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Persoonlijkheid van de maand: 
Marieke Lucas Rijneveld 
 
 
° 1991 
Nederlands schrijver van proza en poëzie 
Non-binair persoon 
 
Basis: gereformeerd boerengezin 
Opleiding: schrijversvakschool Amsterdam 
 
2015: dichtbundel Kalfsvlies 
2018: debuutroman De avond is ongemak 
2020: Mijn lieve gunsteling 
 
2016: C. Buddingh prijs voor Kalfsvlies 
2020: Ida Gerhardt poëzieprijs voor 
Fantoommerrie 
2020: International Man Booker Prize voor 
The Evening of Discomfort (De avond is 
ongemak) 
  
 
Opmerking: de auteur vindt het jammer 
dat er in het Nederlands nog geen 
voornaamwoord is voor non-binaire 
mensen. Omdat er geen beter woord is, 
kiest ze ervoor om zich in het Nederlands 
te laten aanduiden met 'zij'.  Ik zal haar in 
dit artikel dan ook aanduiden met “zij” en 
“haar. 
 

 
 

 
Ik voel me zowel jongen als 
meisje, een tussenmens. 
(De Volkskrant)  
 
Nooit het verzet kwijtgeraakt, de kiem van 
de ontworsteling, 
je afkomst draagt een rouwkleed, je 
afkomst had gelukkig 
een vluchtstrook, niet dat je over alles mee 
kunt praten, 
dat je altijd ziet hoe het gras aan de 
andere kant soms 
dor en minder groen – het gaat erom dat 
je je kunt 
 
verplaatsen, dat je de verdrietzee achter 
andermans ogen 
ziet liggen, de woekerwoede van heb-ik-
jou-daar, 
je wilt zeggen dat je misschien niet alles 
begrijpt, dat je vast 
nooit helemaal de geraakte snaar vindt, 
maar dat je het 
wel voelt, ja, je voelt het, ook al is het 
verschil duimbreed. 
 
Dit is een fragment uit “Alles 
bewoonbaar”, het gedicht waarmee de 
auteur een wederwoord biedt aan de 
commotie rond de vertaling van The Hills 
we climb van Amanda Goreman.  Als wit 
mens bleek Rijneveld niet de woke keuze 
om het inauguratiegedicht te vertalen.  
Een gemiste kans, volgens mij, maar het is 
niet mijn bedoeling om hier en nu deze 
discussie aan te zwengelen. 
 
Marieke Lucas Rijneveld is een unieke 
stem in de Nederlandse literatuur. Ze liet 
zich al snel opmerken als dichter, maar het 
is met de debuutroman De avond is 
ongemak dat ze zichzelf omhoog tilde in 
het literaire firmament.  Laaiend positieve 
recensies en een megaverkoop doen me 
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de parallel trekken met Het smelt van Lize 
Spit in België.  Beide auteurs zijn jong en 
kenden snel een groot succes.  Allebei 
doorspekken ze hun verhalen met 
autobiografische elementen. 
 

 
 
De avond is ongemak is het schrijnende 
verhaal van een gereformeerd 
boerengezin dat wordt getroffen door de 
dood van een kind. Door de ogen van Jas, 
die zich ophoudt in het niemandsland 
tussen kindertijd en volwassenheid, zien 
we hoe de familieleden elk op hun eigen 
manier omgaan met het verlies. Vader en 
moeder zijn volledig verlamd door verdriet 
en zien niet hoe Jas en haar zusje Hanna 
en haar broer Obbe ondertussen langzaam 
ontsporen.  
 
Het is een verbluffend 
romandebuut dat is 
doortrokken van seksualiteit, 
geloof en de smerigheid van 
het bestaan. 
(Het Parool) 
 
Tot zover het goede nieuws, want zelf had 
ik de nodige moeite met het boek (nog 
een parallel met Het smelt J!).  Het 
verhaal boeide me weinig, de metaforen 
leken me te doorzichtig en er gebeuren 
dingen in het boek die zo walgelijk zijn dat 

het haast lachwekkend wordt omdat het 
zo vergezocht lijkt.  Dit kan niet de 
bedoeling zijn, want Rijneveld wil ons 
rauw verdriet tonen. Anders dan Spit vind 
ik dan wel dat Rijneveld stillistisch  
hoogstaand proza schrijft. 
 
In vertaling -The discomfort of evening- 
heeft de auteur de International Booker 
Prize gewonnen, de Engelse prijs voor de 
beste vertaalde roman en een van de 
meest prestigieuze literaire prijzen ter 
wereld.  
 
