Programma van de maand:
Brommer op zee
Boekenprogramma
Naam ontleend aan kortverhaal van
Maarten Biesheuvel
Start: 18 april 2021
Waar? VPRO (NPO2) en Canvas
Wanneer? Zondagavond
Ruth Joos
° 1976 (Dendermonde!)
Presentatrice van “De ochtend” (Radio 1)
Juryvoorzitter Gouden Uil
Theaterrecensent bij Klara
Radiomaker bij Studio Brussel

de maand april host Sofie Lakmaker de
boekenclub met haar debuut De
geschiedenis van mijn seksualiteit.
Vanaf zondag 18 april is Brommer op zee
wekelijks te zien om 19.20 uur bij de VPRO
op NPO 2 en om 22.00 uur op Canvas.
Brommer op zee is een VPRO-productie
voor NPO 2 en Canvas.
Op dit ogenblik kan ik hier en nu nog geen
kritische recensie publiceren, ik neem
grote fragmenten over uit het interview
met Joos en De Jong (De Standaard
Weekblad, 17 april 2021)

Opleiding: Germaanse filologie
Woordkunst (conservatorium)
Trivia: zus van Filip Joos
Wilfried De Jong
°1957 (Rotterdam)
Artistieke duizendpoot
Auteur, acteur, tv-maker, …..
2013: interviewer Zomergasten
2017: interview koning Willem-Alexander

Voorstelling van het programma (bron
www.vpro.nl)
Brommer op zee is hét boekenprogramma
van de VPRO. Ruth Joos en Wilfried de
Jong interviewen wekelijks schrijvers en
dichters over hun werk.
Online gaat Brommer op zee verder als
boekenclub. Samen met een maandelijks
wisselende schrijver lezen kijkers een boek
en gaan daarover met elkaar in gesprek. In

Het is duidelijk dat de twee (Joos en De
Jonge nvdr) elkaar goed liggen en dat er
wederzijds respect is. Ze ginnegappen,
vullen elkaars zinnen en gedachten aan,
en gaandeweg nestelt Ruth Joos zich
steeds relaxter in de sofa waarin ze zich
heeft neergevlijd. Maar hoe zal de
interactie verlopen als ze gaan
samenwerken?
Joos: ‘We gaan niet de studio in met een
blad van twaalf vragen waarvan er vier
voor mij zijn, vier voor Wilfried en dan nog
eens twee voor elk – waar we ons aan
houden ongeacht wat de andere zegt. De
kans bestaat dat we elkaars
openingsvragen niet kennen, en misschien
zelfs niet weten wie er zal beginnen. Die
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vrijheid willen we graag nemen. Dat is
spannend.’
De Jong: ‘Het zal ook wel gebeuren dat
Ruth tien minuten met iemand praat. Dan
hang ik zo’n beetje boven het gesprek, zie
ik op een gegeven moment iets en zeg: hè,
wacht effe, het gaat nu al de hele tijd
daarover, maar … Je lijkt dan wel even uit
het gesprek te zijn, maar dat ben je
natuurlijk niet.’
Joos: ‘Je hebt het nu over boven een
gesprek zweven, maar dan heb je ook een
parachute. Ik ben de jouwe en jij bent de
mijne. En als het goed zit, kunnen we de
touwtjes van die parachute al eens
doorknippen, want jij vangt mij op en
omgekeerd, geen probleem.’
(…)
Er verschijnen veel meer goede boeken
dan er aan bod kunnen komen in een
boekenprogramma. Hoe breed -zullen
jullie kiezen?
De Jong: ‘In principe komen alle boeken in
aanmerking. Dat kan zijn: een heel goede
debutant, zoals Sofie Lakmaker, die in
onze eerste uitzending zit. Of het nieuwe
boek van Josse De Pauw, waarin hij
terugblikt op zijn volle leven in korte,
prachtig geschreven tafereeltjes. Het kan
dus fictie zijn, het kan non-fictie zijn, het
kan nieuw, maar ook al eventjes oud zijn.’
(…)
Joos: ‘We zullen ook weleens bij een
-fotoboek belanden. Voorlopig mikken we
op twee interviews per uitzending, maar
wie weet, doen we er soms drie, of maar
één.’

‘We maken nu acht en in het najaar twaalf
uitzendingen. Dus we kunnen slechts
aandacht besteden aan een beperkt
aantal boeken. Maar we zoeken manieren
om te laten zien hoeveel moois er is: dit
was er vijftig jaar geleden, bijvoorbeeld.
Of: ik heb dit nog uit de kast gehaald.’

