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Persoon van de maand: Maaike 
Neuville 
 
 
°16 augustus 1983 
Belgische theater- en filmactrice 
Regisseur 
 
2005: Meester in de dramatische kunst 
Studio Herman Teirlinck 
2010: filmregiedebuut (kortfilm) 
2021: Ensor Beste actrice voor haar rol in 
All of Us 
 
Enkele hoogtepunten uit haar carrière: 
2009: Van vlees en bloed 
2012: Clan 
2018: De dag 
2019: De twaalf 
2019: All of us 
2020: Red Light 
 
 
De enkeling die op Canvas afstemde toen 
Bovary (een bewerking van Flauberts 
wereldberoemde boek Madame Bovary) 
werd uitgezonden, voelde zich 
ongetwijfeld een bevoorrecht en gelukkig 
mens: prachtige regie van Michael De 
Cock in combinatie met bevlogen acteurs, 
met name Maaike Neuville als Emma 
Bovary en Koen De Sutter als de dokter. 
Voelt u nu enige spijt opborrelen? De 
productie is nog steeds te bekijken op 
VRTNu. U moest al weg zijn J! 
 

 

 
Neuville geeft het tragische, zoekende 
personage van Emma Bovary een 
kwetsbaarheid mee die snijdt. Ze slaagt er 
dan ook in om de melancholie die bij een 
19de eeuws romantisch werk hoort een 
plaats te geven in deze nuchtere 21ste 
eeuw. Het is verfilmd toneel en de camera 
zit haar op de huid, ze acteert met een 
enkele blik, een wat meer ingehouden 
adem, een aarzelende oogopslag. 
Fenomenaal goed is ze. 
 
Bovary maakte ze onder de vleugels van 
de KVS en ondertussen verbond ze haar 
lot nog meer met het Brusselse 
toneelhuis. Artistiek leider De Cock heet 
haar van harte welkom: ““Het is alleen 
maar goed als er een vertrouwensband 
ontstaat. En naar de buitenwereld toe zijn 
die gezichten een uitdrukking van 
ons huis: dit zijn de engagementen die we 
aangaan. Het is een open ensemble, de 
KVS-familie.” (De Morgen, 06/10/2020) 
 

 
 
De Cock: “Over de acteurs op scène 
zei Marc Van Ranst: je moet 
acteren kunnen beschouwen als 
een contactberoep. Hij vergeleek 
het –hij, ik niet – met prostitutie en 
topsport.” 
Neuville: “Fantastisch. Acteren 
ergens tussen prostitutie en 
topsport, dat vind ik een goeie. Zo 
voelt het ook precies aan” 
(De Morgen, 06/10//2020) 
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Het grote publiek zal haar zeker 
herkennen uit de prettig gestoorde reeks 
Clan (herhalingen lopen nu opVTM) of de 
beklijvende thrillerreeksen De dag en De 
twaalf. Telkens geeft ze haar personage 
een extra gelaagdheid en enorme 
fragiliteit mee. 
 
Tot voor De dag moest ik zeggen: ik 
vermoed dat ik dit wel kan, als 
actrice. Maar als je het nooit kunt 
tonen, weten mensen het niet. 
(Neuville in Humo, 5/10//2020) 

 
Maaike Neuville ademt theater en dat al 
van jonge leeftijd. Reeds voor haar 
opleiding speelde ze in tal van 
amateurgezelschappen om uiteindelijk bij 
BRONKS een plaatsje te veroveren. 
 
Na haar studies wisselt ze theater af met 
film- en televisiewerk, vaak krijgt ze 
bijrollen toegeschoven. Ook de geregelde 
“neen” die ze opgelepeld krijgt na heel 
wat audities maakt dat haar 
zelfvertrouwen keldert. Uiteindelijk zet ze 
alles op alles met de auditie voor De dag 
(2018) en ze krijgt de (hoofd)rol, het grote 
publiek leert Neuville kennen. 
 

 
 
Goltzius and the Pelican Company (2012) 
van niemand minder dan cultregisseur 
Peter Greenaway betekende zes jaar 
eerder haar ticket naar geloofwaardigheid 
bij cinefiele lieden -ooit kreeg Sarafian een  

 
gelijkaardig ticket in handen- jammer 
genoeg werd de film in België amper 
vertoond. 
 

 
 
Naast haar artistiek werk is Neuville een 
erg geëngageerd iemand, zo was ze erg 
betrokken bij de eerste protesten tegen 
de cultuurbesparingen door minister Jan 
Jambon (NVA). Toch reikt haar visie verder 
dan enkel het culturele luik: “Zelf neem ik 
al jaren geen vliegtuig meer, ik eet al 
twintig jaar geen vlees, vermijd kleren van 
onethische, vervuilende producenten en 
koop zo weinig mogelijk plastic. Maar ik 
wil ook gehóórd worden in mijn 
bezorgdheid over de schrijnende toestand 
van de aarde en de dringende nood aan 
actie.” (Humo, 5/10/2020).  
 