Ik kan niet anders zeggen dan 
dat ik zo trots ben als een koe 
met zeven uiers. 
(M.L. Rijneveld) 
 
Met haar tweede roman Mijn lieve 
gunsteling pronkt ze op de shortlist van de 
Librisprijs naast onder meer Jeroen 
Brouwers.  Ook dit boek is een stillistisch 
pareltje.  Inhoudelijk is er, mijns inziens, 
meer evenwicht en waar haar debuut me 
koud liet, neemt dit boek me wel bij het 
nekvel.  En hoe!  Net als De avond is 
ongemak speelt Mijn lieve gunsteling in 
een milieu van vee en boeren die onder 
Gods oog een ruw omrand leven leiden. 
Een veearts wordt genadeloos verliefd. 
Klein detail: het object van zijn liefde, de 
dochter van een veehouder, is een kind 
van een jaar of 13 en zelf is hij 49. Het 
pedofiliealarm gaat af, maar Rijneveld 
doet veel meer dan een verhaaltje 
schrijven over een losgeslagen man die in 
de armen van ‘de magistraten’ eindigt. Ze 
ging op kamers in zijn hoofd, en spelde er 
de waanzin uit, de obsessie, de 
ontsnappingspoging uit de eenzaamheid. 
 
Pakkend proza.  Meeslepend proza.  
Gruwelijk proza ….  
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Film van de maand: Malcolm 
and Marie 
 
Troostend is het om te zien hoe een aantal 
regisseurs de lockdown aangrijpen om 
meer intimistische films te draaien.  
Eerder in dit cultuurkrantje sprak ik al over 
het aangrijpende Pieces of a Woman.  Sam 
Levinson (ook bedenker van Euphoria) 
gaat nog een stap verder en laat twee 
acteurs bekvechten in de beslotenheid van 
een afstandelijk ingerichte designloft.  
Alles lijkt erg puur en tot de essentie 
herleid.  Ook het feit dat de film in 
zwartwit gedraaid is, toont de bereidheid 
van de regisseur alle ballast van zich af te 
gooien.  Als kijker moet je uiteraard wel 
bereid zijn mee te gaan in dit 
minimalisme, Malcolm and Marie is 
acteurscinema pur sang. 
 

 

 
Onwillekeurig moest ik denken aan de 
klassieker Who’s afraid of Virginia Woolf 
waar een halve eeuw eerder Liz Taylor en 
Richard Burton elkaar verbaal afmaakten.  
De grote gebaren van het toenmalige 
mythische Hollywoodkoppel werden hier 
vervangen door ingehouden vertolkingen, 
vooral wat Zendaya (Marie) betreft.  De 
gelijkenis zit hem in het verbale geweld.  
In beide films zijn de woorden die de 
acteurs elkaar toeschreeuwen gedrenkt in 
vitriool.  Ook het einde is gelijkaardig, 
maar daar verklap ik uiteraard niets over. 
 
I feel like once you know 
someone's there for you, and 
once you know they love you, 
you never actually think of 
them again. It's not until 
you're about to lose someone, 
that you finally pay attention. 
 (Marie)  
 
Levinson pikt er niet zomaar een dag uit. 
Dat is meteen in de openingsscène 
duidelijk. Marie en Malcolm komen 
opgedirkt thuis. Zij verveeld, hij door het 
dolle heen. Die avond is zijn film in 
première gegaan. Hij glundert zelfvoldaan, 
dronken van alle lof dat hem is 
toegezwaaid.  
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Dat haar iets dwarszit, is hem niet 
ontgaan, al wil hij het eerst niet zien. Zij 
bereidt “mac and cheese” voor hem en 
houdt de conversatie af. Hij dringt echter 
aan en zij gaat overstag: in zijn dankwoord 
heeft hij zowat iedereen genoemd, terwijl 
hij haar -zijn geliefde- niet ter sprake heeft 
gebracht. Dat heeft haar diep gekwetst. 
Een woordenwisseling volgt en een 25-tal 
minuten later lijken alle plooien 
gladgestreken. Het blijkt de stilte voor de 
storm echt losbarst. 
 
Malcolm: Please, Marie. I 
really don’t want to fight 
tonight. 
Marie: Neither do I. That is 
why I’m making you mac and 
cheese. 
 
En wat voor een storm ….. Alle lof gaat 
naar de twee acteurs: John David 
Washington (zoon van) en Zendaya 
(Disney, Euphoria).  Washington briest, 
lacht, danst, is euforisch, weent, roept, 
kwetst haar met de meest vreselijke 
verwijten, zalft, …. Hij eist, neen hij zuigt 
alle aandacht op.  Hij kreeg ook het 
leeuwendeel van de tekst,  maar … wat 
Zendaya tegenover zijn geagiteerdheid 
zet, is van zo een kwetsbaarheid, zo een 
puurheid dat we als kijker met haar 
meeleven en meevoelen, ondanks haar 
zwijgzaamheid.  Zij is de sterke kracht, niet 
hij.   
 

 
 

 
In recensies lees ik dat de film enige 
balans mist, niet altijd hetzelfde niveau 
haalt.  Dat zou kunnen, maar twee scènes 
maken er toch verplicht kijkvoer van: 
Malcolm die in blinde paniek en wanhoop 
tracht een recensie op zijn film te lezen 
die achter een betaalmuur zit en Maries 
laatste monoloog.  Haar (oh zo 
herkenbare) woorden snijden door je ziel.  
Ik beken, ik hield het niet droog, voelde 
mee haar pijn.   
 