‘Wilfried duikt ook elke aflevering in het
schrijfhok met een schrijver die een
antwoord zal formuleren op een
bedenking van hem. Zo wordt er tijdens
de uitzending telkens iets gecreëerd. Dat
vinden we heel spannend, we zijn
dankbaar dat schrijvers ons een blik in hun
kookpotten gunnen.’
De Jong: ‘Maar de ruggengraat van het
programma zijn de gesprekken. Het
uitgangspunt is of wij, met de redactie,
iets in een boek zien waarmee we televisie
kunnen maken, waarover we een goed
gesprek kunnen voeren. We gaan niet
-alleen maar wachten tot een boek vier
keer vijf sterren heeft gehad. We varen
onze eigen koers, maar het is een brede
koers, er staan wel wat containers op dat
schip.’
Alles begint met jullie liefde voor boeken,
toch? Welke leeservaringen zijn jullie zo
bijgebleven dat ze deel uit-maken van
jullie innerlijke landschap?
Joos: ‘Literatuur heeft me altijd
aangegrepen. Ik heb heel vroeg alle
Russen gelezen, hele zomers lang. Daar
heb ik nu misschien spijt van, want als ik
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dat niet had gedaan, had ik het nu kunnen
doen. Ik weet er niets meer van, ik
herinner me alleen het gevoel om als
veertienjarige drie weken lang in Anna
Karenina te verdwijnen. En daarna De
broers Karamazov. Ik begreep natuurlijk
niet alles, maar werd er wel door
overstelpt. Dat heeft me als lezer
gevormd.’
(…)
Joos: ‘We gaan het doen met heel veel
enthousiasme. Dat kan cliché klinken,
maar niet als het over boeken gaat, denk
ik: dit gaan we doen omdat we het zelf
heel fijn vinden. Geen dichtgeknepen
billen. Gewoon intuïtief vanuit een simpel
idee: we gaan met schrijvers praten.’

Wat als een schrijver geen vlotte prater
blijkt?
De Jong: ‘Het is wel een beetje de ziekte
van televisieland. Veel interviews zijn
gebaseerd op een voorgesprek: je zit
straks in de studio, het gesprek duurt
ongeveer zes minuten, u moet het hebben
over de plant, en over dat u haar water
geeft. De interviewer weet ook dat het

over plantjes en water gaat en stelt netjes
zijn vragen. Dan gaat het meestal niet mis,
doordat er weinig risico’s zijn genomen. Ik
denk dat wij daar soms net wel op gaan
gokken. Er zullen vloeiende sprekers zijn
en mensen die het moeilijk kunnen
uitleggen. Maar is dat erg?’
Joos: ‘We hebben heel erg het verlangen
om goed te luisteren en te proberen
-begrijpen wat iemand vertelt. En die
aarzeling mag in beeld komen, we hoeven
die niet te verstoppen.’
‘We willen ook goed voorbereid, maar
tegelijk onbevangen op het ijs komen. Het
is vervelend als iemand je komt
interviewen die alles over je gelezen heeft
en denkt alles over je te weten. Dan denk
ik: ik zit wel voor je, praat met mij, niet
met de Wikipediapagina’s die je over me
gelezen hebt. Het gaat ook over de
ontmoeting die plaatsvindt. Elk interview
is een ontmoeting.’
Is er nood aan een boekenprogramma?
Lezers zijn doorgaans geen tv-kijkers?
De Jong: ‘Er zijn zoveel programma’s. Is
het dan een bezwaar dat er één
boekenprogramma is in een week? Dit is
een klein en fijn en intiem programma, zo
willen we het maken. Laat dit er ook zijn.
En laat er daarnaast heel grote
showprogramma’s zijn waarin mensen
met lego spelen en waar twee miljoen
mensen naar kijken. Prima, ik heb er even
naar gekeken met mijn dochter. Hebben
we toch gelachen met een -toren die
omviel, hoor. Laat duizend bloemen
bloeien.’
Joos: ‘Ik denk dat het tijd is om het gezeur
achter ons te laten. Dit programma is er,
het eist vijftig minuutjes in een week op.
Je hoeft niet te kijken. Ik ken veel mensen
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die lezen en ik ken ook veel fijne, heel
leuke mensen die niet lezen.’
De Jong: ‘En je begint dit programma niet
om die fijne, heel leuke mensen die niet
lezen aan het lezen te krijgen.’

Talking who??
Talking Heads was een postpunk- en
newwaveband uit New York die actief was
van 1974 tot 1991.
Misschien ken je Psycho Killer of de
concertfilm Stop Making Sense?

Joos: ‘Maar degenen die geïnteresseerd
zijn in literatuur, mogen wel een aanbod
hebben. Of mensen die een goed gesprek
willen zien met iemand die lang heeft
nagedacht over iets. Ik ben nu tot de jaren
van verstand gekomen: een
boekenprogramma moet wél.’
https://www.youtube.com/watch?v=O52j
AYa4Pm8

ã De Standaard, weekblad, zaterdag 17
april 2021

Film van de maand: David
Byrne’s American Utopia
(Google Play, iTunes)
De concertfilm American Utopia is een
postmoderne musical die bruist van de
energie, én een trip doorheen de glorieuze
carrière van David Byrne, ooit frontman
van en brein achter Talking Heads.

In Stop Making Sense (1984!!) deed David
Byrne gekke dansjes op het podium in een
kostuum dat minstens een paar maten te
groot was. In American Utopia zit de
voormalige frontman van Talking Heads
strak in zijn grijze pak, maar de durf, het
vernuft, de zin voor theatraliteit en de
geweldige songs zijn gebleven.

