Proef 7 dec.indd   31 7/12/20   15:54



32

Herman Clerinx (Sint-Truiden, 1958) is licentiaat in de 
communicatiewetenschap. Reeds tijdens zijn studie 
werkte hij voor Spectator. Later werd hij betrokken 
bij het opstarten van Eos. In 1984 belandde hij op 
de BRT voor het regionaal nieuws binnen het tv-pro-
gramma Terloops. Voor de BRT-nieuwsdienst hielp 
hij het pausbezoek van 1985 verslaan. Hij maakte
reportages en schreef het boek De paus bij ons. Alles 
over zijn bezoek aan de Benelux. Daarna ging Clerinx 
naar de redactie van Terloops, waar hij bleef tot vlak 
voor het verdwijnen van het programma. Na een 
tussenstap op de reclameafdeling van Agfa werd 
hij woordvoerder van de Sociaal-Economische Raad 
van Vlaanderen (SERV).  

Mythen als venster op de
Keltische wereld

De mythen en verhalen van de Kelten kennen we 
vooral uit het middeleeuwse Ierland en Wales. Ze 
gunnen ons een blik op de Keltische wereld van 
duizend jaar eerder. In mijn boek Het oudste ge-
heugen op aarde stofte ik Keltische verhalen af en 
voorzag ze van achtergrondinformatie.

De Keltische cultuur ontstond rond 800 v.Chr. in het 
oostelijke Alpengebied, zo nemen de meeste onder-
zoekers aan. Vervolgens zwermden de Kelten uit 

Herman Clerinx

over een gebied van Turkije tot de Britse eilanden, 
en van zuidelijk Nederland tot Gibraltar. Later, tegen 
het begin van onze tijdrekening, werd hun cultuur 
door Romeinen, Germanen en andere volkeren over-
vleugeld. Alleen op de Britse eilanden en in Bretagne 
kon de Keltische beschaving voortleven. 

Schoonzoon van Noach 

Al bij al weten we vrij weinig over de ideeën van de 
prehistorische Kelten op het continent. Daar bleef 
geen enkele Keltische mythe overgeleverd. De Kel-
ten maakten er amper gebruik van het schrift, en de 
Grieken en Romeinen vonden het niet nodig om de 
ideeën of verhalen van hun ‘barbaarse’ buren te no-
teren. Pas vanaf de 7de en 8ste eeuw n.Chr. tekenden 
monniken in Ierland en Wales oude verhalen uit hun 
regio op. Gelukkig voor ons oordeelden deze monni-
ken dat hun Keltische erfgoed dringend moest wor-
den vastgelegd. 

Herman Clerinx, 
Het oudste geheugen 
op aarde. Verhalen uit 

de Keltische wereld, 
Amsterdam, DeGeus, 

2020, 326 p.
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Volgens de overlevering liet de Engelse koning Edward I in 1277 na zijn verovering van Wales er al de barden doden.  
De Engelse dichter Thomas Gray fantaseerde in een gedicht van 1757 dat één bard kon ontsnappen en de traditie 
levend hield. © Public domain: https://pt.wikipedia.org/wiki/The_Bard#/media/Ficheiro:The_Bard.jpg
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Rond de 11de eeuw begonnen sommigen de Ierse  
verhalen te ordenen, en bundelden ze in vier grote 
cycli. Daardoor kennen we nu bijvoorbeeld de  
Ulstercyclus die de daden van de mythologische  
koning Conchobar (waarvan de voornaam Connor is 

afgeleid) beschrijven. Een andere cyclus verhaalt hoe 
Ierland door verschillende mythische volkeren werd 
bevolkt. De cyclus begint tijdens de Bijbelse zond-
vloed en laat een schoonzoon van Noach als eerste 
man – maar pas ná zijn vrouw – Ierland betreden. 
Dit moest Ierland voorzien van een eerbiedwaardi-
ge geschiedenis die niet voor andere landen hoefde 
onder te doen. Tegelijkertijd was het een manier om 
het Ierse verleden binnen het Bijbelse tijdschema te 
persen en het christelijke karakter van het eiland te 
benadrukken. 

Uit zijn duim gezogen 

Menig Keltisch verhaal vindt een tegenhanger in de 
mythologie van andere volkeren. Zo bezitten we het 
relaas van Ceridwen en Gwion. De heks Ceridwen 
kent het recept van de drank om alle kennis van de 
wereld te verwerven. Maar die drank moet een jaar 
lang koken. Dat is een klus voor de jonge Gwion. Op 
de laatste dag van dat jaar struikelt Gwion en botst 
tegen de ketel waardoor drie spatten op zijn duim 
vallen. Dat brandt en onbewust steekt Gwion de 
duim in zijn mond. Meteen ontvangt hij al de kennis 
van de wereld want uitgerekend in deze drie spatten 
zat alles geconcentreerd. 

Dit thema van een duim der wijsheid treffen we bij 
meer Indo-Europese volkeren aan. Zo kennen we 
in ons eigen Nederlands de uitdrukking ‘iets uit zijn 
duim zuigen’. In Franstalig België betekent ‘je ne 
peux pas le sucer de ma pouce’ dat men iets niet kan 
raden of voorspellen. Als de Germaan Sigurd kokend 
bloed van een draak op zijn duim voelt en eraan likt, 
begrijpt hij de taal van de vogels. In India, duizen-

* Ossian
Afbeelding uit 1801 van de bard Ossian door de Franse schil-
der François Gérard. Rond 1760 trok de Schotse onderwijzer 
James Macpherson door de Schotse hooglanden om oude 
mythen op te tekenen. Hij keerde terug met verhalen die
door een blinde bard waren verteld en die tot vandaag als de 
Ossian bekend staan. Achteraf bleek echter dat het om een 
vervalsing ging: Macpherson had zo goed als alles verzon-
nen. Maar hij kende een immens succes en in zijn vermeende 
voetsporen gingen overal in Europa onderzoekers (zoals 
de gebroeders Grimm) daadwerkelijk oude verhalen note-
ren. Het schilderij bevindt zich in de Kunsthalle Hamburg. 
©Public domain: https://commons.wikimedia.org/wiki/Fi-
le:Fran%C3%A7ois_Pascal_Simon_G%C3%A9rard_001.jpg
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* Het zwaard van Oss.
Een voorbeeld van de Keltische voorliefde voor wapens en 
opsmuk. De heer van Oss liet zich tijdens de 6de eeuw v.Chr. 
begraven met een zwaard, opgerold in een wijnemmer. 
Kennelijk vonden zijn nabestaanden het zwaard geschikt om 
in het graf mee te geven. Het handvat was met goud versierd: 
het ging om een sierzwaard want je moest gestoord zijn om 
met een gouden zwaard te vechten. Dan kreeg je geheid elke 
tegenstander op je kap. Maar als pronkstuk voor een begrafe-
nis was het ideaal. De Kelten hielden van uiterlijk vertoon, een 
gegeven dat we ook in hun mythologie aantreffen.
Het zwaard ligt in het Rijksmuseum voor Oudheden,
Leiden. © Herman Clerinx

den kilometers van ons verwijderd, vertelt men over  
koning Yuvanasva. Hoewel die honderd vrouwen 
had, kreeg hij maar geen zoon. Een toverdrank van 
een brahmaan moest uitkomst brengen. Maar per 
vergissing dronk niet een van zijn vrouwen maar  
Yuvanasva zelf van de drank. En hij baarde zowaar 
een zoon. Yuvanasvah voedde de baby via zijn duim. 

De verbrande duim van Gwion is een van de vele 
voorbeelden waarin Keltische mythen de deur open-
gooien naar de bredere Indo-Europese literatuur. De 
middeleeuwse verhalen gunnen ons niet alleen een 
blik op de prehistorische Kelten maar tonen ons een 
ongemeen ruime wereld. 

Dit artikel verscheen in een uitgebreidere vorm in 
Geschiedenis Magazine (geschiedenismagazine.nl). 

Sinds 2001 ontpopt Clerinx zich als een publicist. Hij 
publiceerde deze boeken: 
– Kathedralen uit de steentijd. Hunebedden, 
 dolmens en menhirs in de Lage Landen
 (Davidsfonds 2001) 
– Secrets et fantasmes. Dolmens et menhirs  
 (Versant-Sud 2003) 
– Maaseik & Thorn (Davidsfonds 2003) 
– Kelten en de Lage Landen. Vechten om het beste  
 deel (Davidsfonds 2005) 
– Met de Romeinen door 
 Haspengouw (Davidsfonds 2009) 
–  1000 jaar Kelten (Davidsfonds 2009) 
– Romeinse sporen. Het relaas van de Romeinen in
  de Benelux, met 309 vindplaatsen om te
  bezoeken (Athenaeum 2014) 
– Een paleis voor de doden. Over hunebedden, 
 dolmens en menhirs (Athenaeum 2017) 
– Het oudste geheugen op aarde. Verhalen uit 
 de Keltische wereld (De Geus 2020). 
Tevens is Clerinx een regelmatig medewerker van 
Geschiedenis Magazine. Voor Archeologie Magazine 
verzorgt hij een column. 
http://herman-clerinx.be 
https://www.facebook.com/herman.clerinx
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Mijn naam is Jean Buyle. Ik ben al vele jaren actief 
in de Erkenningscommissie, waar ik voorzitter ben. 

Ik studeerde af in Gent als technisch tekenaar ma-
chinebouw. Omdat mijn interesse vooral uitging 
naar fotografie, ben ik gaan werken in het fotolabo 
Technocrome te Erembodegem als diensthoofd  
professionele fotografie en later schakelde ik over 
naar Spector te Wetteren.  

Via mijn fotografisch werk voor Het Gentse Adver-
tentieblad geraakte ik aan mijn eerste perskaart 
van “Press-Inter”, een Brussels persbureau. Drie 
jaar werkte ik als freelancer voor De Gentenaar, zes 
maand voor Het Volk en meer dan twintig jaar voor 
Het Laatste Nieuws bij de stadsredactie in Gent. Ik 
was ook verantwoordelijk voor toneelrecensies in 
woord en beeld. Vanaf 1998 werd ik redacteur, later 
hoofdredacteur en fotograaf bij Het Gentse Adver-
tentieblad. Bovendien schreef ik voor dit blad ook 10 
jaar elke week een “cursiefje” onder de titel “Strop-
pelingen”.  