Zendaya, pas 24, toont dat ze een van de 
topactrices van de toekomst is.  Ik betreur 
dan ook de keuze (van de mannelijke 
regisseur?) om haar het laatste deel van 
de film letterlijk in haar ondergoed te 
zetten, terwijl Washington netjes in pak 
blijft.  Zendaya mag dan wel bloedmooi 
zijn, ze verdient beter! 

 
 
Boek van de maand : Dochters 
van China door Jung  
 
Aan de hand van drie bijzondere vrouwen 
neemt Jung Chang je mee naar het China 
van 1912 tot 2003. Tegen het decor van de 
republiek ten tijde van Sun Yat-sen, Chiang 
Kai-shek en Mao Zedong beschrijft zij de 
levens van de invloedrijke zussen Soong in 
het boek Dochters van China.   
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De verhalen van de drie dochters van de 
Chinese zakenman Charlie Soong zijn heel 
verschillend, maar ook nauw met elkaar 
verbonden. Alle drie de zussen Soong 
trouwden met vooraanstaande politieke 
figuren in China.  
De jongste, May-ling, trouwde met Chiang 
Kai-shek, nationalistisch politicus en leider 
van de Republiek China van 1928 tot 1975. 
De oudste zus Ei-ling zorgde ervoor dat 
haar man Chiangs belangrijkste adviseur 
werd. Ching-ling was de vrouw van Sun 
Yat-sen, oprichter van de Chinese 
republiek in 1912. 
  
Maar, ze waren meer dan 
alleen ‘de echtgenoot van’. Ze 
hadden status, invloed en 
macht.  
(Dochters van China) 
 
Zo lezen we over de terugkeer van May-
ling naar Taiwan in 1950: ‘Dit was een 
enorme opkikker voor het moreel van de 
nationalisten. (…) De generalissimo begon 
te begrijpen wat zijn vrouw deed. In zijn 
dagboek vergeleek hij May-ling met de 
legendarische heldinnen die op het 
gevaarlijkste moment te hulp schoten.’  
 

 
 
Dochters van China vertelt niet alleen een 
historisch verhaal over politiek,  
 

 
machtsverhoudingen en ideologieën, 
maar ook een verhaal van liefde,  
eenzaamheid en offers. De middelste zus 
sluit zich aan bij het communisme, 
waarmee zij lijnrecht tegenover haar  
zussen komt te staan wat betreft politieke 
overtuiging.  
 
De drie vrouwen ondervinden ook de 
keerzijde van macht. Zo kampt Ei-ling met 
de impact van een negatieve opinie van 
het volk: ‘Ei-ling had al een tijd de 
reputatie van iemand die van de oorlog 
van China profiteerde om haar zakken te 
vullen.’ Daarnaast blijkt macht 
vergankelijk en roem broos: ‘De meeste 
nationalisten in Wuhan kozen voor 
Chiang. De ogenschijnlijk reusachtige 
vloedgolf van de beweging in Sovjetstijl 
stierf even plotseling weg als ze was 
komen opzetten en haar populariteit 
bleek een illusie. Ching-ling was kapot.’  
 
Het boek is doorspekt met 
citaten uit brieven en 
anekdotes uit het persoonlijke 
leven van de vrouwen. De 
historische feiten en politieke 
verhandelingen nemen dan 
ook een belangrijke plek in en 
maken dat het verhaal soms 
wat stokt.   
(Boekenkrant) 
 
Jung Chang schrijft helder en begrijpelijk. 
Dochters van China geeft inzicht in de 
politiek, rolverdelingen, tradities en 
machtsverhoudingen in het China van de 
twintigste eeuw. Daarmee is het zeker een 
aanrader voor wie meer wil weten over de 
recente geschiedenis van het huidige 
China. 
(Bron:boekenkrant) 
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Museum van de maand: 
wetenschappelijk museum 
GUM te Gent 
 
We kennen allemaal de resultaten van 
wetenschappelijk werk. De weg ernaartoe 
staat minder vaak in de spotlights. 
Onterecht, volgens het GUM (Gents 
Universiteitsmuseum), het nieuw 
wetenschapsmuseum dat zijn deuren 
opendeed eind maart 2020, in volle 
coronatijd. Wetenschap komt er in dialoog 
met kunst. En dat laten ze je ervaren via 
de zeven instrumenten die houvast bieden 
in het wetenschappelijke denkproces.  

 

 
 

 

Het museum is dus geen geschiedkundig 
overzicht van de universiteit of een aantal 
disciplines. Je wandelt er doorheen zeven 
thema’s: chaos, twijfel, model, meten, 
kennis, verbeelding en netwerk. Per 
thema staat er een centrale tafel met een 
aantal sleutelobjecten die de essentie 
weergeven. In de kabinetten errond kan je 
op verkenning gaan en je verder 
verdiepen in een bepaald thema.  