In deze concertfilm geen making-ofinterviews, géén backstagebeelden van
roadies die met drumkits zeulen en géén
cameracapriolen die je doen duizelen nog
voor het eerste refrein is ingezet. De
spotlights worden gericht op de
flegmatieke zanger en zijn elf muzikanten
die hun instrumenten draadloos en al
dansend bespelen. En vooral: op de
briljante, langs postpunk, afrobeat en
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electronica dartelende artpop die van
Byrne ook op zijn 68e een van de
boeiendste, meest inventieve figuren uit
de hedendaagse muziekscène maakt.
Bijna alles wat je ziet is grijs: de uniforme
kostuums van dansers en muzikanten, de
kale podiumvloer, de glinsterende
gordijnen, Byrnes haren. De film toont
echter een audiovisueel feest waar de
energie van afspat, een popopera voor de
eenentwintigste eeuw, met Byrne als
ceremoniemeester, sjamaan, stand-upper
en heerlijk houterige danser tegelijk.
Je krijgt songs uit zijn rijke solocarrière te
horen, er is de cover van Janelle Monáes
protestlied Hell You Talmbout als
hommage aan Black Lives Matter. Maar
het zijn vooral de opgefriste versies van
Talking Heads-klassiekers als Burning
Down the House, Once in a Lifetime en
Road to Nowhere die het publiek op
Broadway, waar de film in 2019 werd
opgenomen, in extase brengen.

Opvallend is ook dat in de film geen woord
wordt gesproken, de onderonsjes van
Byrne met zijn publiek daargelaten. Het is
een apart genre, de concertregistratie die
ook niet meer wil zijn dan dat: een band in
actie, van opkomst tot slotapplaus. Bij
zulke films wordt de hand van de regisseur
gemakkelijk onderschat. Wat voegde
Spike Lee toe aan American Utopia?
Meer dan het lijkt, waarschijnlijk. Lee is
vooral bekend van zijn fictiefilms, maar hij
wist met zijn techniek de concertfilm naar
een hoger niveau te tillen. Denk aan
vernieuwend digitaal geluid, de verzorgde
montage en het cameragebruik. De
energie van een podium overbrengen naar
een bioscoopzaal of huiskamer is helemaal
niet zo makkelijk; alles draait om ritme,
kaders en beweging, net als bij het
vloeiend verfilmen van een actiescène.
Ervaring met het maken van speelfilms
zou daarom weleens een voordeel kunnen
zijn.

Filmmaker van dienst is niemand minder
dan Spike Lee. Alsof ook hij maar een fan
is die op de voorste rij zit en je de beste
blik wil gunnen, laat hij het concert voor
zichzelf praten. Er is een enkele close-up
en een travelling links of rechts, maar de
focus blijft op het totale podiumbeeld. En
dus op de dynamische choreografie en
expressieve belichting die van Byrnes
recentste concerttournee een van de
origineelste popmuzikale spektakels van
de jongste jaren maakten.
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Musea en tentoonstellingen in
de buurt: de ideale cornoproof
uitstap!
Emile Verhaeren museum

“Ceux qui vivent l’amour,
vivent d’éternité”
Het Emile Verhaerenmuseum is een
literair museum, volledig gewijd aan de
Franstalige dichter en kunstcriticus Emile
Verhaeren (1855-1916).

Het werd in 1955 opgericht door René
Gevers in het Veerhuis aan de Kaai van
Sint-Amands. Deze achterneef van
Verhaeren had een mooie collectie
bijeengebracht met geschriften en
objecten uit het nalatenschap van
Verhaeren, vele waardevolle boeken en
ook een interessante kunstcollectie. Door
interne strubbelingen heeft Gevers in
1966 zijn collectie uit het museum
teruggetrokken. In 1968 werd het
Veerhuis volledig gerestaureerd in een
oude, rustieke stijl.

In 1982 werd het Antwerpse
Provinciebestuur eigenaar van het gebouw
en de collectie. Het museum kreeg zo de
naam van Provinciaal Museum Emile
Verhaeren. Met de steun van de provincie
kon de collectie opnieuw samengesteld en
uitgebouwd worden. Jan Walgrave was de
conservator van 1982 tot 1994. Naar
aanleiding van een hervorming binnen de
provinciale instellingen werd het museum
in 1994 verzelfstandigd.
Onder het bestuur van conservator Paul
Servaes (1995-2001) verhuisde het
museum in 1997 naar een gerenoveerd
pand aan de Emile Verhaerenstraat, juist
naast het geboortehuis van de dichter.
Naar aanleiding van de 150ste verjaardag
van de geboorte van Verhaeren werd het
museum in 2005 volledig heringericht en
kreeg het ook een moderne inrichting,
ontworpen door Monique Verelst. De
opvallende meubels, met o.m. enkele
"tentaculaire” tafels, verwijzen naar het
oeuvre van Verhaeren en behoren
sindsdien tot de vaste opstelling van het
museum.