Nadat De Streekkrant het Gentse blad had overge-
nomen, deed ik voor hen het stadsnieuws en de blad-
zijde handel, voor De Zondag deed ik bijvoorbeeld  
“De Bakker van de Week” en andere artikels zoals  
de Miss verkiezingen, carnaval en toerisme,  zowel 
de tekst als fotografie.  Tussendoor werk ik mee aan 

 Jean Buyle

Wegwijs en diverse andere publicaties en plaatse-
lijke radio’s. Vandaag ben ik redacteur bij Lievegem 
Nieuws en journalist bij Cultuur in Beeld (internet-
krant). 

Hoe ik corona beleefd heb 

“Gentenaars plooien niet” 

Mijn cv geeft lang niet alles weer. Ik werkte mee 
aan o.a. Privé, Science Fiction magazine, Spectator,  
Taneel,.. Ik maakte zelfs films met BURO films, ik ben 
meer dan 10 jaar jurylid geweest toen de stad Gent 
een wedstrijd voor cursiefschrijvers uit schreef.  

Kortom, het mag duidelijk zijn dat stilzitten niet in 
mijn aard ligt. Corona maakt het ons niet gemakke-
lijk, maar ik doe voort en tracht goede journalistiek 
te brengen zonder toe te geven aan sommige moder-
ne trends die onze eigenheid bedreigen.   

“niet plooien” is de Gentse slogan en dat wil ik niet 
en dat vergeet ik niet! 
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Geboren tijdens WO II op 25 juni 1943 in de Ant-
werpse materniteit aan de Pieter van Hobokenstraat.
Vermits dat nu een rust- en verzorgingstehuis is, kan 
ik er ook eindigen. Jaren kropen we in elkaar bij het  
geluid van de V-bommen. Ik studeerde aan het 
Sint-Michielscollege van Vriesdonck-Brasschaat en 
had een beroepsloopbaan in het bankwezen. Daar-
naast heb ik als gegradueerde Kunstgeschiedenis en 
Oudheidkunde een rijk gevuld leven als historicus.

Mijn eerste pennenvruchten waren in 1961 in het 
schoolkrantje en sinds 1969 publiceer ik in tijdschrif-
ten. Aanvankelijk vooral historische, heemkundige 
en kunsthistorische bijdragen en reportages. Tevens 
was ik enkele jaren correspondent van de Gazette 
van Detroit in de Verenigde Staten en nu al 45 jaar 
schrijf ik voor De Polder. Daarnaast verzorg ik al ruim 
20 jaar wekelijks de verslaggeving in Kerk & Leven 
Kalmthout. Bovendien was ik jarenlang redacteur en 
hoofdredacteur van tijdschriften. Internationaal pu-
bliceerde ik tot in Argentinië en voordrachten hield 
ik tot in Helsinki.

Sinds 1972 ben ik lid van de Kempische Schrijvers. 
Vriend Chris Vonck was in 1977 mijn peter bij de 
toenmalige Vlaamse Vereniging van Journalisten 
van de Periodieke Pers (VVJPP). Van de intussen tot 
VJV omgedoopte journalistenvereniging ben ik een 
trouw lid. Ik woonde bijna alle bijeenkomsten bij en 

Lieven Gorissen 

maakte heel wat uitstappen mee. Gedenkwaardig 
zijn de erg rumoerige vergaderingen uit de vroege 
jaren. Gelukkig zijn die voorbij. 

Onze vereniging is vandaag nog nauwelijks te ver-
gelijken met die uit de jaren 1980. Evenmin als ons 
journalistiek werk zelf. Ik schreef over die grote evo-
lutie een aantal indrukken in het VJV-tijdschrift De 
Nieuwe Tydinghe. Zonder afbreuk te doen aan de 
verdiensten van onze vroegere bestuursleden, meen 
ik dat de VJV de jongste jaren echt professioneel be-
zig is. De werking ligt op een erg hoog niveau en de 
ontwikkelde dynamiek doet ons vol vertrouwen uit-
kijken naar de toekomst. Die zal voor onze jongere 
generatie journalisten niet eenvoudig zijn. De Co-
vid-19 pandemie zorgt immers voor een versnelling 
in de omschakeling naar digitale berichtgeving en 
gebruik van innoverende communicatiemiddelen.

© publiek domein
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Georges De Smaele is een op rust gesteld ambtenaar 
aan de Universiteit Gent. Toen al was hij redactielid 
van het personeelsblad ‘Universitas’. Doordat zijn 
ouders en hijzelf enorm konden genieten van een 
goed glas wijn, was meer niet nodig om zijn interes-
se op te wekken rond het wijngebeuren. 

Verder gepassioneerd over deze materie volgde 
hij allerlei wijncursussen in binnen- en buitenland. 
WSET – Advanced Certificate in Wines and Spirits 
(Education Trust – London) aanzag hij als de bekro-
ning van zijn nog steeds blijvende hobby. Kortom, 
zeg maar als hij niet aan het werken of sporten is, hij 
constant op het internet op zoek is naar nieuwsjes 
over wijn. In zijn agenda merkt men op dat hij regel-
matig wordt gevraagd als lesgever, gastspreker op 
scholen, verenigingen en wijnclubs. Hij is neutraal in 
zijn wijnonderzoek en is niet commercieel gebonden.

Scholing in de journalistiek bracht hem tot freelan-
ce journalist. Zijn vriend en collega journalist Jean 
Buyle (voorzitter van onze Erkenningscommissie) 
bracht hem in contact met de Vlaamse Journalisten 
Vereniging die hij een warm hart toedraagt. Lezingen 
over regelgeving voor journalisten, raadgevingen 
etc. vanuit de VJV zijn volgens hem een must voor 
ieder die zich in de freelance journalistiek begeeft. 
Als éminence grise en compromis figuur werd hij 

George De Smaele

een gewaardeerd lid van de Erkenningscommissie. 
Santé, let op je gezondheid en drink met mate, 
blijft zijn leuze.  

Eeste bubbel in de Champagne, 
in Engeland of in Limoux ?

Een bezoek in de kilometerslange ondergrondse 
caves van de Champagnestreek heeft menige lezer  
reeds meegemaakt. Meestal was dit onder  
begeleiding van een sommelier des huizes die dan 
zeker over het ontstaan van de bubbels praatte. 
Dom Pérignon kwam zeker ter sprake. 
Zijn toevallige ontdekking situeert zich in 1668. 
Deze Franse monnik ontwikkelde de nu wette-
lijk omschreven methode traditionnelle – tweede  
gisting op de fles – (vóór 1994 de methode champe-
noise genoemd).

Een ander verhaal vertelt ons dat niet Dom Périg-
non de uitvinder van de tweede fermentatie op de 
fles was maar een Engelsman. In 1662 ontdekte de 
Engelse wetenschapper Christopher Merret dat elke 
stille wijn bubbelend kon gemaakt worden door een 
klein beetje suiker toe te voegen, alvorens er gebot-
teld werd.
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Nog een andere stelling volgens dewelke mousse-
rende wijn zou zijn uitgevonden is afkomstig uit de 
Franse streek Limoux en dateert van 1531. De nu 
geclassificeerde mousserende wijn AOC Blanquet-
te de Limoux, methode Ancestral wordt nog steeds 
gemaakt volgens de methode uit 1531. Hiervoor 
mag enkel het ras mauzac – ter plaatse blanquette 
genoemd – worden gebruikt. Er vindt bij deze me-
thode een eerste gisting ‘en cuve‘ plaats die wordt 
gestopt door een koudebehandeling en filtratie 
op een moment dat er een restsuikergehalte van 
70 gram per liter is bereikt. Volgens de geschrif-
ten zou een monnik uit het Benedictijnenklooster  
(gesticht in de 7e eeuw ) te Saint Hilaire in 1531 het 
mousserende godendrankje hebben uitgevonden. In 
Limoux vertelde men mij dat bij hen de eerste ‘brut’ 
ter wereld is geboren.

Ieder zijn waarheid dus. Uit het voorgaande 
blijkt dat de bereidingswijze of beter gezegd de  
vinificatiemethode hier het verschil maakt.

Een andere bubbel uit de streek noemt zich AOC-Cré-
mant de Limoux. Deze mousserende wijn moet be-
staan uit de rassen mauzac (maximum 70%), chenin 
en chardonnay. Geen van de twee aanvullende cépa-
ges mag meer dan 20% bedragen. Sedert 2003 mag 
ook het ras pinot noir voor maximum 10% toege-

voegd worden. Hierbij moet de tweede gisting 12 
maanden duren waarna wordt herkurkt.

Een organoleptisch onderzoek leert mij dat de 
mousserende Limoux wijnen fijne en elegante 
belletjes vertonen. De Blanquette de Limoux ruikt 
naar meidoorn, acaciabloemen en groene appel. 
De Blanquette de Limoux, methode ancestrale 
geeft mij toetsen van abrikoos, acacia, meidoorn, 
witte bloemen, perzik en appel. De crémant de  
Limoux geeft een overtreffende geur van perzik en 
abrikoos.

Georges De Smaele, wijnrecensent.

© Wikimedia creative commons
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Al een hele tijd ben ik lid van VJV, van toen ik mo-
deredactrice was bij Jet-Magazine, behorend bij Het 
Belang van Limburg. Via collega’s ben ik terechtge-
komen bij de VJV, waar ik ook een tijdje heb mogen 
zetelen in de Erkenningscommissie.
Ik schreef voor de moderubriek en daarnaast maakte 
ik deel uit van het team van De Weekkrant met  
allerlei rubrieken. Later publiceerde ik artikels in Het 
Belang van Limburg (‘Bedrijf in de Kijker’ e.a.). 
Ik heb een tijd gewerkt voor het maandblad Hobby-
tuin met tuinartikelen, die ik ook met pen en aquarel 
illustreerde. Daarna ben ik aangenomen als free- 
lancer voor Limburg bij het weekblad Tertio (waar 
ook onze betreurde vriend-collega Mirek Cerny voor 
schreef). Occasioneel werk ik ook als Nieuwsjager 
voor HbvL, rubriek kunst/cultuur.

Van opleiding ben ik leerkracht Lager Onderwijs. In 
het kunstonderwijs heb ik de disciplines Schilderen, 
Tekenen en Grafiek voltooid. Ik won de Academie-
prijs ‘Pierre Cox’ voor Schilderen. In november 2020 
nam ik deel aan een groepstentoonstelling in de  
zogenaamde ‘Luchtfabriek’, een prachtig ge-
renoveerd erfstuk uit de tijd van de Limburgse kool-
mijnen, gelegen in Heusden-Zolder.