 

De wetenschappelijke disciplines zijn heel 
divers en zorgen voor verrassingen! Zo 
kom je te weten hoe een schedel eruit ziet 
na bijv. een ongeval of doodslag. Of je 
vindt er de parasiet in een octopus die 
later een soort van penis bleek te zijn. Ook 
het eerste bakeliet en een biometrisch 
model van een zeepaardstaart zijn er te 
bewonderen. Of de doorsnee van een 
hoofd van een dame op ‘sterk water’, brrr. 
Of een smart babypakje, wiskunde in 3D 
met draadmodellen, een afgietsel van 
hersenarteries van een paard of een 
mechanische IQ-meetdoos! 

 

Je ziet er oude Griekse schalen, want 
‘Symposium’ betekent ‘samen drinken’ en 
de figuren in de schalen waren 
gespreksstof, de eerste vorm van 
netwerken dus… Je leert er ook hoe ISIS is 
ontstaan. Je komt er een geestenkano van 
de Asmat tegen of twee canopevazen 
waarin de ingewanden van oude 
Egyptenaren werden bewaard. Of je 
maakt er kennis met een leeuwengezicht, 
een wassen model van een vrouw met 
lepra of hoe een conformateur werd 
gebruikt om de schedel van psychiatrische  
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patiënten te meten. Om maar een paar 
straffe voorbeelden te noemen…  

  

 

 

 

 

 

Het GUM is een Forum voor wetenschap, 
twijfel en kunst. Naast de vaste collecties, 
is er dan ook een pop-up tentoonstelling 
die kunst gerelateerd is. Momenteel is dit 
Van Eyck in de Diepte. 

En wie er niet genoeg van krijgt, kan ook 
nog de prachtige plantentuin met serres 
verkennen! Ook deze plek is al 220 jaar 
een plaats van  wetenschappelijk 
onderzoek. Naast een grote buitentuin 
met vijver, arboretum, rotstuin en 
mediterrane tuin, kan je  er wandelen in 4 
000m² serres. Je gaat er op ontdekking  

doorheen verschillende klimatologische 
zones en vindt er meer dan 10 000 
plantensoorten.  

(tekst: Dominique Louagie en Beau Serrus) 

 

 
 

 
Tentoonstelling van de maand: 
Roger Raveel retrospectieve in 
BOZAR 
 
Neem de trein naar Brussel Centraal.  Volg 
de richtingaanwijzers “Kunstberg” en je 
komt vanzelf uit aan BOZAR.  De 
cultuurtempel is open en de 
tentoonstelling van Raveel loopt er vanaf 
18 maart. 
 
 
Richtlijnen in verband met corona. 

- Bestel je tickets online op 
www.bozar.be 

- Respecteer het opgegeven tijdsslot 
- Draag een mondmasker 

 
 

In 2021 zou Roger Raveel (1921-2013) 100 
jaar geworden zijn. Een ideale gelegenheid 
voor BOZAR om een grote retrospectieve 
aan zijn werk te wijden.  
 

 
 
Wie is Raveel? 
Volgens Wikipedia …. 
Roger Henri Kamiel ridder Raveel 
(Machelen, 15 juli 1921 – Deinze, 30 
januari 2013) was een Vlaams  
postexpressionistisch kunstschilder en 
maker van keramiek en kunstobjecten. 
Hoewel zijn werk niet goed valt onder te 
brengen in een van de bekende  
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kunststromingen, wordt het verwant 
geacht aan popart. 
 

 
 
Volgens Bozar …. 
Roger Raveel wordt beschouwd als een 
van de belangrijkste Belgische schilders 
van de tweede helft van de 20e eeuw, 
maar hij onderscheidde zich radicaal van 
zijn generatiegenoten door een geheel 
eigen en bijzondere beeldtaal, 
balancerend tussen figuratie en abstractie 
en met zijn eigen omgeving als 
belangrijkste inspiratiebron.  
Doorheen verschillende thematische 
hoofdstukken traceert de tentoonstelling 
Raveels lange artistieke parcours en het 
ontstaan van zijn unieke plastische visie. 
(bron: www.bozar.be) 
 
 
Eigen beeldtaal? 
De schilderijen van Raveel zijn eigentijds 
en tegelijk tijdloos. De voedingsbodem 
van dit werk is de onmiddellijke omgeving: 
een betonnen muurtje en de fietskar in de 
tuin, een koffiepot op de tafel, de boer die 
zijn akker ploegt. De hoofdrolspelers uit 
Raveels universum – Machelen, het dorp  
aan de Leie waar hij zijn leven lang 
woonde en werkte – verschijnen al vroeg 
als motieven in zijn schilderijen.  
 

 

 

 
 
De aandacht van de schilder verschuift 
stelselmatig van een figuratieve naar een 
meer abstracte beeldtaal in een poging 
atmosfeer, licht en de ‘mentale ruimte’ te 
vangen.  
 