Sinds september 2008 wordt het museum
geleid door de huidige conservator Rik
Hemmerijckx.
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Mercatorhuis Sint Niklaas,
tentoonstelling Atlas Maior die
Johan Blaeu
Het Mercatormuseum is een museum in
Sint-Niklaas, waar de volledige
geschiedenis van de cartografie uit de
doeken wordt gedaan. De centrale figuur
is de Vlaamse cartograaf Gerardus
Mercator, een instrumentenmaker en
graveur, die al tijdens zijn leven als de
Ptolemaeus van zijn tijd werd beschouwd.
Men leert er alles over de
oriëntatietechnieken, tot en met de
moderne methodes die worden toegepast
door het Nationaal Geografisch Instituut.

De mooiste, de duurste, de grootste: alle
superlatieven gelden voor de Atlas Maior
die Johan Blaeu in 1662 op de markt
bracht. In 11 lijvige boekdelen met maar
liefst 594 handgekleurde kaarten en meer
dan 3.000 bladzijden tekst bundelt Blaeu
de geografische kennis van zijn tijd.

Deze ‘Google Maps’ van de 17de eeuw
was de duurste uitgave die toen over de
toonbank ging.
Voor het eerst worden de 11 delen van de
Atlas Maior in zijn geheel gepresenteerd
aan het publiek.

Een deel van het museum is gewijd aan
originele 16de-eeuwse globes en atlassen,
afkomstig uit de rijke Mercator-collectie
van de Koninklijke Oudheidkundige Kring
van het Land van Waas. De topstukken
van het museum zijn twee authentieke
globes van Gerardus Mercator. De eerste
globe of bol stelt de aarde voor; op de
andere globe stelde Mercator de hemel en
ruimte voor. Het zijn de enige globes van
Mercator in België. Unieke stukken die de
beroemde cartograaf vervaardigde voor
een medewerker van keizer Karel V.

In de tentoonstelling ontrafelt een
handige kijkwijzer de informatie die de
geografen zo mooi in kaart hebben
gebracht. Je komt meer te weten over de
ontstaansgeschiedenis van de getoonde
kaarten. Haarscherpe vergrotingen geven
alle details op het kaartbeeld prijs. Deze
visuele rijkdom leent zich uitstekend tot
extra duiding over geografische
fenomenen en markante historische
verhalen over landen en de mensen die er
wonen.
(bron: www.mercatormuseum.be)
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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.

Een doodgezwegen passiemoord in
Nederlands-Indië blijft een verwoestende
invloed uitoefenen op de familie van de
stokoude Ottilie en Takma. Het stilzwijgen
van hun overspelige relatie en de moord
op Ottilies echtgenoot laten diepe sporen
na in de opeenvolgende generaties, die
gevangen zitten in een onverwerkt
verleden.

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 25 april, 20.00 uur: De
dingen die voorbijgaan
Na De stille kracht realiseerde Ivo van
Hove met De dingen die voorbijgaan een
tweede bewerking van een roman van
Louis Couperus, dit keer in coproductie
met Toneelhuis (Antwerpen). De
voorstelling is gebaseerd op de magistrale
psychologische roman Van oude mensen,
de dingen die voorbijgaan (1906), volgens
Couperus ‘een ontzettende, ontzaglijke
tragedie’. Over de drukkende invloed van
een geheim op opeenvolgende generaties.

Lot en Elly zijn de jongste telgen van dit
verdoemde geslacht. Zij hopen zich uit de
Haagse wurggreep te kunnen losmaken
maar komen na hun huwelijksreis in Italië
gedesillusioneerd weer thuis. Er is geen
ontsnappen aan deze familie die aangetast
is door vreselijke geheimen die het
daglicht niet mogen zien.
Net als in De stille kracht toont Couperus
dat hij zijn tijd ver vooruit is. Hij schildert
het portret van een moderne familie die
niet samenhangt en letterlijk over de
wereld verspreid leeft. De familieleden
worstelen met hun zinnelijkheid, hun
geloof, hun angst voor de
vergankelijkheid. Ze zijn gevlucht in
zelfbedrog, perverse seksuele fantasieën,
dromen van materieel geluk en onderlinge
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jaloezie. Een familie waarin bijna niemand
durft toe te geven aan zijn diepste wensen
en verlangens, durft te zijn wie hij echt is.
(Bron: www.ita.nl)

Die spanning tussen abstractie
en rauw realisme toont hoe
relevant, zelfs visionair dit
werk van Couperus nog steeds
is. Niet te missen.
- De Morgen ★★★★★
Trailer: https://ita.nl/nl/voorstellingen/dedingen-die-voorbijgaan/890091/

een poging om haar idool te ontmoeten
op de premièreavond van haar nieuwe
stuk. Myrtle voelt zich verantwoordelijk
voor de dood van de vrouw. Ze ondergaat
een emotionele crisis en is bijgevolg niet
meer in staat om nog acteerwerk te doen.
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.
Extra tip: opnemen die handel en dan in
één ruk uitkijken!
Verplicht kijkvoer!!!