Samen met haar vriend, regisseur Bas 
Devos, zet ze haar schouders onder het 
project Burgerparlement, een organisatie 
die zich vooral richt op de ecologische 
toestand. Belangrijkste werkpunt: het 
dichter bij elkaar krijgen van enerzijds de 
politiek en anderzijds de “gewone mens”. 
Dit is echt belangrijk volgens Neuville die 
er ook van overtuigd is dat de huidige 
pandemie alles te maken heeft met de 
mens die binnendringt in de natuur. Dat in 
combinatie met onze neiging 
gedachteloos op het vliegtuig te stappen, 
zodat het virus zich vlot en snel kan 
verspreiden. 
 
Toch is het met dank aan de lockdowns en 
het hele coronacircus (Neuville zelf is 
besmet geraakt en was erg ziek) dat ze  
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ondekte dat er een schrijfster, een dichter 
in zich schuilt 
 
Maar misschien is er voor alles een 
moment, en is het nu tijd om die 
schroom opzij te zetten en met mijn 
eigen werk naar buiten te komen. 
(Humo, 5//10/2020) 
 

 
 
Tot slot wil ik even stilstaan bij de Ensor 
die Neuville won als beste actrice voor 
haar rol in All of Us van Willem Wallyn. 
Deze film bleef door de omstandigheden 
(u weet wel!) wat onder de radar, maar is 
zeker het bekijken waard. De tragische 
komedie brengt het verhaal van 
huisvrouw Cathy (rol van Neuville) die nog 
maar enkele maanden te leven heeft en 
steun zoekt bij een zelfhulpgroep. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Film van de maand: 
Nomadland 
(Disney+) 
 

 
 

 
Het moet gezegd het Oscarcomité toonde 
zich dit jaar van zijn meest geëngageerde 
en cinefiele kant door Nomadland te 
honoreren met maar liefst drie beeldjes in 
topcategorieën: beste film, beste regie en 
beste actrice. Naast de Oscar kaapte 
regisseur Chloé Zhao reeds een Gouden 
Leeuw (Venetië), een Golden Globe en 
een BAFTA award weg en dan noem ik nog 
maar de meest prestigieuze prijzen. Toch 
is de film geen evidente keuze. Zhao is 
slechts de tweede vrouw in de 93 jaar 
lange geschiedenis van de Oscars die de 
prijs binnenrijft. Meer nog, ze is van 
Chinese oorsprong, wat na de Trump 
razernij over “The China Virus” niet erg 
goed scoort in Amerika. Verder werkt ze 
vaak met niet professionele acteurs en 
hebben haar films geen echte verhaallijn, 
laat staan een spanningsboog. Waarom 
krijgt Nomandland al die erkenning? Is het 
een politiek of een artistiek statement?  
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Laat ik jullie meteen een aantal 
dwingende redenen geven om de film te 
streamen en hem daarna opnieuw te gaan 
bekijken in de bioscoop. Dat moet, want 
elk beeld is van een zo grote intensiteit 
dat het schreeuwt om op groot scherm 
bewonderd te worden. 
 

 
 
Maar goed, eerste troef: Frances Mc 
Dormand. De actrice won haar derde (!) 
oscarbeeldje voor deze doorleefde rol. Ze 
acteert niet, ze IS Fern, een van de 
moderne nomaden die in de film 
geportretteerd wordt. Een vrouw van 
weinig woorden maar met een opvallend 
open blik. Fern is duidelijk ook een vrouw 
in diepe rouw. Ze heeft niet alleen haar 
man verloren maar ook haar werk en haar 
huis. Oorzaken: de mijnsluiting, de 
recessie. McDormand maakt de 
melancholie en het verdriet voelbaar 
onder lagen van optimisme en 
doorzetting. Fern blijft niet bij de pakken 
zitten, maar onderhuids woelen heftige 
emoties, waarvoor ze een spiegelbeeld 
creëert in de doorleefde gezichten van de 
andere nomaden.  
 
In my forties, I told my husband 
that when I turned 65 I was going 
to change my name to Fern, smoke 
Lucky Strikes, drink Wild Turkey 
and hit the road in an RV. 
(McDormand, #legend magazines, March 
2021) 

   
Inmiddels reist Fern rond in een 
omgebouwd bestelbusje. Wat een genot 
om met haar mee te reizen door het 
Amerikaanse westen, met zijn 
betoverende berglandschappen, 
metershoge cactussen en elke avond een 
andere zonsondergang. Speciale 
vermelding ook voor de melancholische 
muziek van de Italiaanse pianist Ludovico 
Einaudi. (tweede troef!) De muziek is 
prachtig gekozen en verhoogt nog de 
intensiteit van de beelden. 
 