Bedenkingen in Coronatijd

Weer is een storm ‘in de Vlaanders’ gaan liggen. De 
schade is opgemeten en wordt hersteld.  Alweer 

Vie Kuyken 

worden we herinnerd aan de onheilstijding die we-
tenschappers al decennia orakelen over ons dierbare 
leefmilieu: door ons eigen domme gedrag zal de aar-
de opwarmen en daardoor helemaal van slag raken.
Een hete zomer valt nog wel te pruimen, zolang we 
een streepje schaduw vinden en er genoeg water 
binnen handbereik blijft, flatbewoners zonder bal-
kon en airco niet te na gesproken. 

Moeder Natuur heeft er wel degelijk last van: vogels 
met uitgedroogd open bekje en nieuw aangeplante 
boompjes die al na een week de geest geven. Maar 
verder dan kortzichtig denken: ‘wat kunnen wij daar-
aan doen?’ of: ‘het zal onze tijd wel duren’, komen 
we blijkbaar niet en dat spoort niet echt aan tot actie.

Tot een wereldwijde epidemie ons ruw wakker 
schudde, na twee ‘lockdowns’ nog niet uitgeraasd en 
een spoor van vernieling achterlatend. Een miljoen 
doden op negen miljard mensen, is nog geen pest in 
de Middeleeuwen, maar toch. Met het totale volume 
van één koffielepel, volgens viroloog Professor Van 
Ranst, slagen alle dodelijke COVID-19-virussen erin 
de hele wereld plat te leggen.

Neemt de natuur zelf wraak op onze onverant- 
woorde overconsumptie en de roofbouw op de 
planeet? Dan staan we machteloos, net als 
tegenover de Californische bosbranden die al weken 
woeden en een gebied zo groot als half België in de 
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as legden. Temperaturen tot 50 °C zijn op sommige 
plaatsen ‘het nieuwe normaal’. 

Intussen dwingt het mysterieuze virus ons (voor-
goed?) afscheid te nemen van onze ingebakken ge-
woontes en legt het ons sociale leven aan banden. Net 
op tijd om komaf te maken met vervuiling, verspilling 
en vernieling van de natuur. En net dat is nodig om de 
klimaatverandering tegen te gaan. Vóór het virus op-
dook bleven we volharden in de boosheid, ondanks 
sombere voorspellingen en talloze waarschuwingen 
van experts en ‘visionaire doemdenkers’.

Maar nu moésten we wel onze activiteiten beperken. 
En zien we dat het allemaal niet zo nodig was, die 
stresserende druk van de ratrace. We kunnen ook met 
minder tevreden zijn. Dat betekent vaak ook minder 
‘moeten’. En dat geeft ons terug wat we kwijt waren, 
namelijk het kostbaarste: tijd! Tijd om onze dag an-
ders in te delen, om te ontspannen, een wandeling in 
de natuur te maken, een hobby te beoefenen, tijd om, 
corona-proof, met geliefden door te brengen. Brengt 
dat minder geld in het laatje? Het zij zo. 

Gaandeweg groeit ook het besef dat een ramp als 
deze pandemie ook een kans betekent om resoluut 
de ommezwaai te maken naar een menselijker leven, 
met meer aandacht voor de omgeving en oog voor 
de medemens. Om opnieuw op te merken dat niet 
iedereen het zo goed heeft, dat er een gapende kloof 

ligt tussen arm en rijk, zowel hier als ver buiten de 
landsgrenzen. 

Ook dat stemt tot nadenken. Als we toch minder 
consumeren en uitgeven én het spaarboekje brengt 
niets op, kunnen we misschien iets betekenen voor 
mensen die het beduidend slechter hebben dan wij.  
Banken hebben dit ook begrepen en komen met een 
nieuw idee: investeer in duurzame projecten. Er is nu 
eenmaal een aanzienlijk Belgisch spaarpotentieel. 
Daarmee zou geïnvesteerd kunnen worden in cre-
atieve projecten om hulp te bieden bij humanitaire 
rampen en catastrofen, gelinkt aan de opwarming 
van de aarde.

De nieuwe politieke visie op een meer evenwichtige 
samenleving moedigt aan om op wereldvlak samen 
te werken. De pandemie moet internationaal aange-
pakt worden, al was het maar om het geschikte vac-
cin te vinden. Het is ook een internationale verant-
woordelijkheid om arme landen bij te staan in hun 
strijd tegen de klimaatverandering. 

Met de ergste brandhaarden alvast te helpen blussen, 
kopen we tijd om structurele oplossingen te zoeken. 
Zo werken we tegelijk aan een betere wereld voor 
de volgende generatie, want armoede werkt milieu- 
schade in de hand, waarvan het prijskaartje hoog 
kan oplopen. 

Idealistische nonsens voor velen wellicht, maar mis-
schien voor enkelen toch een idee het overwegen 
waard. In de praktijk zal het niet eenvoudig zijn, 
maar hopelijk inspireert deze gedachtegang toch 
hier en daar iemand die overtuigd is van de urgentie 
van een globale aanpak van problemen.

Natuurbescherming doet er toe!
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Lieve Marien is al bijna 30 jaar lid van VJV. Sinds kort 
is zij op pensioen, maar zij schrijft nog steeds als 
freelancer voor HLN-regio. Ook bij het Davidsfonds 
verschijnen cursiefjes van haar hand. Zij is ook al  
enkele jaren stads- en kerkgids in Antwerpen. Hier 
maak je kennis met een van haar cursiefjes.

“Geef ons heden ons dagelijks 
brood…”

Helaas, het overtreden van het zevende gebod van 
de Stenen Tafelen: “gij zult niet stelen of bedriegen” 
is iets van alle eeuwen. Maar sommige diefstal-
len zijn gewoon een regelrechte schande. Zoals de  
deftig voorbereide diefstal in het Heemkundig  
Museum van Wommelgem. Dit klein maar fijn mu-
seum kan iedereen gratis bezoeken, en je wordt er 
rondgeleid door mensen die er (gratis) al hun vrije tijd,  
enthousiasme en energie insteken.  En toch werd het 
bezocht door dieven, die precies wisten wat mee 
te nemen: het mooiste en het duurste werd eerst  
geoogst,  een broodpenning.

Wat is zo’n broodpenning? Wel, toen de heer van de 
Heerlijckheid Wommelghem, Simon Joseph Charles 
de Neuf, in 1793 stierf, liet de familie broodpen- 
ningen slaan die zij aan de armen uitdeelden. Met 
zo’n penning kreeg je dan bij de plaatselijke bakker 
een brood. Eén van die penningen bestond nog en 

Lieve Marien

werd in het heemkundig museum bewaard. En die is 
weg.  

Zo’n broodpenningen bestonden al langer. De begra-
fenis van Pieter Paul Rubens moet er een geweest zijn 
om nooit te vergeten. Haast koninklijk kan je zeg-
gen, met bijzonder veel luister en veel sjiek volk. Alle  
armen en wezen kregen een broodpenning en – heel  
uitzonderlijk – voor een “wit brood”. 

Brood of broodje?

Hoe groot zo’n “dagelijks brood” was kunnen we 
afleiden uit diverse kunstwerken uit de 16de en 17de 
eeuw: in de OLV-kathedraal de “vermenigvuldiging 
van de broden” door Ambrosius Francken I en in het 
Mayer van den Berghmuseum “calvarie met stichters- 
echtpaar” van Quinten Matsys staan de broden af-
gebeeld. Groter dan een grote pistolet, ruwweg een  
goede 100 gram, is zo’n brood niet. Met dat brood(je) 
en met “potagie” (een soort groentesoep zonder 
vlees) moesten de armen het stellen. Want vlees was 
alleen maar voor de rijken.

Denk eens aan degenen die zelfs nu nog “een brood-
penning” zouden kunnen gebruiken. En zeur niet over 
“moeilijke tijden” wanneer je morgenvroeg je boter-
hammeke eet met rijkelijk beleg en een goede koffie. 
Alles is relatief nietwaar?

Broodpenning
Foto: Stefaan Crick
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Sommigen kennen hem als journalist, gewezen 
hoofdredacteur van KMO-insider en Ambassadeur 
of als organisator van de A12 Business Club en De 
Nacht van de KMO. Maar daarnaast is hij ook auteur 
van enkele bijzondere boeken. Dit jaar bracht hij zijn 
tweede misdaadroman uit.

Wat als liefde een dekmantel is 
voor haat?

Freddy Michiels

Antwerpen. Bij juwelier Slaets stormen plots drie ge-
maskerde mannen binnen en laden een zak vol met 
kostbare juwelen. Een politieonderzoek wordt geo-
pend dat uiteindelijk zal leiden tot de ware toedracht 
van alles, dankzij de hulp van diverse betrokkenen.

Op bladzijde 40 doet Frank Blatt zijn intrede: hij is de 
redacteur van een succesvolle rubriek in De Ochtend 
Post. Hij volgt de juwelendiefstal op, maar krijgt daar-
bij een verzoek van een succesvolle zakenman die zijn 
jeugdliefde wil opsporen. Deze zoektocht is een twee-
de verhaallijn. Een derde kortere lijn is de verhouding 
tussen Frank en zijn vader. De man ligt op sterven en 
wil zijn zoon terugzien, die hij 35 jaar geleden tamelijk 
hardhandig uit zijn leven gooide. 

In de verschillende verhaallijnen duikt het motief 
“haat” op, misschien nog het krachtigst in de va-

Freddy Michiels Met zijn eerste thriller (Het 
Hollywood Complot) won 
Freddy Michiels de Schaduw-
prijs voor het beste debuut  als 
misdaadverhaal in de Neder-
landse taal. Vandaag presen-
teert hij een nieuwe thriller, 
HAAT. Niet te missen.

der-zoon relatie.  Er zijn absoluut geen helden of ech-
te schurken in deze misdaadroman. Verwacht geen 
James Bond,  Jack Reacher of Myron Bolitar, iedereen 
wordt zeer menselijk voorgesteld. Sommige lezers 
zullen dat als de sterkte van het verhaal ervaren. Zij 
die méér houden van een Marvel-achtige aanpak zul-
len dat een nadeel vinden. Er worden twee moorden 
begaan doorheen het boek, maar de auteur verkiest 
om daaraan weinig spectaculairs te verbinden. Ze ge-
beuren gewoon, zij het met een reden.