ITA on demand: Opening night
Trailer:
https://ita.nl/nl/episodes/openingnight/824832/

KVS on demand
Heel wat voorstellingen zijn gratis te
bekijken op het virtuele podium.
Meer info: www.247.kvs.be

Ivo Van Hove neemt op multimediale
wijze de gelijknamige film van John
Cassavetes onder handen. Resultaat:
theater in theater mét twee
publieksopstellingen. Unaniem lovend
onthaalde superproductie.
Het verhaal: een bewonderaarster van
toneelactrice Myrtle Gordon overlijdt in
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Culturele tips in coronatijden:
film bij je thuis: drie klassiekers
die je MOET gezien hebben …
nu nieuw op Netflix
The Big Lebowski
Jeff Lebowski, alias “The Dude” is een
oude hippie met weinig verlangens:
rondlummelen en regelmatig bowlen met
zijn vriend Walter. Zijn gezapige leventje
wordt verstoord wanneer een stel
gangsters zijn huis binnenvallen, hem eens
flink door elkaar schudt, en vervolgens zijn
vloerkleed “bevuilen”.

wordt benut. En zelfs in lompen blijft hij er
appetijtelijk eruitzien, doch dit geheel
terzijde J
John Goodman speelt Walter als een eng
fanatieke oorlogsveteraan met
gewelddadige uitbarstingen, maar
tegelijkertijd ook als een zielige kluns met
wie je medelijden moet hebben. Hij komt
ermee op gelijke acteerhoogte als
Bridges.
Ook de bijrollen van Steve Buscemi, John
Turturro, Julianne Moore en Philip
Seymour Hoffman zijn prachtig en maken
deze film tot een waar kijkfestijn!!.

The Dude vermoedt al snel dat de
gangsters, die bovendien een pak geld
eisen, bij de verkeerde Lebowski zijn
beland. Hij gaat op zoek naar zijn
steenrijke naamgenoot om een
schadevergoeding te vragen. De gevolgen
zijn echter niet te overzien, want voor ze
het beseffen raken The Dude en Walter
verstrikt in een web van afpersing,
onvoering, verduistering, avant-garde
kunst en de meest gekke intriges...

Camille Claudel

Jeff Bridges is ronduit onvergetelijk als de
goedmoedige levensgenieter Lebowski.
Het is beslist een van zijn allerbeste rollen
waarin zijn komische talent ten volle

In 1998 had le beau Gérard (Depardieu)
niet alleen zijn gewicht onder controle, hij
was ook nog een gewoon Frans
staatsburger en -naar mijn bescheiden
mening- een van de beste acteurs ter
wereld. In Camille Claudel imponeert als
de beeldhouwer Auguste Rodin. Naast
hem de toenmalige topactrice Isabelle
Adjani, bloedmooi en hypergetalenteerd.
Zij is Camille Claudel, een vrouw die toen
ze zich ontworstelde uit de greep haar
minnaar en leermeester Rodin, zonder
pardon eindigde in een psychiatrische
instelling.
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haar eerste zoon) heeft het levensverhaal
van Camille Claudel verfilmd met het
gelijknamige boek van Reine-Marie Paris
als uitgangspunt.

De film Camille Claudel vertelt in ruim 2½
uur het dramatische levensverhaal van
deze Franse kunstenares. Het verhaal van
een vrouw die artistiek een betere
kunstenaar was dan de grote meester
Rodin. Maar rond het begin van de vorige
eeuw werd door de gevestigde
kunstenaarsgilde een zelfstandige vrouw
als Camille, die op dezelfde wijze succes
wilde hebben als de heren, niet
geaccepteerd. Zolang zij in de schaduw
van de grote meester Rodin werkte, was
het allemaal prima. Maar zij wou meer en
zij kon meer, het werd alleen niet
geaccepteerd. Uiteindelijk is Camille
Claudel stuk gelopen op de weerstand die
zij ontmoette en het niet uitdragen van
haar artistieke gaven. Haar leven is
dramatisch geëindigd.

Met beide hoofdrolspelers Isabelle Adjani
en Gérard Depardieu had Nuytten een
stercast voor zijn film. Beide spelers zetten
een zinderende acteerprestatie neer.
Adjani kreeg voor haar prestatie zowel
een Oscar als een Golden Globe
nominatie. Daarnaast kreeg de film een
Oscar nominatie als beste buitenlandse
film.
Misschien is deze prent voor een 21ste
eeuwse jongere wat saai, maar geef het
een kans. Laat je meevoeren op het trage
ritme, op de emotie, op de prachtige
kunstwerken, de perfecte cinematografie
en ik beloof je, het loont de moeite!

De Franse regisseur Bruno Nuytten (voor
de Dag allemaal lezers onder ons, het
toenmalige lief van Adjani en de vader van
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In the Name of the Father (Netflix)

De opening slaat hard toe. Belfast, begin
jaren zeventig. Net als nu was er ook toen
al weinig voor nodig om de opgekropte
frustraties tot uitbarsting te laten komen.
Gerry Conlon (een perfecte Daniel DayLewis, voor de Dag allemalers onder ons:
Lewis is een ex-lief van Adjani en vader
van haar tweede zoon) verveelt zich; met
een stel vrienden struint hij de daken af
op zoek naar schroot, met een stuk ijzer
doet hij alsof hij gitaar speelt. Britse
soldaten, immer op hun hoede, zien in
hem een scherpschutter en gaan erachter
aan. Gerry slaat op de vlucht. Het antiBritse sentiment wordt onmiddelijk
gemobiliseerd: in een mum van tijd is het
misverstand uitgegroeid tot een
gewelddadige demonstratie en staat de
hele wijk op z’n kop.