Ondertussen zien we ook het echte leven 
‘on the road’ (derde troef!). Als moderne 
cowboys trekken de nomaden door 
Amerika op zoek naar werk. De paarden 
zijn aftandse campers geworden, de 
koeien werden vervangen door het 
bandwerk in een megafabriek van 
Amazon. Maar, het gaat  Chloé Zhao niet 
alleen om de seizoensarbeid die onderweg 
wordt verricht en het vele geklus aan het 
busje, maar ook om Ferns ontmoetingen 
met echte nomaden. In Nomadland spelen 
acteurs en echte nomaden namelijk door 
elkaar, Zhao laat het echte leven toe, wat 
de film een bijzonder naturel gevoel geeft. 
Denk maar aan de ontroerende monoloog 
van de ondertussen overleden Swankie 
(vierde troef!). 
 

 
 
Ik wilde met Nomadland tonen hoe 
oudere burgers worden behandeld 
door een kapitalistische economie,  
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hoe we die mensen beschouwen als 
wegwerpproducten. 
(Zhao , Sabato, 24/04/2021) 
 
Er zitten zoveel pareltjes in deze film, 
zonder dat je het gevoel hebt naar een 
overladen prent te kijken, niets lijkt 
gekunsteld, alles toont zich met een 
enorme naturel (vijfde troef!). Zo wordt er 
bijvoorbeeld een boterham tegen een 
biertje geruild: ontroering toont zich in de 
eenvoud van een beeld. Fern is de koning 
te rijk met een aan haar geschonken 
tuinstoel. De film vertelt ook de lelijke 
kant van de maatschappij via de 
fabriekshal van Amazon met de miljoenen 
pakjes, en al het karton en plastic. 
Daartegenover staat de simpele steen die 
Fern krijgt van Dave, de reiziger met wie 
ze misschien meer deelt dan vriendschap. 
Of het gedicht dat ze zich herinnert, na de 
ontmoeting met een jonge nomade die 
zijn geliefde heeft achtergelaten. 
 

 
 
Als er dan toch een woord van kritiek 
moet geschreven worden: Nomadland is 
té mooi en toont misschien te weinig de 
harde kanten van het nomadenbestaan. 
Hoewel, nu ik dit zo schrijf, dat klopt niet. 
Nomadland toont wel degelijk de 
grimmigheid van een dergelijk bestaan, 
zonder het te romantiseren, maar verpakt 
het in bloedmooie beelden …. (zesde 
troef!) 
 
 

Nomadland is het diep ontroerende 
verhaal van een vrouw die zichzelf  
ontdekt, doorheen ontmoetingen met en 
verhalen van medereizigers. Mensen die 
allemaal iets hebben meegemaakt, 
waardoor ze op pad zijn gegaan. Ferns 
wereld wordt onderweg groter en groter. 
 
Verplicht kijkvoer!! 
(oh ja, ook verplicht kijkvoer is Zhao’s 
twee film The Rider, te zien op Netflix en 
zo mogelijk nog ontroerender) 

 

 
 
 
 
 
 
 

Musea en tentoonstellingen in 
de buurt. De ideale coronaproof 
uitstap: Verbeke Foundation!  
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Dit museum ligt in de buurt. Neem de 
trein of de bus naar Sint Niklaas en dan 
vanuit het station Sint-Niklaas neem je bus 
41 (richting Moerbeke) of 43 (richting 
Hulst). Heb je een auto? Zet dan 
Westakker te 9190 Kemzeke in je GPS. 
 
Geschikt in deze wankele tijden? Ja, ja en 
ja! Heel wat installaties en kunstwerken 
staan buiten of in grote hangars. Licht, 
lucht en ruimte zijn kernwoorden die dit 
museum kenmerken. 
 
Ons museum wil geen oase zijn. 
Onze presentatie is onaf, in 
beweging, ongepolijst, 
contradictorisch, slordig, complex, 
onharmonieus, levend en 
onmonumentaal, zoals de wereld 
buiten de museummuren. 
(Geert Verbeke op 
www.verbekefoundation.com) 
 
De Verbeke Foundation is een private 
kunstsite die geopend werd op 1 juni 2007 
door kunstverzamelaars Geert Verbeke en 
Carla Verbeke-Lens. Klik volgende link aan, 
daar hoor je Gert Verbeke zelf uitleggen 
hoe hij zijn verzameling aanlegde. 
https://www.youtube.com/watch?v=f6GB
8YGuzac&t=23s 
 
Cultuur, natuur en ecologie komen er 
samen. De ruimte herbergt een 
indrukwekkende verzameling van 
moderne en hedendaagse kunst en biedt  
als kunstenvrijplaats ook kansen aan jonge 
kunstenaars. 
 