Voor iemand die – zoals ik – het gewend is om be-
schrijvingen van Los Angeles of New York door te ne-
men in misdaadromans, is het een prettige kennisma-
king met een roman die begint op de De Keyserlei in 
een juwelierszaak waar 50 jaar geleden mijn allereer-
ste horloge vandaan kwam: Slaets. Als dan ook nog 
de advocaat “Meester Vermassen” heet, dan weet je 
dat je in Vlaanderen bent!

recensente: Gerda Sterk

Prijs: € 19,95
ISBN 978 94 929 93014 / NUR 332
U kan deze thriller bestellen via de website  
www.freddymichiels.com 
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Patrick Dekeyser is in 1956 geboren in Gent en 
woont in Wondelgem.

Eerst ging hij twee jaar aan de slag bij een foto- 
agentschap dat werkte voor televisie en film. In 1978 
begon Dekeyser echter als zelfstandig fotograaf.  
Hij werkte voor diverse nationale en internationale 
tijdschriften en andere klanten. Tijdens zijn leger-
dienst was hij verantwoordelijk voor de vormgeving 
van het militair weekblad Vox en in 2010 gaf hij een 
fotoboek uit over de Gentse feesten. Voor zijn job 
reisde Patrick de helft van de wereld af. De jongste 
drie jaar verzorgt hij publicaties en de redactie van 
de Heemkundige & Historische Kring Wondelgem. 
Het gepassioneerd VJV-lid schreef tijdens de eerste 
lockdown het dagboek “65 dagen in coronalogische 
volgorde”.

Tijdens die lockdown, waarbij het openbare leven 
stilviel, schreef Patrick van woensdag 18 maart 2020 
tot en met donderdag 21 mei 2020 gevoelens en  
externe prikkels neer. De ene dag met een kwinkslag, 
de andere keer met een ernstige reactie op zowat 
alles dat in het dagelijks leven rondom hem gaande 
was nationaal, maar ook in zijn geliefde stad Gent.

“Oorspronkelijk was dat een column op mijn  
Facebook-pagina. Het boek is het resultaat van 
het aandringen door mijn volgers om de dagelijkse 

Patrick Dekeyser

kronieken te bundelen”, zegt Dekeyser. Het werd 
een fotoboek zonder foto’s. “Luisterend naar de  
geschreven situaties kan men zich echter gewoon  
met gesloten ogen als een fotoalbum voor de geest 
halen wat er te zien was.”

Exact 10 jaar na de uitgave van “Gentse Feesten 
Impressies”, dat wel een echt fotoboek was, maar 
onlosmakelijk verbonden met de onderschriften, 
beschreef Patrick deze keer zijn ervaringen in een 
ongelooflijk onwezenlijke periode. “Daarin botsten 
politieke tegenstrijdigheden met wetenschappelijke 
prioriteiten. Gezondheid stond tegenover economie. 
Soms primeert de ernst op de luchtigheid waarmee 
er met de realiteit werd omgegaan. Het boek werd 
een tijdsbeeld. Chronologische verwoord, maar 
op een coronalogische manier en zonder pretentie 
voorgesteld”, besluit de auteur.

Het boek bekom je via info@visual-communication.
be en kost 15 euro.
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Peter Minnebo is lid van de Vlaamse Journalisten 
Verenging sinds 2010. Hij combineert een taak als 
Intensive Care- en slaaplaboverpleegkundige met 
verslaggeving van muziekoptredens en andere  
evenementen. Een groot contrast, dat tijdens de  
coronacrisis nog uitvergroot werd - zoals hij getuigt 
in onderstaand verhaal.

Journalistiek met of zonder bubbles

1986  Een debuutoptreden van een lokale Get 
Ready-achtige boysband in discotheek De Kempen 
Wuustwezel, is gewillig voer voor 3 tieners met een 
plan. We lieten ons ontvallen, rockjournalisten van 
een befaamd Magazine te zijn, en worden na het 
concert al gauw afgeleid naar de backstage voor een 
exclusief interview.  De beruchte Radio Park fuiven 
in Brasschaat, waar ons favoriete nummer ‘Up on the 
catwalk’ (Simple Minds) uit de speakers spatte.  Deze 
muzikale vonken weekten het schrijven in mij los, 
een achttiende eeuwse Verlichting Aha-Erlebnis, om 
op zoek te gaan naar de essentie in de muziek en de 
onderliggende menselijke factor. Wist ik toen veel 
dat ik 3 decennia later, in Zürich, de voicerecorder 
onder de neus van frontman Jim Kerr (Simple Minds) 
zou schuiven!
Als spoedgevallenverpleegkundige ontdekte ik mijn 
interesse in contrasten. Dramatiek versus succes-
volle gebeurtenissen in de medische wereld, het 

Peter Minnebo

schrijven van een artikel versus de spanning van het 
improviserend bevragen van een onvoorspelbare  
artiest. Het verlaten van de medische (ziekenhuis)
bubble, om een half uur later in een journalistieke 
bubble te kunnen vertoeven op een persvoorstelling. 
De verwevenheid van beiden versterkte de inter-
views en het schrijven. Een patiënt bevragen om tot 
een efficiënte behandeling te komen of een artiest 
bevragen om tot inzicht te komen van zijn denkwe-
reld, volgens Descartes’ Cogito ergo sum. (met ge-
zond verstand tot de waarheid komen).

Anne Clark, Britse avant-gardistische muzikante, 
fluisterde me in 2009 reeds wijze woorden toe. Als 
16-jarige trok ze naar een Londens ziekenhuis, waar 
ze de broer van David Bowie verpleegde. Ze wou 
iets zinnig doen in haar leven en kreeg een oprecht  
respect voor de verpleegkundigen in de frontlinie.  
Een respect dat hoogtij zou bereiken in 2020.

Covid: solidariteit en creativiteit

Nooit stond ik zo dicht bij de destructieve gevolgen 
van het Covid-19 virus als op Intensieve Zorgen, 
maar ook nog nooit was ik zo onder de indruk van 
solidariteit en creativiteit in de zorg en media.  De 
fotografen van Frontview-Magazine.be namen in-
ventieve initiatieven die de essentie accentueerden.  
De lenzen brachten geen glitter & popsterren, maar 
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de schoonheid van de micro-wereld der insecten in 
beeld. Het project Ghostlight deed een mini-podium 
oprijzen op publieksloze festivallocaties en in  zalen.  
De symboliserende gefotografeerde stage, inclusief 
het schitterend oplichtend microstatief, zijn stille 
getuigen van de thuiszittende artiest en toebehoren-
de bedrijven en media, maar tegelijkertijd een sym-
bool van hoop.  

Mijn press inbox was niet meer verzadigd van pers- 
uitnodigingen, maar van empathische bezorgde 
mailings  omtrent gezondheid van perscollega’s. Het 
gemis aan fysieke persvoorstellingen is er, maar met 
Face Time interviews zijn we van harte welkom in de 
huiskamers van de artiesten. Luka Bloom nipte aan 
zijn koffie aan de ontbijttafel in Ierland, terwijl ik 
peilde naar zijn nieuw album ‘Bittersweet Crimson’.

Ook VJV kon de Covid-dans niet ontspringen en 
moest inboeten aan fysieke bijeenkomsten en laat 
het net dat een sterk punt zijn.   Het ongedwon-
gen uitwisselen van ervaringen en het delen van 
passie en professionele kennis in een gezellig ka-
der. Met de legendarische jublileumreceptie (2015) 
op het Antwerpse stadhuis, kreeg de werking een 
eervolle erkenning, vele handen werden geschud. 
Het is op datzelfde stadhuis waar ik Songfestival-
winnares Ruslana in 2013 deed bewegen in haar 
chille ‘Wild Dances’ vibes  met een bijna zero af-
stand interview en onder het oog van Brabo die 
het hand wegwerpt of toch niet? Na het bevech-

ten van reus Druon Antigoon, neemt Brabo het nu  
wellicht ook op tegen een nieuwe onzichtbare  
vijand, met het symbolisch afstand nemen van hand-
contacten.

Lieven Tavernier vertelde in september over zijn 
nieuwe album en boek op een veilige tafellengte- 
afstand, Jools Holland neemt een pianolengte in zijn 
BBC programma, en meer dan ooit besefte ik hoe 
belangrijk cultuur is. Het live kunnen ervaren wat 
de mens schept door zijn activiteit. Wil je accuraat 
schrijven over, dan moet je mensen  interactief kun-
nen aanvoelen en triggeren tot de juiste mindset om 
er het maximum uit te halen. Zowel Tavernier als 
Ruslana maken het Corna handgebaar (pink en wijs-
vinger gestrekt), gebruikt door de Oude Grieken om 
het kwaad af te wenden, in deze context stralen ze 
bewust of onbewust positivisme uit.  Hun creëren zal 
nooit stoppen en zal zich aanpassen aan het nieuwe 
normaal, een weg die wij allen moeten volgen.

En dan terug naar die medische bubble, laat het toe-
komstig vaccin en nieuwe medische inzichten ons 
dit alles teruggeven en het verschil blijven maken, 
de journalistiek met of zonder bubbles. 

Peter Minnebo
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Reizen, schrijven, lezen,  
kortom… leven

Mijn loopbaan als lerares werd onderbroken door 
een officiële residentie van vier jaar in Saoedi-Ara-
bië (1982-1987). Ik hield er een dagboek bij. Bij te-
rugkomst begon ik over die ervaring te spreken. 
De voordrachten ‘Leven als Vlaamse vrouw in Sa-
oedi-Arabië’ konden op veel interesse rekenen. 
Daarnaast had de reismicrobe zich voorgoed onder 
mijn huid genesteld. De poorten van de reiswereld 
openden zich. Toch bleef ik ondertussen lesgeven in 
het Buitengewoon Secundair Onderwijs, een van de 
mooiste en meest verrijkende ervaringen in mijn le-
ven. De wettelijk toegestane onderbrekingen heb ik 
evenwel allemaal benut.