Dankzij die hevige opening weten we
meteen waar Gerry Conlon staat: nergens.
Gerry Conlon is een non-politieke
branieschopper, een jonge Ier, werkloos
en verveeld. Niet uit overtuiging, maar uit
behoefte aan een verzetje staat hij de boel
op te ruien. Fanatisme is hem vreemd,
met de IRA heeft hij niets te maken.
Toch werd Gerry Conlon, samen met drie
anderen, op 22 oktober 1975 veroordeeld
wegens bomaanslagen op twee pubs in
Guildford, vlakbij Londen, een jaar eerder.
Vijf mensen kwamen daarbij om het leven,
velen raakten gewond. Veertien jaar later
werden de ‘Guildford Four’ vrijgelaten,
nadat hun onschuld alsnog was bewezen
en de fouten in de rechtsgang waren
aangetoond. In the name of the father
gaat over een van de grootste blunders
van het Britse rechtssysteem. Tevens gaat
het over de persoonlijke ontwikkeling van
Conlon en diens strijd om erkenning.

In nauwe samenhang met de politieke lijn
presenteert Sheridan het persoonlijke
verhaal van Gerry Conlon en zijn vader
(een diepmenselijke en ontroerende
vertolking van Pete Postlewhaite). Tegelijk
met zijn zoon, en even onschuldig als hij,
verdween Guiseppe Conlon achter tralies.
Hij kwam niet meer vrij: hij overleed in
1980. Het grootste deel van de film speelt
zich af in de gevangenis en concentreert
zich op de veranderende relatie tussen
vader en zoon. Pas door de gedeelde
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gevangenschap ontdekt Gerry de wijsheid
en berusting van zijn vader,
eigenschappen die hij voorheen minachtte
als zijnde slap en karakterloos.

Culturele tips in coronatijden:
muziek

De zeer Ierse soundtrack, met muziek van
Bono en Sinéad O’Connor, verdient een
speciale vermelding.

Tourist LM, Niemandsland

Toch, ik zeg het nog eens, de grootste
prestatie is het fantastische spel van Pete
Postlethwaite als Guiseppe en Daniel DayLewis als Gerry Conlon. Ik kan het maar
blijven herhalen: Day-Lewis is zeer
indrukwekkend in zijn metamorfose van
onbezonnen flierefluiter tot zelfbewuste
en geëmancipeerde vrijheidsstrijder.

Den Tourist in het VTM vehikel Liefde voor
muziek? Dat voelde niet juist aan. Toch?
Anderzijds, zijn passage in het programma
legde hem geen windeieren: de hits lieten
niet op zich wachten. Zijn versie van Envoi
(Absynth Minded, tekst van Hugo Claus)
ontroerde, net als de bewerkingen van
Emma Bales Run en Mosuses Ieder einde
is een begin. Dus, achteraf bekeken
vergeef ik het hem wel, maar … Tourist als
coach in de Voice, veel gekker hoeft het
niet meer te worden.

Meer dan verplicht kijkvoer en ooit een
(door leerlingen) veelgeprezen film.
(filmforum, esthetica)

Gelukkig laat Johannes Faes in volle
corona-ellende nog een nieuwe cd op de
mensheid los: Niemandsland en deze haalt
moeiteloos het niveau van zijn succesvolle
voorgangers.
Vooral de eerste helft van de plaat wist
me te bekoren. Ik denk hierbij aan Adem,
een mooi liefdesduet met zijn vrouw,
Marta. Bal aan de voet is dan weer een
prachtige bespiegeling over ouder
worden, waarin Tourist oprechte
kwetsbaarheid toont. Geen nood, het
wordt nooit te klef, want humor is -zoals
steeds- het zout en de peper op de
teksten. Mogelijks nog straffer is Hou
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stand, waarin idealisme en bittere realiteit
aan elkaar worden gelijmd. Net als Tourist
sta ik al een leven lang met een been in
elks, dus de tekst raakt me wel.

Het tweede deel van de plaat bevat onder
meer twee covers uit Liefde voor muziek:
Envoi en Kom naar het water. Mooi is het
om te horen hoe hij tekstueel en muzikaal
de nummers naar zijn hand zet. Ik durf te
wedden dat de grote Hugo Claus -waar hij
ook moge zijn- goedkeurend gremelt bij
het horen van wat Faes met zijn originele
tekst (Envoi) heeft gedaan.
Niemandsland is een typisch Tourist-cd,
dus als je van het werk van de man houdt,
zit je goed, want vernieuwend is dit
allemaal niet. Op een rustige, ietwat
bedachtzame manier bouwt Johannes
Faes aan een eigen universum. Zowel zijn
stem, muziek als ritme zijn onmiddellijk
herkenbaar, maar … het is goed toeven in
zijn wereld. Laat hem maar rustig verder
wrochten aan dit wonderland.
En, oh ja, kan iemand hem vertellen dat de
Voice echt niets voor hem is?