Met zijn 12 hectare natuurgebied en zijn 
20.000 m² overdekte ruimten is de 
Verbeke Foundation een van de grootste 
privé-initiatieven voor hedendaagse kunst 
in Europa.  De loodsen van het vroegere  
 

transportbedrijf van Geert Verbeke 
werden omgebouwd tot unieke 
expositieruimtes. Eén van de gebouwen 
werd ingericht  om de uitzonderlijke 
verzameling collages en assemblages 
tentoon te stellen. De Verbeke Foundation 
is in een aanhoudend groeiproces. 
Kunstenaars kunnen er in residentie 
verblijven en grotere en kleinere 
tentoonstellingen wisselen elkaar af, 
waardoor de foundation er elke dag 
anders uitziet, zoals een ademend 
organisme. 
 

 
 
In het begin van de jaren 1990 begonnen 
Geert en Carla Verbeke-Lens kunst te 
verzamelen. Na een initiële interesse voor 
abstracte schilderkunst werd de collectie 
geheroriënteerd naar collages en 
assemblages van hoofdzakelijk Belgische 
kunstenaars.  De kern van de 
privéverzameling bestaat uit een 
uitzonderlijke collectie van zo’n 6000 
collages en assemblages voornamelijk uit 
de twintigste eeuw. Een aparte ruimte 
werd ingericht om een deel van deze 
collectie permanent tentoon te stellen. 
 
De Verbeke Foundation wenst een plek te 
zijn waar cultuur, natuur en ecologie 
samenkomen. Het werk van bio-artiesten 
en van kunstenaars die met levende 
materialen werken (planten, dieren, 
geuren) sluit hier naadloos bij aan.  
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Naast de permanente collectie organiseert 
Verbeke Foundation geregeld 
tentoonstellingen. Van 2 mei 2021 tot 31 
oktober 2021 kunnen jullie er naar Natura 
Naturata met tal van indrukwekkende 
installaties van Belgische kunstenaars. 
 

 
 
Vergeet ook niet even te gaan kijken naar 
Tribute II, Journey to the Stars van en over 
de betreurde Panamarenko. 
 

 
 
 
(meer info over de tentoonstellingen: 
www.verbekefoundation.com) 
 
 

 
 

 
 

Tentoonstelling van de maand: 
Steve McCurry in Antwerpen 
(12 mei tot 31 augustus 2021) 
 
The World of Steve McCurry toont meer 
dan 200 foto’s op groot formaat. Mede 
door de unieke setting van Waagnatie is 
dit een indrukwekkende retrospectieve 
geworden van deze wereldberoemde 
Amerikaanse fotograaf. Jullie kunnen er de 
bekendste foto’s uit zijn carrière van meer 
dan 40 jaar kunnen bewonderen, maar er 
ook genieten van recent werk en zelfs van 
niet eerder vertoonde werken. 
 

 
 
Waagnatie zei u? 
Neem de trein naar Antwerpen (dit kan 
over Mechelen of Lokeren). Neem de tijd 
om te genieten van het prachtige station 
en volg de richting Pelikaanstraat. Metro 
vanuit Antwerpen Centraal: lijnen 3, 5, 9 
of 15 richting Linkeroever. Stap uit aan 
halte Meir. Neem dan bovengronds tram 7 
aan halte Meirbrug tot aan de eindhalte 
MAS. Volg de richtingaanwijzer 
“Wagennatie”. 
Met de auto? Zet “Rijnkaai” in je GPS. 
 
Steve McCurry zei u? 
Steve McCurry werd in 1950 geboren in 
Philadelphia en begon als fotograaf te 
werken voor een lokale krant. Na drie jaar 
werd hij als freelancer naar India gestuurd, 
waar hij zijn eerste portfolio samenstelde 
uit zijn reisfoto’s. Na de publicatie van zijn 
eerste belangrijke reportage over  
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Afghanistan werkte hij samen met de 
meest prestigieuze tijdschriften: Time,  
Life, Newsweek, Geo en National 
Geographic. Hij werd uitgestuurd naar 
strijdtonelen van Beiroet tot Cambodja, 
van Koeweit tot Ex-Joegoslavië. Steeds 
opnieuw stak Steve McCurry met gevaar 
voor eigen leven de frontlijn over om te 
getuigen over de conflicten in de wereld. 
Sinds 1985 is hij lid van het agentschap 
Magnum. Hij ontving meermaals de World 
Press Photo Award, zowat de Nobelprijs 
voor fotografie. 
(Bron: www.stevemccurryexpo.com) 
 

 
 
Iedereen kent de iconische foto van het 
Afghaanse meisje met de doordringende 
groene ogen en rode hoofddoek. De 
vluchtelinge van amper 12 jaar keek in 
1985 heel de wereld aan van op de cover 
van de National Geographic. Dit portret 
maakte fotograaf Steve McCurry op slag 
wereldberoemd. Dit meesterwerk is ook 
te bewonderen in de Waagnatie. 
 