Na een verblijf van anderhalf jaar op een berg in 
Spanje, waar behalve olijfbomen blijkbaar ook ro-
mantiek groeit, kreeg ik de gelegenheid   twee jaar 
naar Jakarta te vertrekken. Ik gaf er gastlessen Ne-
derlands. Hoogtepunt van mijn carrière in het onder-
wijs was het geven van twee uur Spaans aan twee 
Japanners in Jakarta op The International School 
waar ik normaliter tijdelijk de leraar Nederlands ver-
ving. Gewoonweg omdat ze niemand anders hadden. 
 Bij terugkomst uit Indonesië stonden de poorten wa-
genwijd open om de wereld verder te exploreren. Als 
reisbegeleidster kreeg ik droombestemmingen toe-

Chris Spatz

gewezen: Egypte, India, Rusland, Jordanië, Myan-
mar en uiteraard Indonesië. Natuur, cultuur en 
avontuur op een presenteerblaadje. In 2004 werd 
ik gevraagd om les te geven in de Prins van Luik 
school te Kinshasa. Het was de moeilijkste plek 
waar ik ooit neerstreek. Daar blijven of opnieuw 
reizen begeleiden, de keuze was vlug gemaakt. Ik 
hield nog steeds van alles een dagboek bij. Mijn 
Congo-ervaring verscheen in Tertio.

In 2010 vroeg uitgeverij Lannoo me een reisgids Pa-
rijs te maken (teksten en foto’s). Ik vertrok prompt 
voor twee jaar naar de Lichtstad, af en toe even 
terugkerend naar de Koekenstad. Mijn boek 100 X 
Parijs lag nog maar in de boekhandel of de uitgeve-
rij vroeg: ‘En, wat is de volgende stad?’ Ik was nog 
niet ontluisd van Parijs of ik vertrok voor anderhalf 
jaar naar Praag. Resultaat: 100 X Praag. Bij deze 
opdrachten was het hebben van een perskaart een 
enorme hulp om deuren te openen. Al die ervarin-
gen waren voer voor nieuwe voordrachten. 

Reizen en daarover schrijven gingen hand in hand. 
Ook locaties, in boeken vermeld, opzoeken en van 
daaruit een recensie schrijven werd meer en meer 
mijn ding. De Nederlandse site Historiek publiceert 
mijn teksten, gelinkt aan geschiedenis. Voor Joods 
Actueel reis ik de laatste jaren veelvuldig naar ver-
schillende landen om er in joodse voetsporen te 
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lopen en daarover te getuigen in een artikel. Zo trok 
ik naar Cuba, Litouwen en uiteraard menig ander Eu-
ropees land. 

Corona zet de rem op reizen en voordrachten geven, 
maar een zwerfkat laat zich niet muilkorven. Het is 
wel uitpuzzelen om nog een groen plekje te vinden 
op de wereldkaart.  

Schrijven in tijden van corona

Tussen mijn reizen in beleefde ik altijd al een zelfop-
gelegde lockdown. Om uit te rusten van een soms 
hectische tocht, me voor te bereiden op een volgen-
de en mijn ‘carnet de voyage’ uit te werken tot een 
artikel. Ik vertrok op 12 maart 2020 naar Madrid, een 
dag later in Toledo sloot het hotel de deur. Op 16 
maart kon ik op het nippertje een terugvlucht boe-
ken. 

Voordrachten werden afgelast, de Biënnale in Vene-
tië uitgesteld, de Elisabethwedstrijd verzet naar vol-
gend jaar en geplande bestemmingen zagen roder 
dan een tomaat. Aldus had ik nog meer tijd om te 
lezen en te schrijven. Voor het woonzorgcentrum, 
waar ik in corona-vrije tijden soms de dienst ani-
matie versterk, schreef ik dertig oma-briefjes over 
de meest uiteenlopende onderwerpen. Die werden 
afgedrukt en rondgedeeld. Ze werden ook voorge-

lezen aan tafel bij blindenzorg de Markgrave. Daarna 
volgden tien teksten met als titel Zoals het was en 
nooit meer zal zijn… Telkens twee pagina’s; alleen 
voor het stukje over seks had ik er vier nodig. 

Aangezien de hardnekkigheid van dat vileine virus-
je, zal ik voor hen maar verder schrijven. Een nieuwe 
reeks over de meest bizarre en mooiste plaatsen in de 
wereld waar ik as van mijn hondje Kafka uitstrooide. 
Aldus herkauw ik reisherinneringen. 

Toch kan die onzichtbare vijand een nomade niet se-
dentair maken. Eind augustus vertrok ik voor drie we-
ken naar Noord-Portugal dat veel groener kleurde dan 
coronarood Antwerpen. Reizen is momenteel heel 
veilig, je bent over-
al alleen. Pas wan-
neer iedereen de 
draad opnieuw op-
neemt, is het op-
passen geblazen. 
Dan verdwijn ik 
weer in mijn bub-
bel waarin alleen 
boeken en laptop 
welkom zijn.  

Chris Spatz
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Speurneus en levensgenieter

Jempi Welkenhuyzen is als freelance journalist al ja-
ren werkzaam in de mediawereld. Naast het voort-
durend veranderend radio- en tv-landschap, lieten 
de kranten- en bladenwereld hem nooit los. Jempi is 
‘nieuws-gierig’ en geniet graag van het goede leven 
in België en daarbuiten. Steeds met een open geest. 
Grenzen bestaan niet. Zo wil hij o.a. voor Chapeau 
Magazine en de BFTP een brug slaan tussen de beide 
Limburgen. ‘Oost of West kent dezelfde identiteit’ en 
‘Samen staan we sterker’ is zijn motto. Zijn voorlief-
de gaat naast de goede keuken en al wat je daarbij 
drinkt uit naar kunst, cultuur of toerisme. Dat vat hij 
samen in een goed verhaal, waarvan hij hoopt dat jij 
het leuk vindt om te lezen.

Strijdtoneel Limburg
Van schermutseling tot wereldoorlog

Verken de militaire geschiedenis in Limburg via 
het fietsenroutenetwerk.

Er is in Limburg meer gevochten dan men zou den-
ken. En dus hebben gedeputeerde van Erfgoed en 
Toerisme Igor Philtjens en eregouverneur Herman 
Reynders een boek gepubliceerd over de militaire ge-
schiedenis van Limburg: “Strijdtoneel Limburg. Van 
schermutseling tot wereldoorlog.” Objectief, gefun-

Jempi Welkenhuyzen

deerd doordacht door rijksarchivaris Rombout Nijs-
sen en telkens met een knipoog, een stukje poëzie 
of een anekdote van zanger, acteur en presentator 
Rick de Leeuw.  Daarenboven zet het boek aan om 
de plekken te bezoeken waar deze militaire gebeur-
tenissen hebben plaats gevonden, want de locaties 
liggen op of in de buurt van het fietsroutenetwerk.

Strijdgewoel met vele conflicten

Veldslagen, forten, belegeringen, plundertochten, 
goed voor 20 locaties, het komt allemaal aan bod 
in het boek. Daarbij wordt het spierballengerol niet 
verheerlijkt, maar heeft men vooral aandacht voor 
de mens achter de feiten, de burger boven wiens 
hoofd zo’n strijd werd beslecht.  Hierdoor is ‘Strijd-
toneel Limburg’ geen standaard geschiedkundig na-
slagwerk geworden.  

Elk hoofdstuk begint met een korte samenvatting, 
gevolgd door een beschrijving van de confrontatie: 
wie stond tegenover wie, wat was de aanleiding 
voor het conflict, wat waren de gevolgen. Denk 
aan graaf tegen prins-bisschop, Luikenaars versus 
Bourgondiërs, Spanjaarden tegen Nederlanders, be-
zetters tegen verzetslui, Duitsers tegen Britten. Een 
overzicht vanaf 1200 tot WO2.  Daarbij ging niet 
elke veldslag in het boek gepaard met wapenge-
kletter. Zo moest het Fort van Jonkholt bij Bilzen in 
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de 16e eeuw de route van Maastricht naar Hasselt 
afsluiten voor de opstandelingen tegen de koning 
van Spanje. Die strategie werkte. Willem van Oran-
je koos een andere weg en het fort werd dus nooit 
belegerd. Daardoor kan men nu in Jonkholt zien hoe 
een site in de 16e eeuw werd verdedigd.

Geografisch gespreid - ideaal voor
ontdekkingstocht per fiets

De keuze van de militaire gebeurtenissen werden 
geografisch bekeken, gespreid in de tijd en rekening 
houdend met de toegankelijkheid van de belangrijke 
items. Zo valt het op dat het oosten en het zuiden 
van Limburg fel in beeld komen, maar dat men het 
westen haast letterlijk laat links liggen. Jammer, an-
ders had men een heuse fietsroute doorheen heel 
Limburg kunnen vormen. Zo vernemen we niets 
over het militair domein van Leopoldsburg. Al is 
daar toch het museum van Het Kamp van Beverlo. 
Het Maasland en Haspengouw komen dan met meer 
dan de helft van de locaties ruim aan bod. Logisch, 
de Maas en zeker Maastricht vormden een sleutel-
positie tot West-Europa. Plekken als Tongeren en 
Pietersheim bij Lanaken vormden dé uitvalsbasis om 
Maastricht te belegeren. Lang voor ‘Het verdrag van’ 
was Maastricht al een zeer strategische stad in Eu-
ropa.

Rick de Leeuw zorgt voor inlevend
tegengewicht

Aan het einde van elk hoofdstuk zorgt Rick de Leeuw 
voor zijn eigen insteek: een lied, een anekdote, een 
stukje historisch proza.  Het vormt een inlevend te-
gengewicht voor alle pijn en wreedheid die zo’n oor-
log met zich meebrengt. Dit is de andere kant van de 
geschiedschrijving en maakt het geheel zeer tastbaar.

Het boek, dat geschreven is voor een breed publiek, 
wordt rijkelijk voorzien van historische afbeeldin-
gen en actuele foto’s door de bekende Maastrichtse  
fotograaf Guy van Grinsven. Daarnaast vindt men een 
tijdlijn en kaartmateriaal terug.  Het geheel is fraai 
vormgegeven en nodigt de lezer uit om via het fiets-
routenetwerk het Limburgs erfgoed te verkennen. 