 
 
Inspiratie putten uit de omgeving van het 
dorp betekent niet dat de kunstenaar 
lokaal gebonden zou zijn: in een gedurfd 
palet van kleuren en technieken 
experimenteert hij op eigenzinnige wijze 
met beheerste composities waarbinnen de 
kunstenaar de complexiteit van de 
werkelijkheid probeert te vatten.  
 
Waarom moet je naar de retrospectieve? 
Het werk van Raveel spreekt een groot 
publiek aan en is gewoon erg leuk om naar 
te kijken.  Ik hou van zijn gebruik van de 
hoofdkleuren, van de “lege” figuren die je 
als toeschouwer zelf kunt invullen, van de 
mengeling van figuratief en abstract en  
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tenslotte van de link met de vrolijke 
popart. Wat thematiek betreft leest een 
Raveel schilderij soms als een duister 
boek, maar de vorm is steeds speels en 
uitnodigend.  Allen daarheen! 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Culturele tips in coronatijden:  
Toneel bij je thuis … 
 
ITALive: een must!! 
Sinds de aanstelling van Ivo van Hove in 
2001 heeft het ITA-ensemble (voormalig 
Toneelgroep Amsterdam) met een serie 
spraakmakende voorstellingen en het 
aantrekken van gerenommeerde 
regisseurs uit binnen- en buitenland de 
weg geëffend voor een gezelschap met 
internationale allure. Kern is het 
topensemble van acteurs dat het mogelijk 
maakt voorstellingen op het repertoire te 
houden.  Voorstellingen die in deze 
coronatijden zomaar te bekijken zijn via 
een livestream.  Je koopt een ticket en je 
krijgt een link waarmee de de voorstelling 
kunt streamen. 
 
Ook biedt het gezelschap een drietal 
stukken aan die op voorhand opgenomen 
zijn en gratis te bekijken zijn via hun site. 
 
Een greep uit het programma: 
Via Livestream 21 maart 20u00: Oedipus 
Oedipus’ zoektocht zit vol verrassende 
wendingen. Dat maakt de afwikkeling 
ervan tot een bloedstollende thriller. Wie 
kijkt onbewogen toe als iemand, die 
onverzettelijk naar de waarheid graaft, zijn 
eigen ondergang tegemoet gaat? Oedipus 
is veel meer dan het verhaal van een man 
die ziende blind is geweest. De 
eeuwenlange aantrekkingskracht is en 
blijft de herkenbaarheid van zijn lot: het 
bestaan is kwetsbaar. En dat het bijna 
onmogelijk is ons leven en geluk in eigen 
hand te houden. 
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‘Oedipus is played with magnetic 
naturalism by Hans Kesting. ’ – The 
Guardian ★★★★★ 
 
‘At the self-destructive heart of Icke’s 
Internationaal Theater Amsterdam 
production are Hans Kesting and Marieke 
Heebink’s towering performances as the 
doomed couple whose attempt to do 
good are thwarted by the trickledown 
effects of their respective pasts.’ – The 
Herald ★★★★ 
 
‘It’s a superb interpretation of Sophocles’s 
story that feels modern and timeless.’ – 
The Times ★★★★ 
 
 
ITA on demand: Het temmen van de 
feeks 
Katharina (Halina Reijn) staat bekend als 
de feeks. Ze is eigenzinnig, ontvlambaar 
en weigert zich te onderwerpen aan een 
man. Dit alles in tegenstelling tot haar 
voorbeeldige zus Bianca, die echter niet 
zal trouwen, voordat er voor Katharina 
een man gevonden is. Als Petruchio (Hans 
Kesting) een vrouw zoekt, valt zijn oog op 
de weerbarstige schoonheid van deze 
feeks. Zijn vrienden verklaren hem voor 
gek, maar hij heeft zo zijn methodes. En  

 
tot ieders verbazing laat zij zich temmen. 
Katharina en Petruchio zijn tot elkaar 
veroordeeld als beul en slachtoffer. 
Uiteindelijk gaan ze totaal in elkaar op. 
 

 
 
Maar Het temmen van de 
feeks is meer dan een 
liefdesdrama. Het is een stuk 
met onverholen kritiek op de 
samenleving. Onder het 
masker van tolerantie en 
civilisatie is Padua een 
gewetenloze stad waarin het 
doel de middelen heiligt. Het 
doel is economisch gewin. 
(Ivo Van Hove, regisseur) 
 
 
ITA Gouden tip 
Vanaf 31 mei zendt de VRPO, iedere 
werkdag om 22:05 uur op NPO 2, een deel 
uit van een 10-delige, speciaal voor 
televisie gemaakte bewerking van ons zes 
uur durende stuk Romeinse tragedies. Het 
is de grootste productie ooit van regisseur 
Ivo van Hove en werd wereldwijd 
bejubeld. 



 

 11 

 
Extra tip: opnemen die handel en dan in 
één ruk uitkijken! 
 
Verplicht kijkvoer!!! 
 
 
KVS on demand 
Heel wat voorstellingen zijn gratis te 
bekijken op het virtuele podium. 
 