 
 

In de expo The World of Steve McCurry 
ervaar je hoe krachtig beelden kunnen 
zijn. In meer dan 200 foto’s op groot 
formaat neemt de beroemde Magnum-
fotograaf je mee op zijn vele verre reizen. 
Altijd op zoek naar de schoonheid van 
authentieke menselijke verhalen, die stuk 
voor stuk een hele cultuur met zich 
meedragen. 
 

 
 
In de enorme loods van de Waagnatie 
komen deze foto’s volledig tot hun recht. 
Het is dan ook de grootste en meest 
complete overzichtstentoonstelling ooit 
van deze wereldbekende Amerikaanse 
fotograaf. McCurry leidt je letterlijk ‘zijn’ 
hele wereld rond: van Afghanistan tot 
Indië, van Zuid-Oost Azië tot Afrika, van 
Cuba tot de Verenigde Staten en van 
Brazilië tot Italië. Overal probeerde hij de 
lokale culturen, verhalen en tradities 
samen te vatten in krachtige portretten. 
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Bezoek de tentoonstelling zeker aan de 
hand van de audiogids. Zo krijg je ook de 
persoonlijke verhalen achter de beelden, 
die Steve McCurry je zelf vertelt.  
 
Tickets reserveren op 
https://temporaanvers.recreatex.be/Exhib
itions/Overview 
 
Open vanaf 12 mei tot 31 augustus van 
10:00 tot 18:00 
Gesloten op dinsdag. 
Elke dag open tijdens de zomervakantie. 

 
 
 
 
 
Culturele tips in coronatijden:  
Toneel bij je thuis … 
 
Kijk op: 
https://www.theaterkrant.nl/nieuws/thea
ter-zonder-publiek-een-lijst-met-streams-
en-online-registraties/ 
 
Heel wat culturele centra en theaterzalen 
timmeren aan het nieuwe seizoen. 
Voorlopig zijn alle zalen nog dicht, ten 
minste tot 31 mei 2021. 
Hier en daar zijn er testvoorstellingen, 
maar de honger naar cultuur is zo groot 
dat het bijzonder moeilijk is aan tickets te 
geraken. 
 
KVS on demand 
Heel wat voorstellingen zijn gratis te 
bekijken op het virtuele podium. 
 
Meer info: www.247.kvs.be 
 

Bovary (KVS) te bekijken op VRTNU 
(catalogus Canvas), korte bespreking zie 
portret van Maaike Neuville. 
 

 
 
 
 
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!!! 
 
 
 
 

 
 
Nieuwsflash: Brouwers wint 
Librisprijs  
 
De Libris Literatuurprijs gaat naar Cliënt E. 
Busken van Jeroen Brouwers, een 
bekroning voor een taalvirtuoos boek over 
een man die opgesloten zit in zijn hoofd. 
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Cliënt E. Busken is een innerlijke 
monoloog. We maken een dag mee in het 
leven van een 84-jarige parkinsonpatiënt, 
die na een val in zijn verwaarloosde, met 
boeken volgestouwde huis tegen zijn wil in 
een verzorgingstehuis terechtkomt – dat 
niet toevallig Madeleine heet. Spreken 
doet hij niet meer – hij houdt zich 
doofstom uit verzet tegen wat hem 
overkomt – maar in zijn hoofd gulpt een 
lavastroom van razende taal, die tegelijk 
striemend en geestig is. Veroordeeld tot 
zijn rolstoel, waarin zijn door tremor 
geteisterde lijf vastgeriemd zit, fulmineert 
hij erop. 
 

 
 
De lezer heeft echter het raden naar wat 
waar is en wat niet, Busken is een 
onbetrouwbare verteller die zijn toevlucht 
neemt tot barokke volzinnen om te 
bewijzen dat hij alles nog onder controle 
heeft. Maar daaronder voel je zijn 
machteloosheid en kwetsbaarheid. Want 
ook de taal begint hem te ontglippen, dat 
maakt Brouwers subtiel duidelijk in kleine 
versprekingen. Maar waar je eerst 
mededogen met hem hebt, wordt hij 
gaandeweg steeds irritanter. ‘Met wie 
moet je nou eigenlijk medelijden hebben,’ 
stelt het juryrapport, ‘met hem, met zijn 
verzorgers, met allebei? Of misschien met 
de hele mensheid, die maar wat ronddoolt 
en aanklooit?’ 
 