Praktisch: ‘Strijdtoneel Limburg. Van schermutse-
ling tot wereldoorlog’ is te koop bij het Provinci-
aal Centrum voor Cultureel Erfgoed, bij Openbaar 
Kunstbezit Vlaanderen vzw en in de betere boekhan-
del, voor 29,00 euro. 142 pagin’s, hardcover, ISBN : 
9789492455185 – WD:D/2020/7892/03

Jempi Welkenhuyzen
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Walter Van den Branden was van 2009 tot 2015 
voorzitter van de Vlaamse Journalisten Vereniging. 
In 2013 ruilde hij, samen met zijn echtgenote Gusta, 
het landelijke Lint in de Provincie Antwerpen voor 
Oostende, dé Stad aan Zee. Dit jaar bracht hij het 
boek “Aangespoeld… in Oostende” uit.

AANGESPOELD… in Oostende

Na 7 jaar ‘aangespoeld’ te zijn in Oostende heb ik 
mijn ervaringen bij het traject tussen de verkoop van 
onze woning in het binnenland en de verhuis naar 
Oostende samengevat in een boek onder de titel: 
‘AANGESPOELD… in Oostende’.

Hierin wil ik mijn bevindingen delen met de vele 
anderen die eveneens van plan zijn om vanuit het 
binnenland te muteren naar de Belgische kust. Ook 
voor wie recent deze stap gezet heeft, bevat het 
boek veel nuttige informatie en praktische raadge-
vingen. Aan zee gaan wonen is immers een frequent 
voorkomende ‘volksverhuizing’ die enerzijds te  
maken heeft met de vergrijzing en anderzijds ook 
aanleunt bij de aantrekkingskracht en de huidige 
trend van ‘wonen aan zee’.

In het boek beschrijf ik het proces dat ik samen met 
mijn echtgenote (indirect ook met de kinderen en de 
kleinkinderen) heb doorgemaakt, vanaf de beslissing 

Walter Van den Branden 

tot verkoop van onze woning in 
het binnenland, over de aankoop 
van een nieuwbouwappartement aan de 
kust, tot en met ons integratieproces in Oostende. 
Aan dit laatste koppel ik alle wetenswaardigheden, 
ervaringen en troeven die we in de voorbije jaren in 
Oostende mochten ervaren.

Mijn schrijfstijl voor het boek is enerzijds zakelijk 
maar, omwille van de aantrekkelijke leesbaarheid 
is alles doorspekt met luchtige beschouwingen en 
(grappige) anekdotes. Tevens heb ik, ter afsluiting 
van een aantal hoofdstukken, meerdere kaderstuk-
jes toegevoegd die de aantrekkingskracht van wo-
nen aan zee (‘in casu’ in Oostende) illustreren.

Vanuit het lokaal journalistiek werk dat ik hier tot 
op heden verrichtte, beschikte ik als ‘bevoorrechte 
getuige’ over heel wat randinformatie, contacten en 
mooi fotomateriaal dat in het boek gebruikt werd.
De teneur van het boek is van die aard dat ons per-
soonlijk ‘overwegend positief’ verhaal ons in de 
richting van Oostende leidde, maar dat zowat alles 
probleemloos kan overgedragen worden op heel de 
kustregio, van De Panne tot in Knokke.

Vlaams volksvertegenwoordiger en tevens burge-
meester van Oostende, Bart Tommelein, verzorgde 
het voorwoord voor het boek.
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Mijn naam is Gerda Sterk. Ik ben geïnteresseerd in 
véél, of het nu gaat om cultuur, natuur, muziek, be-
weging, film, reizen, lezen, wetenschap, sport, men-
sen, dieren….

Ik ben al een tiental jaren lid van het VJV en dank-
zij die journalistenkaart kan ik bv tentoonstellingen 
bezoeken, om er dan over te schrijven. Ik presenteer 
de kaart met een zekere fierheid. Niet iedereen mag 
zich journalist noemen.

Corona heeft al de reizen van dit jaar overboord ge-
gooid en het waren er véél! Noch mijn eigen reizen, 
noch die in opdracht van een touroperator (ik ben 
ook nog reisleidster op vrijwillige en freelance basis) 
vonden doorgang. Gelukkig lees en schrijf ik graag 
zodat ik de lockdown goed ben doorgekomen. In-
tussen vind ik het vooral erg dat er nauwelijks licht 
aan het einde van de tunnel is. Het virus lacht ons 
gewoon uit!

Mijn artikel gaat over een ontdekking in Wallonië. 
Helemaal in stijl met de corona dreiging ben ik wel-
iswaar niet in mijn kot gebleven, maar toch in eigen 
land.

Nog even een andere vereniging voorstellen die me 
dierbaar is: SKEPP. De naam verraadt waarover het 
gaat: Studiekring voor de Kritische Evaluatie van 

Gerda Sterk

Pseudowetenschap en het Paranormale. Het is be-
langrijk om het hoofd boven water te houden in de 
zee van informatie die ons vandaag dreigt te over-
spoelen!

Bezoek Wallonië en ontdek het 
jaar nul

“het jaar nul” gebruik ik om de aandacht te trekken – 
ik geef het toe –  maar eigenlijk gaat het om de twee-
de helft van de eerste eeuw van onze tijdrekening.

Malagne is een archeopark nabij de stad Rochefort. 
Daar is de Société archéologique in 1890 met opgra-
vingen begonnen. In 1992 werden die onder leiding 
van de Direction de l’Archéologie du Ministère de la 
région Wallonne verder gezet, omdat wat ze vonden 
de moeite waard was.

De archeologen ontdekten een romeinse “villa”, 
waarmee er een heuse onderneming bedoeld wordt 
die zich vooral toelegde op landbouw en veeteelt. 
In de villa van Malagne werden ook sporen ontdekt 
die wijzen op verwerking van diverse metalen. Het 
hoofdgebouw werd bewoond van de eerste eeuw 
tot de tweede helft van de derde eeuw. Toen werd 
het vernield door brand en wat er overbleef diende 
als “steengroeve” voor de bewoners van de omstre-
ken.
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Wat zie je als je vandaag de site bezoekt?

Om te beginnen moet je een steile heuvel op en daar 
vind je een parking en een onthaalcentrum met een 
café. In normale niet-coronatijden zou je daar iets 
kunnen eten en drinken.

Via een zaal met een maquette (die toont hoe het er 
vroeger kan uitgezien hebben), ga je naar buiten. Je 
ziet een groot terrein met in de verte overblijfselen 
van het woonhuis.

Men heeft zijn best gedaan om alles zo getrouw 
mogelijk nieuw leven in te blazen. In de weiden 
staan paarden, koeien en schapen die vergelijkbaar 
zijn met rassen die voorkwamen in dat tijdperk. De 
graangewassen, de groentetuin en de kruidentuin 
zijn allemaal geïnspireerd op het verleden. De moes-

tuin en de kruidentuin zijn belangrijk. De bezoeker 
krijgt bij aankomst een plannetje mee met de lay-out 
van de beide tuinen. Voor een kenner is dit geweldig.
Een belangrijk onderdeel van het bezoek is ervaring: 
zie en proef hoe de Gallo-Romeinen in de eerste 
eeuw brood bakten.  In de smidse bovenaan het ter-
rein laait een hoog vuur, gereed om ijzer te smeden.   

Ik wandel tot aan de restanten van het hoofd-woon-
gebouw. De fundamenten steken een halve meter 
boven de grond uit. Op borden kan men zien wat 
vermoedelijk de bestemming was van de vertrekken. 
Zeker is dat de bewoners vanuit de “woonkamer” 
een heel mooi uitzicht hadden op hun bedrijf.

Je zou kunnen zeggen dat “er niet veel te zien is” op 
de archeologische site, maar de manier waarop men 
de geschiedenis weer tot leven brengt, is knap ge-
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daan. Bovendien word ik mij bewust van bijna 2000 
jaar geschiedenis en dat is op zich al indrukwekkend.  

Archeologisch experiment

Een wetenschapster nodigt me uit om een experi-
ment te volgen: men wil nagaan hoe men bijna 2000 
jaar geleden oogstte. Het is drukkend warm, maar ik 
blijf toch kijken hoe men zorgvuldig een ezel inspant 
voor een kar waarop een houten constructie voor 
het eerst voorzien is van ijzeren haken. Het doel is 
wetenschappelijk: op welke wijze maaiden de Gal-
lo-Romeinen? Het is onderdeel van een onderzoek 
naar de leefwijze van de Romeinen die na de ver-
overing van Julius Caesar in 58 v.C. zich vestigden in 
Gallië en die hun manier van leven vermengden met 
de Gallische tradities.

Omdat het nu corona-tijd is  wordt er enkel brood 
gebakken en ijzer gesmeed voor de schoolkinderen. 

Alle andere mensen moeten wachten tot de dreiging 
van Covid-19 afzwakt. Ik mocht binnen als lid van de 
Vlaamse Journalisten Vereniging. Het voordeel was 
dat ik het terrein voor mij alleen had, het nadeel was 
dat er van de animatie voor mij niets overschoot.

Ik moet nog vermelden dat er kunstwerken staan 
die ook de moeite waard zijn, ook en vooral omdat 
er uitleg bij staat. Er wordt reclame gemaakt voor 
archeologische stages voor kinderen. Je mag er ver-
jaardagen komen vieren, aan teambuilding doen of 
je bezoek personaliseren. Je kan een gecombineer-
de formule laten uitwerken die de grot van Lorette 
bevat en /of het gravenkasteel. Er is sprake van een 
toeristentreintje, maar dat heb ik natuurlijk niet uit-
geprobeerd. Voor een groep (met kinderen erbij) zou 
het geweldig zijn.

www.malagne.be

experimentele archeologie
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Carlo Ultee schrijft en fotografeert voor Zeeuws 
Vlaamse en Nederlandse tijdschriften.  Maak kennis 
met een van zijn reportages uit Via Vivo Magazine. 

Jeneverstokerij ten strijde tegen 
COVID-19

In de Vlaamse Ardennen wordt in Balegem bij Sto-
kerij van Damme de strijd aangegaan met het  
Coronavirus. Ludo Lampaert, die dagelijks bezig is 
in de oude traditionele jeneverstokerij, ging volop  
aan de slag met het vervaardigen van medicinale 
(handen)alcohol van uitmuntende kwaliteit voor  
ziekenhuizen, apothekers en gezondheidswerkers 
die in de frontlinie het virus proberen te bedwingen.  
 