Meer info: www.247.kvs.be 
 
 
 
 

Culturele tips in coronatijden: 
film bij je thuis 
The dig (Netflix) 
Net voor de Tweede Wereldoorlog 
losbarst, huurt de welgestelde weduwe 
Edith Pretty de amateurarcheoloog Basil 
Brown in. Hij krijgt de opdracht 
opgravingen uit te voeren op haar 
landgoed in Sutton Hoo. Ze doen een 
historische ontdekking die verband houdt 
met het verleden van Engeland. 
 

 
 
Een historisch drama, denk je, maar The 
Dig is zoveel meer, zoals …. 
een schitterende acteursfilm met Ralph 
Fiennes (bijna onherkenbaar als Basil  
 

 
Brown) en Carey Mullingham (een bijna 
doorschijnend breekbare Edith) op kop. 
Of, een prachtig in beeld gezette 
mijmering over het Engeland van toen.  
Constable (bekende landschapsschilder) is 
nooit ver weg.  Ten slotte vertelt The Dig 
ook over de kracht van onconventionele  
vriendschap tussen de ongeschoolde 
Brown en de aristocrate. 
 

 
 
En dan is er nog de historische laag.  We 
schrijven 1939: terwijl Basil in zijn geul de 
overblijfselen uit het verre verleden naar 
boven staat te spitten, zien we hoe 
piepjonge soldaten als kanonnenvoer in 
de laadbakken van klaarstaande 
legertrucks stappen.  
 
Terwijl de archeoloog het 
verleden laat spreken, is de 
toekomst zich al aan het 

uitrollen, en in die toekomst zit 
er donder in de lucht. 
(Humo) 
 
 
 
 
Soul (Disney+) 
Niemand kan of mag je voorbereiden op 
de geniale, gewaagde inventiviteit van 
Soul, de animatiefilm waarmee Pixar 
zichzelf weer overtreft. Lees deze recensie 
niet. 
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Ik citeer hier Jeroen Struys in DS en heb de 
neiging hem bij te treden.  Soul, de laatste 
worp uit de Pixarstal, is een ongrijpbaar 
mooie en sterk filosofisch getinte film 
geworden.  Je kent het wel zo een van die 
films die je moet “ondergaan”.  Het is dan  
ook uitzonderlijk jammer dat de film enkel 
via Disney+ te bekijken is en niet op het  
grote scherm, waar hij -in my humble 
opinion- thuishoort. 
 
Een tekenfilm?  Ik zie het jullie denken, 
enkel goed voor kinderen …. Toch? 
 

 
 
 
Vijf dwingende redenen om als “niet kind” 
naar Soul te kijken (zonder ook maar iets 
van het plot te verraden) 
 
1. We maken kennis met het eerste Afro-
Amerikaanse hoofdpersonage in een 
Disneyfilm en dat werd tijd! 
 
2. We kunnen na de film nog uren 
doorbomen over filosofische vragen rond 
leven, dood, ambitie …  (weet je nog, net 
als vroeger in de Sixtijn met een lekker 
drankje erbij!) 
 
3. Soul is een psychedelische ervaring 
waarin meditatie en inspiratie centraal 
staan. Met andere woorden, de film is 
helemaal niet zo braaf! 
 

 
4. Het geheel drijft op een ronduit 
schitterende soundtrack: de jazztunes van 
New York City werden geschreven door 
Jon Batiste, terwijl de scènes in het 
hiervoormaals (spoiler!) etherische  
synthesizerklanken kregen van Trent 
Reznor en Atticus Ross. 
 
5. Op de valreep: de beste film 
van het jaar (2020) 
(De Standaard) 
 
 
 
 
 
 
 
News of the world (Netflix) 
Ook News of the World verdiende ,mijns 
inziens, zeker een release in de bioscoop.  
Nu kunnen we enkel gissen over hoe we 
als toeschouwer in een pluchen zetel 
hadden kunnen wegzakken om vervolgens 
geheel te verdwijnen in de illusie van 
desolate westernlandschappen.  Vergeef 
me mijn nostaligisch verlangen naar de 
cinemazaal.   
 

 
 
In de ambachtelijke western 
News of the World beperkt 
Paul Greengrass de hectische 
cameravoering waar hij om 
bekend staat tot slechts enkele  
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scènes. Tom Hanks doet zijn 
gebruikelijke ding als een wijze 
man die hoop brengt in een 
verscheurd Amerika. 
(Filmkrant) 
 
In het Texas van 1870 heeft Jefferson Kidd 
(een ingetogen Tom Hanks) een opvallend 
beroep: hij reist van plaats naar plaats om  
aan betalende toehoorders de krant voor 
te lezen.  Als een soort troubadour van het 
Wilde Westen weet Kidd zijn publiek te 
vermaken met mooie verhalen, maar hij is 
integer genoeg om ook de minder prettige 
berichten voor te lezen.  Kidd fungeert als 
iemand die de beschaving 
vertegenwoordigt op een plek waar die 
soms ver te zoeken is. 
 