De roman is een ware 
krachttoer, hilarisch, 
ontroerend, griezelig en 
ontluisterend tegelijk. Met 

deze unieke verkenning toont 
Jeroen Brouwers als geen 
ander wat literatuur vermag: 
een reis te maken door de 
binnenwereld van een ander. 
Het is fenomenaal, wild, 
ongeremd: het is de ultieme 
beheersing van ongeremdheid. 
(Juryrapport Libris) 
 

 
 
Tegelijk is dit boek ook een aanklacht van 
hoe wij met oudere mensen omgaan. 
Alsof ze kleuters zijn, terwijl we geen 
flauw idee hebben van wat er in hen 
omgaat. Wat betekent het om oud te zijn 
in onze samenleving? ‘Zijn wij allen als 
-cliënt E. Busken in het diepst van onze 
gedachten wellicht, en wacht ons ook zijn 
lot? Kan de ene mens de ander ooit echt 
doorgronden? Bestaat er echt contact?’, 
vraagt de jury zich af. 
(Bron: DS, 11 mei 2021) 
 
(noot van de redactie: ik ben me bewust 
dat Cliënt Busken Huet reeds werd 
besproken in een vorig cultuurkrantje, 
toch vestig ik graag nogmaals de aandacht 
op het boek, gezien de belangrijkheid van 
de  Librisprijs en de “goddelijke” status 
van Brouwers! Ja, ja, ik ben grote fan van 
de man J) 
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Culturele tips in coronatijden: 
muziek 
Hooverphonic, Hidden Histories 
Zal de Sint-Niklase band rond Alex Callier 
dit jaar het Eurovisiesongfestival winnen? 
Ik heb mijn twijfels, Hooverphonic is te 
goed om dit circus van de kitsch naar zijn 
hand te kunnen zetten.  Luister maar naar 
de uitstekende cd die ze deze maand op 
de wereld losgelaten hebben. 
 

 
 
Dat Geike Arnaert terug is, is ondertussen 
wel genoegzaam bekend, ze is zowel de 
vierde als de negende leadzangeres van de 
groep. Reden tot een trip down memory 
lane? Wel, op Hidden Stories is de groep 
net niet helemaal terug bij af, maar 
opener A Simple Glitch Of The Heart, had 
zo op hun eerste albums kunnen staan. 
Ook de andere songs, ondersteund door 
surfgitaargeluid en strijkerspartijen 
klinken relatief vertrouwd.   
 
They’re coming to town, the 
freaks and the clowns / A 
merry-go-round, such a 
colorful crowd, until the lights 
go out 
(Circus) 
 
 

Op Circus is de melancholie nooit ver te 
zoeken, denk maar aan de tristesse die in 
de tekst verbogen zit. Droevig gaat op dit 
album verschillende keren gepaard met 
iets soberdere arrangementen, aangezien 
de horde strijkers die in het verleden vaak 
werden opgevoerd hier niet zo veel 
aanwezig zijn. Hidden Stories toont een 
meer ingetogen en brave kant van 
Hooverphonic. 
 

 
 
Met het derde liedje The Wrong Place 
trekt de band naar het songfestival. Het 
nummer is spannend en bevat een van 
mijn favoriete, mysterieuze lyrics over een 
Johnny Cash t-shirt. Anderzijds, is het wel 
het mainstream nummer van het album 
en echt geschreven voor het grotere 
publiek.  
 
What was I thinking? 'Cause all 
we did was fight 
Don't you еver dare to wear 
my Johnny Cash t-shirt 
(The Wrong Place) 
 
Naar het einde van het album toe brengt 
Hooverphonic een eerbetoon aan Ennio 
Morricone, de held van Alex Callier en 
beroemd componist van filmmuziek.  
 
De terugkeer van Geike Arnaert bij 
Hooverphonic zorgde ervoor dat ik wel  
hoge verwachtingen had van deze nieuwe 
worp. Er staan zonder twijfel tot in de 
perfectie geproducete liedjes op, maar  
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echt verrassen doen Callier en co niet. 
Terwijl ik dit schrijf, bedenk ik dat dit een 
luxeprobleempje is: Hooverphonic met 
Geike is wereldklasse en nu nog dat 
songfestival winnen.  
 
Uitkijken naar …. 
Arno, Vivre 
(release: 21 mei) 
 

 
 
Le plus beau kiest voor een van de meest 
natuurlijke muzikale formules die je je 
kunst bedenken: zijn stem en de piano van 
Sofiane Pamart. Zestien oude songs 
werden herwerkt zonder hevige gitaren of 
beukende ritmesectie. 
 
Dit belooft een van de meest ontroerende 
releases te worden van 2021.  
 
Bijkomende (dwingende) tip: 
documentaire over Arno gemaakt door 
zijn vriend Deruddere, Charlatan (te 
bekijken op VRTNu). Arno werkte mee en 
toont zich van zijn meest kwetsbare kant. 
Hij spreekt van een testament, laten we 
hopen dat dit geen profetische uitspraak 
is. 
 