Balegem is bekend om zijn molens, zijn zacht glooi-
ende landschappen en zijn geelgrijze zandsteen die 
is verwerkt in de mooiste kathedralen en stadhuizen 
van het land. De Balegemse jenever is de trots van 
het dorp. Stokerij Van Damme is al zeven generaties 
een familiebedrijf. Het is de laatste warme land-
bouwstokerij van de Benelux. Het graan voor de je-
never wordt verbouwd op eigen akkers en ter plekke 
gemalen en gestookt. De vierkantshoeve uit 1862 
huisvest daarnaast 250 runderen, een B&B met zes 
kamers, een gezellig koffiehuis en een leuke jene-
verbalie. De originele stookinstallatie is beschermd 

Carloo Utee erfgoed en garandeert nog elke dag het perfecte 
stookproces. 

Van korrel tot borrel

Ludo Lampaert kan uren vertellen over dit unieke 
proces en weet er ook alles van. Het gaat hem om 
de ‘kop van de alcohol met hogere alcohol ethers’. 
Met een percentage van meer dan 80% kan dat per-
fect dienen voor ontsmetting in de medische sector. 
Normaal wordt dit product vernietigd, maar voor dit 
doel is het super en er zit nog een vleugje ‘tsjenuiver’ 
in”. 

Het gaf Ludo veel voldoening, om een schakeltje te 
kunnen zijn in de bestrijding van het Coronavirus. 
Zelf is hij enorm liefhebber van zijn product. ’s Mor-
gens drinkt hij steevast een koffietje met een lekkere 
zelfgestookte dreupel. En op de vraag welk moment 
in het hele proces hij het mooist vindt, moet hij niet 
lang nadenken: ‘het preuven’.     

Opmerking: in september 2020 is dhr. Ludo Lampaert 
helaas plotseling overleden
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Ik ben zelfs geen journalist 

Dit is gênant!

De stilte is dan ook oorverdovend hier in de trouw-
zaal van het Antwerpse stadhuis, waar burgemees-
ter Schroyens net dé vraag heeft gesteld. Zelf durf 
ik bijna niet ademen en het is slechts met de nodige 
schroom dat ik durf kijken naar de heren naast mij op 
deze historische bank. Dat zijn dan ook allemaal top-
journalisten van de grote belangrijke kranten die het 
verschil maken op politiek, economisch en cultureel 
vlak. Zelf zit ik hier dus eigenlijk niet juist, op de mij 
door de suppoost toegewezen plaats.

Want ik ben zelfs geen ‘journalist’! Ik werk gewoon 
voor het advertentieblad ‘E3 Groot Antwerpen’ 
(‘Streekkrant’), waar ik helemaal op mijn eentje de 
hele promotiedienst uitmaak. Eigenlijk zit ik hier 
zelfs zonder ook maar enige garantie dat ik iets zal 
mogen publiceren in onze krant.

Dat ik hier ben heeft vooral te maken met het feit 
dat het ruim na de bureeluren is en dat het in het 
stadhuis te doen is. Want hier ben ik nog nooit eer-
der geweest en als fan van het historische Antwer-
pen kon ik deze kans niet laten voorbijgaan.

Harry Van Hest

’t Gaat maar ‘zo zo’ met de ZOO

Je vraagt je allicht af waarom al die persmensen hier 
allemaal samen zitten met de beau monde van Ant-
werpen!?!

Wel het gaat niet goed met de ZOO van Antwerpen, 
erger nog: de dierentuin is bijna failliet!

Daarom is een zekere Karel Reinehr als bezorgde 
‘middenstander’ in samenspraak met het stadsbe-
stuur begonnen met een reddingsactie. Die actie 
bestaat erin dat iedereen die echt begaan is met de 
ZOO voor 1000 Bfr. een prachtige Litho kan kopen 
van Alfred Ost, met daarop een ‘natiepaard’.

De reden dat er ook zulke belangrijke afvaardiging 
van persmensen aanwezig is, heeft dan weer te 
maken met de mysterieuze vermelding in de uitno-
diging, dat zowel de burgemeester als de ZOO een 
‘bijzonder verzoek’ zullen bekendmaken aan de pers. 
En dat is nu net gebeurd. Vandaar dat de huidige stil-
te zo zwaar weegt en nu zelfs echt gênant begint te 
worden.
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Bijzonder verzoek

De vraag die de burgemeester net de zaal heeft in-
gestuurd is namelijk: ‘Wie van de aanwezige kranten 
of tijdschriften, is er bereid om de coördinatie op zich 
te nemen van de stortingen en vooral; is dat medium 
ook bereid om wekelijks de lijst te publiceren van al 
de milde sponsors die bereid zijn om zo’n litho aan te 
kopen, zodat iedereen kan zien hoe deze sponsorac-
tie evolueert ?’.

En ondanks het feit dat elk persmedium van enig be-
lang in het Antwerpse aanwezig is komt er geen en-
kele reactie. Uiteraard is de vraag ook niet evident. 
Men weet tenslotte niet wat voor een vloedgolf er 
zou kunnen volgen na deze oproep. Administratief 
zou het best wel eens een hoop werk kunnen bete-
kenen en ook de verantwoordelijkheid om de daar-
uit voort komende gelden te beheren zou wel eens 
overweldigend kunnen zijn.
Omdat er niemand reageert, ook niet na het her-
halen van de vraag door Karel, terwijl ‘Mathilleke’ 
zoals wij onze burgemeester wel eens liefdevol noe-
men in Antwerpen, met haar briefje van 1000 in de 
hand klaar zit om de eerste tekening te kopen, neem 
ik een beslissing die mijn carrière of misschien zelfs 
mijn leven helemaal zou kunnen ondersteboven 
gooien. Ik sta recht en zeg zo luid als dat hier past, 
dat E3 Groot Antwerpen met plezier deze taak op 
zich zal nemen.

Er gaat een zucht van verlichting door de zaal en de 
burgemeester komt naar mij en overhandigt in een 

vuurzee van fotografen, haar bankbiljet voor de eer-
ste Karel Ost tekening.

Als de storm geluwd is en ik opvallend veel compli-
menten heb gekregen van de collega’s persmensen 
voor mijn initiatief, komt bij mij de bezorgdheid. 
Wat zal mijn baas ervan vinden? Gaan we het kun-
nen managen? Kost deze beslissing mijn baan? Ik zal 
vannacht allicht weinig slapen! 

Epiloog:

Gelukkig werd het een succes!

De dag nadien stond in alle collega-media het ver-
haal van de ZOO en de Karel Ost-tekening, maar dus 
ook telkens met de vermelding dat men enkel bij de 
Streekkrant terecht kon om de tekening te bekomen 
en om de lijst met namen te bekijken.
De eerstvolgende editie van onze eigen krant publi-
ceerde zelfs op de frontpagina een foto van mijzelf 
met een van de ‘sponsers’ en hun 1000 Bfr. Ik voelde 
me gelijk ‘wereldberoemd’.

Mooie extra was dat ik vanaf dat moment ook in de 
(Antwerpse) persmiddens au sérieux werd genomen 
en sindsdien telkens hartelijk werd welkom geheten 
door de ‘grote jongens’. Ik had die avond op het stad-
huis dan ook op een bepaalde manier voor elk van 
hen de hete aardappel uit het vuur gehaald. (Van-
daar dus de complimenten die avond!) 

Mijn directeur, Jean François Cleeren, die ik eeuwig 
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dankbaar zal blijven voor zijn steun in deze maar ook 
andere situaties, moedigde het initiatief dat ik geno-
men had dan ook aan en zou mij vanaf dan meer en 
meer redactionele verantwoordelijkheid geven. 

Dus, mijn ene zinnetje in de muisstille trouwzaal 
werd voor mij écht wel het begin van mijn journa-
listieke carrière! 

Jammer genoeg had ik toen nog nooit van ‘Het VJV’ 
gehoord. Hoe trots zou ik anders geweest zijn op 
mijn lidkaart met de vermelding ‘journalist’!?!

Harry Van Hest
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Dirk Van Elslanden is een duizendpoot met een over-
dosis ‘deutsche Gründlichkeit”. Hij is uitgever van 
een eigen magazine en schrijft als journalist vooral 
voor Duitse media. Zijn motto: “Never forget: het  
karakter van de gecensureerde pers is het karakter- 
loze onwezen van de onvrijheid” - Karl Marx

Actie Wij zijn het beu

Begin jaren 2000 keerde ik voor familiale overwe- 
gingen terug naar België. Ik werkte mee aan de laat-
ste reportages van Paul Jambers voor hij zijn televi-
siefabriek verkocht maar ik had eigenlijk genoeg van 
de televisiewereld. Tussen haakjes: het verschil in 
verloning tussen Duitsland en België speelde daarbij 
een niet te verwaarlozen factor…

Aangezien ik altijd al op zoek was naar nieuwe uit-
dagingen wilde ik in 2014 iets nieuws te doen heb-
ben. En dat vond ik in een vakblad voor de spoedei-
sende hulpverlening. Dit draait inmiddels in zijn 6e 
jaar met een sterk aantal abonnees. We zijn gegroeid 
van berichten ‘rond de kerktoren’ naar internationa-
le samenwerkingen met bv de Brandweer van New 
York of de US Coast Guard Service om er maar twee 
te noemen in USA. 

Zelfs globale crisissen zoals de coronacrisis die ons 
momenteel parten speelt geven mij creatieve input. 

Van Elslande

Door nu in de wereld van ambulances, ziekenhuizen, 
brandweer, agenten,… te zitten en te zien hoe ‘ziek’ 
deze systemen eigenlijk echt zijn, rijpte het idee om 
een satirisch cartoonboek te maken. Aangezien ik 
voor geen meter kan tekenen moest ik uiteraard een 
artiest hebben, dewelke ik vond in Béné, die op top-
snelheid een reeks cartoons over de hulpdiensten en 
de witte sector tekende. De inhoud bedacht ik voor 
80% zelf zodat de tekenaar wist wat hij moest op 
papier zetten. Enkele ideeën werden ons aangereikt 
na een oproep op onze sociale media waar we ruim 
+8000 trouwe volgers hebben (uiteraard krijgen 
deze mensen het nodige krediet voor hun idee in het 
boek).

Dit boek dat de titel meekreeg “We zijn het beu! 
On en a marre! Wir sind es leid!” is uitgekomen in 
augustus.