 
 
Tijdens een van zijn reizen stuit hij op het 
jonge meisje Johanna (een getalenteerde 
Helena Zengel).  Oorspronkelijk van Duitse 
afkomst maar opgevoed door een 
indianenstam die inmiddels is uitgemoord, 
is zij geheel alleen op de wereld en 
onbekend met de talen van haar witte 
medemensen.  Het meisje is even 
onhandelbaar als onverstaanbaar en dus 
probeert Kidd zo snel mogelijk van haar af 
te komen.  Wanneer hij echter inziet dat 
ze van niemand anders hulp hoeft te 
verwachten, besluit hij het meisje naar 
haar enige nog in leven zijnde familieleden 
te brengen.  
 

 
De reis door niemandsland had 
korter gemogen (…) Dat doet 
echter niets af aan de mooie, 
deels dialoogloze, 
wisselwerking tussen veteraan 
Hanks en het aanstormende 
talent Helena Zengel. 
(Filmkrant) 
 

 
 
 
 
 
 
 
Culturele tips in coronatijden: 
muziek 
Gabriel Rios, Flore 
Op zeventienjarige leeftijd strandde er een 
vrome Puerto Ricaanse jongen in ons land. 
Een aantal jaar later liet de toen nog 
nobele onbekende Gabriel Ríos zijn eerste 
hitje Broad Daylight op de wereld los.  Dat 
is ondertussen al bijna zestien jaar 
geleden, maar de populariteit van de man 
ging wel door het plafond.  Zeker toen hij 
in 2014 This Marauder’s Midnight 
uitbracht, inclusief hitsingle Gold.  Het 
leek het finale duwtje in de rug dat Ríos 
nodig had om zijn carrière internationaal 
te lanceren, maar niets bleek minder 
waar.  Na het grote succes leek de man 
van de aardbodem te zijn verdwenen. 
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Het resultaat van die lange periode van 
afzondering krijgen we nu in de vorm van 
Flore.  Een plaat waarop de Puerto 
Ricaanse Belg voor het eerst terugkeert 
naar zijn roots, volledig in het Spaans.  Een 
soort lofzang voor het Caraïbisch gebied 
en Latijns-Amerika dus, al wil Ríos het zelf 
niet zo noemen.  Hij ziet het eerder als 
een hedendaagse soundtrack van zijn 
jeugd, een terugkeer naar een 
tienerslaapkamer in San Juan. 
 
Op Flore zoekt de eeuwig zwervende 
muzikant uit wat overblijft van zijn roots. 
Ríos covert liedjes uit zijn jeugd, en neemt 
er de jaren van afstand en verval in mee. 
De Latijns-Amerikaanse evergreens 
klinken vervormd, spookachtig en 
bevreemdend, als gekoesterde 
herinneringen die jammerlijk vervaagd 
zijn.  Ríos ligt zo dichter bij Frank Ocean, 
Nicolás Jaar en Sigur Rós dan bij Buena 
Vista Social Club.  
 
Geen voer voor de auto of de radio, maar 
door een koptelefoon rond middernacht is 
deze eenzame latin ronduit betoverend. 
 

 
 
 
 

 

 
 
Het heeft te maken met het 
gevoel dat je je uiteindelijk 
nooit helemaal thuis voelt op 
je nieuwe plek, maar ook niet 
kunt teruggaan naar je oude. 
Veel migranten zullen dat 
herkennen. 
(Gabriel Rios in De Tijd) 
 
 
 
 
 
Kris De Bruyne, Zo dichtbij 
Deze “Best of” is verplichte kost om het 
werk van de onlangs overleden Kris de 
Bruyne te leren kennen of te 
herontdekken.   
 
Kris wie? 
Kris De Bruyne wordt beschouwd als een 
van Vlaanderens meest getalenteerde 
singer-songwriters.  In het begin van zijn  
carrière sloot hij met zijn Nederlandstalige 
nummers aan bij de kleinkunstbeweging. 
Hij brak echter al snel met de regels van 
de kleinkunst en ging voor de elektrische 
gitaar.  Zo introduceerde hij net als Johan 
Verminnen en Raymond van het 
Groenewoud een nieuw genre in de 
Vlaamse muziek: Nederlandstalige rock. 
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Waarom moeten we luisteren naar een 
overleden artiest uit de jaren stillekens?  
Omdat hij zo veelzijdig was …. 
 
De absurde vernieuwer met Lamp, Lazarus 
en Kris en De onverbiddelijke zoener of Ik 
ben de peulschil. 
 
https://youtu.be/uJrM3Sryoqo 
 
De romanticus met het bloemooie 
Amsterdam 
 
https://youtu.be/rekkEc1e3i0 
 
De sociaal bewogen zanger met Vilvoorde 
City 
 
https://youtu.be/sLJkx9M1dvo 
 
 
De melancholicus met Ballerina’s of Lieve 
Jacoba (a capella versie op de begrafenis 
van Yasmine) 
 
https://youtu.be/zImF-MO9-fk 
 
De grapjas met Je suis gaga 
 
https://youtu.be/jwGiComhOyM 
 
 
 
 
 

 
Culturele tips in coronatijden: 
guilty pleasures oftewel 
bingewatchen op Netflix! 
 