RHIANNON GIDDENS, They’re
calling me home
Na het zeer geslaagde There Is No Other
uit 2019 (bespreking in Cultuurkrantje van
) zoekt de Amerikaanse muzikante
Rhiannon Giddens ook op haar nieuwe
album They’re Calling Me Home weer de
samenwerking met de Italiaanse multiinstrumentalist Francesco Turrisi. Beiden
wonen tegenwoordig in Ierland en konden
vanwege de coronapandemie geen kant
op.

They’re Calling Me Home klinkt daarom
met grote regelmaat Iers, maar de twee
muzikanten zijn ook hun eigen wortels
niet vergeten. Het levert een traditioneel
aandoend album op, dat de historie van
de Ierse, Amerikaanse en Italiaanse
volksmuziek verkent op de wijze die we
inmiddels van Rhiannon Giddens en
Francesco Turrisi gewend zijn. De plaat
werd geproducet op een boerderijtje in
Dublin op slechts zes dagen tijd en bevat
zes nummers, die doordrongen zijn van
het verlangen naar comfort, iets waar
velen zich aan kunnen spiegelen in deze
tijden.
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Ver van de hippe menigte is Rhiannon
Giddens (banjo, altviool) al jaren
kleinschalig bezig om de traditionele AfroAmerikaanse muziek diepgaand te
actualiseren, met een open geest en groot
muzikaal vernuft. Samen met haar
muzikale- en levenspartner Francesco
Turrisi (accordeon, raamtrommel) vraagt
ze zich op dit lockdownalbum af wat
‘thuis’ betekent. De twee krijgen soms
versterking van een Ierse fluitist en een
Congolese gitarist.
Calling me home is een afscheidsklaagzang
naar Keltisch model, maar met een
gospelgloed gezongen. Avalon is een
meeslepende fantasie op het kruispunt
van verschillende nomadische culturen.
Verderop neemt Giddens enkele
traditionals onder handen, zoals I shall not
be moved, Black as crow en Amazing
grace. Ze klinkt er even sober als
essentieel, door de songs totaal uit te
kleden en ze te spelen vanuit haar
onderzoek naar zwarte rootsmuziek. Dat
doet radicaal, doordacht en smaakvol.
Geef deze bloedmooie muziek een kans,
niets of niemand klinkt als Giddens en
Turrsi, laat je erdoor betoveren.

Ook uitkijken naar She walks in Beauty van
icoon Marianne Faithfull met dezelfde
geniale Warren Ellis
(release op 30 april)

Culturele tips in coronatijden:
guilty pleasures oftewel
bingewatchen op Netflix en co!
The Serpent op Netflix
The Serpent is geïnspireerd op het
waargebeurde verhaal van
meesteroplichter en moordenaar,Charles
Sobhraj, en de opmerkelijke pogingen van
de Nederlandse diplomaat Herman
Knippenberg om hem voor het gerecht te
brengen.

Extra tip: uitkijken naar Carnage, de
coronaplaat van de heren Nick Cave en
Warren Ellis.
(kan reeds gestreamd worden, uit op vinyl
en cd op 18 juni)

Sobhraj, die zich voordeed als
juwelenhandelaar, en zijn vriendin MarieAndrée Leclerc reisden in 1975 en 1976
door Thailand, Nepal en India. Op de
Aziatische ‘Hippie Trail’ pleegden ze
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diverse misdaden en werden ze de
hoofdverdachten in een reeks moorden
op jonge westerse reizigers.

eens je in het ritme raakt, wordt het meer
dan een gimmick. De spanning is hierdoor
soms om te snijden!

Ik heb echt genoten van de manier
waarop de jaren ’70 van de voorbije
eeuwen opnieuw tot leven kwamen: de
kledij, de muziek, de sfeer … Wat lijkt alles
eenvoudig in een wereld zonder GSM’s,
GPS, computer of andere frivoliteiten!
Maar goed, ik wijk af … Naast de setting
overtuigen de meeste acteurs. Zo blijft de
koele, calculerende blik van Sobhraj
(Tahar Rahim) tot het einde een
ijzingwekkende ervaring. Hij is charmant,
charismatisch, verliest nooit zijn cool,
maar hij is ook een gwiekste psychopaat
met een bovenmatige intelligentie. Rahim
ken je misschien als hoofdrolspeler van
het prachtige Un Prophète uit 2009.
Beide sidekicks van Tahir, Amesh
Edireweera en Jenna Coleman, houden
stand, maar het is hij die alle aandacht
naar zich zuigt.

Een aanrader!!