Wil je meer informatie over het boek of wil je mee-
werken aan de actie door affiches te bestellen? 
Contacteer Dirk via info@spoed112.com
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Twee leden van onze vereniging, Marc Verachtert – 
al meer dan 25 jaar lid – en Bart Verelst – het voor-
bije jaar lid geworden – publiceerden samen een  
opvallend boek: ‘Zakboek voor de klimaattuin’.

Marc Verachtert is tuinjournalist met een achter-
grond als tuinarchitect. Tuinieren is zijn hobby en 
passie, net als het ontdekken van mooie en/of bij-
zondere tuinen en groenprojecten in binnen- en 
buitenland. Hij publiceert in o.a. Het Nieuwsblad en 
magazines als Chic Gardens, Fence, Ik ga Bouwen, 
Landelijk Wonen en Jardins&Loisirs en werkte door-
heen de jaren voor en achter de camera mee aan 
tuinprogramma’s op VRT, Vijf en Vitaya.

Bart Verelst genoot tv-bekendheid als deelnemer aan 
‘Het Goede Leven’. Hij studeerde af als historicus ge-
specialiseerd in landbouwgeschiedenis, Bart schrijft 
voor diverse tuintijdschriften, verdedigt de belangen 
van de Vlaamse Tuinaannemers én zet producten van 
eigen bodem in de markt zoals gedistilleerde dranken 
op basis van fruit en eetbare bloemen.

Zakboek voor de klimaattuin

In dit werk wordt aangegeven hoe we in Belgische 
en Nederlandse tuinen de klimaatverandering op 
een positieve manier kunnen onthalen. Ze schreven 
een mooi verhaal over hoe we de stijgende tempe-

Marc Verachtert en Bart Verelst

raturen kunnen omarmen.  Een leidraad om, ondanks 
de klimaatverandering, optimaal te genieten van de 
tuin!

In de tuinen van de nieuwe generatie zijn schaduw, 
klimaatadaptieve beplanting, spaarzaam omgaan 
met water maar ook waterevacuatie en biodiver-
siteit van groot belang. Tot op heden één voor één 
dure termen die mensen afschrikken. De auteurs 
Marc Verachtert en Bart Verelst maken in dit boek 
het klimaatverhaal echter tastbaar; aan de hand van 
een reeks voorbeelden helpen ze de lezer op weg om 
de tuinbeleving te optimaliseren, ondanks de veran-
derende weersomstandigheden. 

Genieten als God in Frankrijk, is de ondertoon van 
dit werk. Wat tot voor kort ervaren werd als ‘snik-
heet’ en ‘tropisch warm’, wordt na het lezen en toe-
passen van de tips die gegeven worden in dit boek 
beleefd als ‘aangenaam warm’ en ‘heerlijk zomers’. 
En zo hoort het; het kan niet de bedoeling zijn dat 
de tuinliefhebber met een wrang gevoel de toekom- 
stige zomers tegemoet kijkt. 

Prijs: 19,99 €
ISBN 978 94 014 6483 3   nur 420-425
Uitgeverij: Lannoo
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IN MEMORIAM

Walter Van den Branden brengt, in naam van alle 
VJV-leden, een postuum eerbetoon aan drie promi-
nente leden die ons in het voorbije jaar ontvallen zijn.

RONALD LIBIN

“Ik leerde Oostendenaar Ronald Libin persoonlijk 
kennen bij mijn aantreden in 2009 als voorzitter 
van de Vlaamse Journalisten Vereniging. Ronald was 
toen reeds decennialang actief als penningmeester 
van de vereniging. Een vaste waarde in de vereni-
ging die, zowel in betere als in minder succesvolle 
tijden, had ingestaan voor de coherentie en de con-
tinuïteit van de vereniging. Als schatbewaarder nam 
hij zijn taak enorm ernstig en waakte er met apothe-
kersprecisie over dat de gelden van de vereniging op 
een verantwoorde manier werden aangewend. Met  
dezelfde nauwkeurigheid hield hij, hiervoor bijge-
staan door zijn toegewijde echtgenote Noëla, ook 
de administratie van zijn financieel beheer bij. Zo 
kreeg het bestuur tijdens iedere maandvergadering 
een gedetailleerd overzicht van de inkomsten en de 
uitgaven en gaf hij toelichting bij de financiële stand 
van zaken. Een transparantie die volgens mij als 
voorbeeld kon gelden voor heel wat verenigingen en 
die hij eveneens op verbazingwekkende wijze open-
baarde tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergade-
ring van de vereniging.
 

Zowel bij de voorbereiding als na mijn verhuis naar 
Oostende ervaarde ik Ronald als een persoonlijke 
vriend. Onze gezamenlijke verplaatsingen naar het 
VJV-secretariaat, maar ook onze frequente Oostend-
se ontmoetingen en lokale activiteiten, onder meer 
in de Oostendse Persclub, onthulden beetje bij beet-
je het roemrijk verleden van Ronald, alias cartoonist 
Bing. Keer op keer verbaasde hij me met zijn artistie-
ke en grafische activiteiten in de regio Oostende – zo 
toonde hij me met zichtbare trots de afbeeldingen 
van de door hem in het ‘pre-belettering-tijdperk’  
beschilderde kusttrams – Ronald had eveneens pro-
minente banden met Chinese en Russische cartoonis-
ten-organisaties met internationale uitstraling. 

Ik ben ervan overtuigd dat de stempel die Roland Li-
bin gedurende vele jaren drukte op de werking van 
de Vlaamse Journalisten Vereniging nog lang zal na-
zinderen. 

Ronald ontviel ons in april jongstleden op 78-jarige 
leeftijd. ”

Drie VJV-boegbeelden zijn ons ontvallen
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MARCEL BROCATUS

“Mijn eerste hechte contacten met Marcel Brocatus 
dateren van de periode dat het VJV-secretariaat nog 
gehuisvest was in Het Pershuis aan de Grote Markt 
in Antwerpen. 

Met zachte maar steeds doordringende stem fluis-
terende Marcel mij toen in mijn hoedanigheid van 
kersvers voorzitter van de vereniging allerlei nuttige 
raadgevingen op vaderlijke en haast filosofische wij-
ze in het oor. Zolang zijn gezondheid het toeliet was 
hij ook steevast aanwezig op de talrijke (pers-)bij-
eenkomsten op en rond de Antwerpse Grote Markt. 
In de laatste periode dat ik hem ontmoette, liet hij 
zich meestal flankeren door zijn zoon die al evenzeer 
doordrongen was van het Vlaams gedachtegoed van 
zijn vader.

De levensloop en de carrière van Marcel Brocatus 
liep parallel met de naoorlogse periode van de 
Vlaamse beweging. Marcel groeide op in de bakke-
rij van zijn ouders aan de Balansstraat in Antwer-
pen-Zuid. Hij studeerde Germaanse filologie aan de 
Gentse universiteit en was gefascineerd door boe-
ken. Tijdens zijn studententijd kocht en verkocht hij 
unieke exemplaren die hij her en der kon bemach-
tigen. Vanuit zijn liberale overtuiging belandde hij 
aanvankelijk bij de Nieuwe Gazet en werd hij een 
tijdlang volksvertegenwoordiger voor de toenmalige 
Liberale Partij. Om zijn ongelimiteerde boeken- 
honger te stillen, stopte hij met zijn werk bij de krant 
en opende hij een eigen boekenwinkel aan de Oude 
Beurs waar hij, zoals hij het zelf plastisch wist uit te 
drukken, ‘verzoop’ tussen de duizenden boeken.

Marcel Brocatus was gedurende 20 jaar lid van de 
Vlaamse Journalisten Vereniging, verwierf in 2013 
de titel van erelid en overleed in augustus op 90-ja-
rige leeftijd.”  

FREEK NEIRYNCK

Alsof het noodlot ermee gemoeid was - ook de eind 
2019 overleden toneelschrijver, -regisseur en jour-
nalist Freek Neirynck, alias ‘Perfesser Gents’ was tij-
dens de algemene ledenvergadering van 7 december 

IN MEMORIAM
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2013 samen met Marcel Brocatus, vereerd met de 
titel van Erelid van de Vlaamse Journalisten Vereni-
ging.

Freek was in zijn gloriejaren actief als journalist bij 
Dagblad Vooruit, Spectator, Radio 2 0ost-Vlaande-
ren, Knack, De Morgen, Provinciaal Zeeuwse Cou-
rant en KRO Gids. Later verzorgde hij interviews en 
festivalreportages voor BRT 1, Radio 3 en de Wereld-
omroep. 

Als theatermaker schreef hij voor diverse binnen- 
en buitenlandse tijdschriften over (figuren)theater. 
Zo onder meer voor Snippers (CPJ), Amarant, Het 
Laatste Nieuws, en Passe Partout. Hij was jarenlang 
hoofdredacteur van ‘Van Droom en Daad’ (Prokama-
gazine), ‘Poppenspelberichten’, ‘Van Speelplank tot 
Speelkruis’, ‘Figuero’ en het Nederlandse ‘WP’. 

Zijn werk als theaterauteur werd in niet minder dan 
29 landen door Theater Taptoe opgevoerd, waar hij 
gedurende 25 jaar artistiek directeur was. In zijn rijk-
gevulde carrière kreeg hij de Louis Paul Boonprijs, 
prijzen van de Stad Gent en van de provincies Oost- 
en West-Vlaanderen, de Wim Verbekeprijs voor 
jeugdtoneel en de Sirena d’Oro in Cervië (Italië).

Van zijn hand zijn eveneens het ‘Gents Zakwoor-
denboek’, het ‘Gents Zegswijzenboek’ en diverse 
publicaties over volksmuziek, liedjesteksten en al-
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lerhande bijdragen voor een hele resem toneelgezel-
schappen.

Ondanks zijn slepende ziekte heeft Freek ongetwij-
feld tot kort voor zijn overlijden nog naarstig ge-
werkt. Sinds ik in Oostende woonachtig ben, waar 
hij op de Zeedijk zijn tweede residentie had in een 
gelijkvloers-appartement, zag ik hem aan zijn immer 
openstaand raam nog continu werken. Met zijn altijd 
rond de hals geslagen rode sjaal zal Freek Neirynck 
mij ongetwijfeld bijblijven als een kleurrijk, impressi-
onant aandachtspunt in de Oostendse skyline.

Freek Neirynck overleed vorig jaar op 19 december 
in Oostende op 70-jarige leeftijd.” 

Walter Van den Branden

IN MEMORIAM
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