 

 
Korte culturele tips in 
coronatijden: Oscartijd 
Ma Rainey’s Black Bottom 
(Netflix) 
 

 
 
Ma Rainey's Black Bottom is nog te veel 
een toneelstuk om echt een goede film te 
kunnen zijn, maar je kijkt hier toch vooral 
voor de hoofdacteurs. Viola Davis gooit 
zich met verve in een van haar meest 
extraverte rollen, maar het is toch vooral 
Chadwick Boseman die een 
verpletterende indruk nalaat in zijn laatste 
film. 
 
Sound of metal 
 (Prime) 
 

 
 

 
Naast het winnende Nomandland is Sound 
of Metal mijn persoonlijke favoriet van de 
genomineerde films. Het is een erg  
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aangrijpende prent, een mijmering over 
wat belangrijk is in een leven en hoe we 
dat moeten aanvaarden.  
 
Zonder veel poespas duikt de regisseur in 
het leven van Ruben. De film toont op 
minutieuze wijze hoe hij na zijn 
gehoorverlies in een emotionele achtbaan 
belandt. Hoofdacteur Riz Ahmed, ook 
genomineerd voor een Oscar, is 
fenomenaal goed. Een gemiste kans voor 
Matthias Schoenaerts, die naar verluidt de 
rol zou geweigerd hebben. 
 
 
 
The Trial of the Chicago 7 
(Netflix) 
 

 
 
The Trial of the Chicago 7 is waarschijnlijk 
een van de meest pure rechtbankdrama's 
ooit gemaakt. De film speelt zich voor het 
overgrote deel af in de rechtszaal en toont 
de voorgeschiedenis pas -door middel van 
flashbacks- wanneer de details in het 
proces aan bod komen. Dat gebeurt vooral 
met getuigenverklaringen, waarbij nogal 
eens heen en weer wordt gesprongen 
tussen verschillende invalshoeken.  
 
Ondanks de titel zitten er bij aanvang niet 
zeven maar acht mensen in het 
beklaagdenbankje. Dat illustreert al 
meteen wat een rommeltje deze  

 
rechtszaak is. De achtste heeft namelijk 
andere juridische vertegenwoordiging dan 
de Chicago 7, maar omdat zijn advocaat 
niet beschikbaar is en de rechter weigert 
zijn proces uit te stellen, zit hij er wat 
verloren bij. De rechter zelf is een extreem 
vooringenomen figuur die de verdediging 
op elke mogelijke manier tegenwerkt. Hij 
vertegenwoordigt daarmee de kernvraag 
die destijds, maar ook nu behoorlijk 
prangend is: wat heb je nou eigenlijk aan 
een goed opgezet democratisch systeem 
wanneer de machtige posities ingenomen 
worden door mensen zonder ethisch 
kompas die zich consequent niet aan hun 
eigen regels houden? 
 
Verplicht kijkvoer! 
(Bron: www.filmtotaal.nl) 
 
 
Judas and the Black Messiah 
(Streamz) 
 

 
 
Kijk Judas and the Black Messiah en je 
begrijpt direct waarom de gevestigde orde 
(lees: oude witte mannen als Trump en de 
Republikeinse Partij) er in Amerika alles 
aan doet om de Black Lives Matter-
beweging in de criminele hoek te drukken. 
De film toont namelijk de toenmalige 
schofterigheid van de overracistische FBI 
en haar directeur J. Edgar Hoover (Martin 
Sheen), en hoe zij de Black Panther-partij  
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eerst probeerden te criminaliseren, en in 
1969 zelfs de leider van de Chicagotak van  
die partij letterlijk lieten executeren. 
Hoofdrolspelers LaKeith Stanfield als 
spreekwoordelijke Judas en Daniel 
Kaluuya als de zwarte Messias Fred 
Hampton Jr. acteren de pannen van het 
dak. 
 
Volgende maand: film van de maand!  
Oh ja, ook verplicht kijkvoer! 
 
Mank  
(Netflix) 
 

 
 
Mank was -voor Nomandland iedereen 
van zijn sokken blies- de gedoodverfde 
winnaar van een aantal blinkende 
Oscarbeeldjes. Ondertussen weten we dat 
de prent slechts twee van de elf 
nominaties wist te verzilveren. Mank werd 
uitgebreid besproken in een vorig 
cultuurkrantje en is -volgens mij- een 
cinefiel pareltje. 
 
Het verhaal. Terwijl iedereen denkt dat 
scriptschrijver Herman Mankiewicz al ver 
over zijn hoogtepunt heen is, begint hij in 
1940 aan zijn scenario voor wat 
uiteindelijk Citizen Kane wordt. Zijn en 
regisseur Orson Welles' meesterwerk 
wordt vaak genoemd als de beste film ooit 
gemaakt. Vanuit een ziekenhuisbed in een 
afgelegen ranch dicteert hij zijn giftige 
gevatheden aan secretaresse Rita. Al snel  

 
heeft ze door over welke machtige man 
dit verhaal eigenlijk gaat, namelijk 
mediamagnaat William Randolph Hearst. 
 