Waar ik meer moeite mee heb is Tahirs
antagonist Knippenberg. Hij kan me niet
overtuigen, speelt hoekig en zijn
geïmiteerde Nederlands-Engelse accent
(Billy Howle is een rasechte Brit) is zo
potsierlijk dat nasynchronisatie misschien
beter was geweest.
Tenslotte, het voortdurend schakelen
tussen verschillende tijdvakken werkt zeker in het begin- op de zenuwen, maar

Déjà vu op Streamz
Radiopresentatrice Florence Fierens
(Natali Broods) heeft het gemaakt. Ze is de
best betaalde radiostem van Vlaanderen,
haar ochtendprogramma wordt druk
beluisterd en door haar onvermoeibare
strijd tegen seksisme is ze uitgegroeid tot
een rolmodel. Alleen op privévlak lukt het
minder goed. Zeker de relatie met haar
dochter Louise (Xenia Borremans) loopt
erg stroef en dan gebeurt het ondenkbare:
Lou berooft zich van het leven. Nog voor
Flo echter van de eerste schok is
bekomen, spreekt een mysterieuze vrouw
haar aan over Reset, een bedrijf dat
mensen de kans geeft om terug in de tijd
te reizen en dus ook om tragedies als deze
te voorkomen. Ze hoeft enkel een
telefoonnummer te bellen, haar
kredietkaartnummer in te geven, te kiezen
hoe ver in het verleden ze terug wil, en
hopla: alles is weer zoals het was.

Het idee achter Déjà vu, een remake van
de Canadese reeks Plan B - is erg
vergezocht en bij de uitwerking was
geloofwaardigheid duidelijk niet de
grootste bekommernis: het tijdreizen
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bijvoorbeeld gebeurt door iemand een
spuit te geven, in de koffer van een auto
te leggen en er daarna letterlijk mee
achteruit te rijden.

keer zult zien. Bingen die handel, je moest
al bezig zijn J

Déjà vu slaagt er -weliswaar na de eerste
aflevering, die ook qua acteerprestaties en
dialogen veruit de zwakste van de zes isverbazend makkelijk in om je mee te
slepen in de zoektocht van Flo naar een
manier om haar dochter te beschermen
tegen het noodlot. Het tijdreizen zelf mag
dan bijzonder eenvoudig zijn, ingrijpen in
het verleden verloopt een stuk lastiger.
Gaandeweg moet Flo steeds verder
teruggaan in haar leven en dat van haar
gezin, naarmate ze merkt dat het
grenzeloze verdriet van haar dochter al op
jonge leeftijd is ontkiemd en haar eigen rol
en die van haar (ex-)man (Koen De
Graeve, net als Broods geweldig in vorm)
in dat proces niet te onderschatten was.

Julian Fellowes is bekend als schrijver en
bedenker van Downton Abbey. Met
Belgravia kiest hij ervoor om Jane Austen
naar de kroon te steken. Liefhebbers en
kenners van kostuumdrama weten dan
genoeg.

Ondanks de sciencefiction-insteek is de
serie daardoor heel herkenbaar: iedereen
maakt fouten, vaak zonder het te
beseffen, en zelfs wie de kans krijgt om
die recht te zetten, heeft het moeilijk om
onderweg geen nieuwe misstappen te
begaan. Het leven is rommelig, mensen
zijn morsig, en wat ons samenhoudt, kan
uiteen beginnen te rafelen zonder dat je
het merkt.
Déjà vu is Vlaamse fictie zoals je die zelden
ziet, en wellicht ook niet snel een tweede

Belgravia op Streamz

Belgravia is grof geschetst een verhaal
over de klassenstrijd tussen het nieuwe
geld (een aannemer en bouwer van de
wijk Belgravia), het oude geld (de vele
lords en lady's) en het werkvolk (de
bedienden). De eerste klasse wordt
belichaamd door de Trenchard familie. De
tweede door graaf en gravin van
Bockenhurst en hun familie. De bedienden
worden betrokken in het spel door middel
van geld, hebzucht en verraad.
Het verhaal start in Brussel net voor de
strijd van de Engelsen tegen Napoleon in
Waterloo. De gebeurtenissen die daar
plaatsvinden spelen zo'n vijfentwintig jaar
later nog steeds een belangrijke rol in de
verhoudingen tussen de hoofdrolspelers.
Belgravia is de wijk in Londen waar de
rijken zijn gaan wonen. James Trenchard
(Philip Glenister, Outcast) is de
belangrijkste man achter de bouw van die
wijk. Het levert hem status op die
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voorheen vooral van generatie op
generatie overging.
Er is echter een groot geheim dat de
familie Trenchard verbindt met de
Bockenhursts. Het hele verhaal wordt
daaraan opgehangen en daarin speelt
natuurlijk de liefde een grote rol. Het kan
dan ook niet anders dan dat Jane Austen
genoemd wordt als inspiratie.

En ondertussen …..

Cinema Albert
Gesloten wegens …..

Meer info: www.cinema-albert.be

CC Belgica
Gesloten wegens ….

Belgravia is in alles een klassiek
kostuumdrama. Geweldig geacteerd. Een
goed verhaal met een mooie basis. De
door de maatschappij opgelegde waarden
en normen leveren weer prachtige
dialogen op. Vaak wordt er dan om de
hete brei heen gedraaid, maar dat is in
Belgravia niet altijd het geval. Zeker niet
bij de romance van Maria, want die is erg
open over haar gevoelens.

Meer info: www.ccbelgica.be

En ten slotte ….

Zes aflevering lang verstand op nul en
wegdromen naar het Engeland van de
19de eeuw. Voor de liefhebbers van
Austen en co.
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