The English Game 
Voetbal is inmiddels een wereldwijde 
volkssport dus het is even wennen (en erg 
interessant) om in de miniserie The 
English Game te zien dat het ooit begon 
als een bezigheid voor deftige Engelse 
gentlemen.  Mannen met baarden die 
passie hadden voor de sport, maar die de 
bal liever voor zichzelf wilden houden – 
inclusief de wedstrijdbeker.  Toen steeds 
meer teams uit de arbeidersklasse aan de 
competitie mee gingen doen, hadden die 
snobs daar geen trek in. 
 

 
 
Ik heb genoten van deze zesdelige 
miniserie.  Naast voetbal valt er immers. 
Nog heel wat te beleven: familieruzies, 
vriendschappen, klassenverschillen, …. 
Ook wat vorm betreft is dit een mooie 
reeks, zowel cameravoering als setting als 
aankleding overstijgen de doorsnee serie.   
 
Je voelt aan alles dat het team achter 
Downtown Abbey ook hier aan het roer 
staat. 
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Godless 
Godless is dé western hit van Netflix. Het 
verhaal over een mijnstad waar alle 
mannen overleden zijn en vrouwen de 
dienst uitmaken is origineel en prachtig 
gefilmd.  Helaas zijn het uiteindelijk toch 
weer mannen die de meeste aandacht 
krijgen. 
 

 
 

Godless draait om de strijd tussen Frank 
Griffin en Roy Goode.  Twee outlaws die 
ooit samen over de prairies zwierven om 
dood en verderf te zaaien, maar nu 
lijnrecht tegenover elkaar staan.  Hun 
strijd barst los in La Belle, een stad waar 
na een mijnongeluk alleen nog vrouwelijke 
inwoners en kinderen over zijn. 

De van Downtown Abbey (nogmaals!) 
bekende Michelle Dockery schittert als 
sterke vrouw met een flink verleden 
achter de rug en Jeff Bridges (!) speelt de 
beste rol van zijn carrière als de intens 
gemene Frank Griffin. 

Regisseur Scott Frank neemt uitgebreid de 
tijd om het verhaal te vertellen en bouwt 
toe naar een weergaloze climax.  Meer 
dan de strijd tussen Griffin en Goode zijn 
het de scénes in La Belle die, vanwege het 
vrouwenperspectief, Godless anders dan 
andere westerns maken.  Had Frank zich 
nog meer daar opgericht dan had je van 
een tijdloze klassieker mogen spreken. 
Wat niet weg neemt dat Godless een serie  

 

is die je eigenlijk gewoon gezien moet 
hebben.  

 
 
 
New Amsterdam 
Wat doet een mens die met gebroken 
botten gedoemd is tot het zetelleven?  
Inderdaad … Ziekenhuisseries bingen J!  
 
Feit: niets of niemand komt ook maar aan 
de enkels van House MD. 
 
Waarom dan reclame maken voor een 
zoveelste, niet eens vernieuwende 
ziekenhuisserie?   
Wel, ik supporterde voor hoofdpersonage 
Max Goodwin en zijn volledig van de pot 
gerukte beleid.  Geloofwaardigheid is niet 
de sterkste troef van deze serie.  Echte 
ster van de serie is Dr. Kapoor, die zijn 
Indische cultuur maar moeilijk kan 
verloochenen.  Hij is onweerstaanbaar 
grappig.  Ook zijn sidekick Iggy mag er 
wezen. 
 

 
 
Het verhaal is vrij eenvoudig.  New 
Amsterdam is het oudste publieke 
ziekenhuis van Amerika, maar het is niet 
meer zo’n best ziekenhuis.  Zeg maar 
gerust dat het een vervallen ziekenhuis is. 
Vol met hebzuchtige artsen die hun salaris 
belangrijker vinden dan hun patiënten.  
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Het ziekenhuis moet worden aangepakt 
en de nieuwe medisch directeur, Dokter  
Max Goodwin (Ryan Eggold, The Blacklist), 
kwijt zich van de taak. Net als bij House 
krijg je een aantal cases per aflevering, 
terwijl de strubbelingen tussen de dokters 
de rode draad vormen.   
 
 
 

En ondertussen ….. 
 
 
Cinema Albert 
 
 
Gesloten wegens ….. 
 
 
Meer info: www.cinema-albert.be 
 
 
CC Belgica 
 
 
Gesloten wegens …. 
 
 
Meer info: www.ccbelgica.be 
 
 
 
 
 

Ten slotte ….. 
 
De redactie van het cultuurkrantje 
verontschuldigt zich voor het niet 
verschijnen van het februarinummer. 
 
 
 
 

 