 
 

 
 
 
 
Culturele tips in coronatijden: 
guilty pleasures oftewel 
bingewatchen op Netflix en co! 
Enkele onverwoestbare 
klassiekers 
Breaking Bad 
(Netflix)  
 

 
 
Op Rotten Tomatoes haalt Breaking Bad 
als serie een hallucinante 96% op de 
“tomatometer”, seizoen 3 en 4 doen het 
met 100% (!) nog beter!  
 
Dus, heb je deze fantastische serie over 
een chemieleraar die zijn duistere kant 
opzoekt nog niet bekeken, nu is je kans. 
De bioscopen openen pas op 9 juni en het 
weer is niet al te zonnig J! 
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Niet overtuigd? Surf naar 
https://www.manners.nl/breaking-bad-
netflix-11-redenen/ 
en ontdek 12 dwingende redenen om 
alsnog deze orignele en in niets 
verouderde serie te bingen. Er zijn maar 
vijf seizoenen, dus het blijft overzichtelijk! 
 
Homeland 
(Netflix) 
 

 
 
Vooral het eerste seizoen is ronduit 
verslavend, daarna wordt het me wat te 
ingewikkeld en te vergezocht. Dit seizoen 
behaalt trouwens ook de 100% op de 
tomatometer van Rotten Tomatoes, de 
andere seizoenen scoren aanzienlijk 
minder.  
De acteurs blijven wel overtuigen 
doorheen alle seizoenen met Mandel 
Bruce (Saul), Claire Danes (Carrie) en 
Damien Lewis (Brody) op kop van het 
acteerpeleton.  

 
Luther 
(Netflix) 
 

 

 
Dé troef van deze detectieveserie is Idris 
Elba. Volgens de geruchtenmolen zou 
deze charismatische Brit wel eens de 
volgende James Bond kunnen worden, mij 
hoor je niet klagen … 
 
Voor inspecteur John Luther (Elba) is het 
oplossen van misdrijven geen werk. Het is 
een roeping. Luther is een briljant 
speurder, die er zo zijn eigen wetten en 
regels op na houdt en zijn collega's 
regelmatig versteld doet staan met zijn 
scherpe inzicht. Met volle overgave gaat 
hij het psychologische duel aan met 
psychopaten, moordenaars... en de 
demonen die in hemzelf huizen. Want 
Luther heeft een gekwelde geest. De ene 
keer is hij vriendelijk en kwetsbaar, de 
andere keer keihard en zelfs gewelddadig. 
Gezien dat laatste vragen sommigen zich 
af of hij niet vooral wordt gedreven door 
een drang tot zelfvernietiging. Maar de 
enige met wie Luther over zulke zaken 
praat, is Alice, de mooie moordenares met 
wie hij tot zijn verbazing een soort 
verbondenheid voelt... 
(Bron: www.mijnserie.nl) 
 

 
Volgende maand: Mare of Easttown 
(nieuwe HBO-serie op Streamz) en The 
Underground Railroad (Prime).  
Volgens de geruchten prima series, maar 
pas uit en dus nog niet bekeken en 
goedgekeurd door de redactie van dit 
krantje. 
 
 

 
 
 



 

 16 

 
En ondertussen ….. 
Cinema Albert 
 
 
Open vanaf 9 juni!!! 
Ik herhaal: OPEN   VANAF  9  JUNI! 
 
Tickets zijn binnenkort beschikbaar, ciné 
Albert wacht nog op de exacte 
voorwaarden van de overheden. Hou de 
website in het oog! 
 
Cadeaubons die 31 december 2020 
vervallen 
worden aanvaard tot 31 december 2021! 
 
 
Waar MOET u naar gaan kijken? 
 
Nomandland (zie bespreking in dit 
cultuurkrantje) 
Oscar beste film, beste regie en beste 
actrice (Frances Mc Dormand) 
Ik weet het, te bekijken op Prime, maar 
geloof me, deze film is het meer dan 
waard om op groot scherm te bekijken. 
 
 
Drunk (zie bespreking vorig cultuurkrantje) 
Oscar beste buitenlandse film 
Deze film is nergens te streamen en 
bijgevolg enkel te bekijken in de bioscoop. 
 

 
 
 

 
Even het geheugen opfrissen: Martin 
(Mads Mikkelsen), ooit de pienterste 
leraar van de middelbare school, is 
nauwelijks aanwezig in de lessen en zijn 
huwelijk loopt langzaamaan op de klippen. 
Tijdens een gezellige drink overtuigen zijn 
drie naaste collega's de geheelonthouder 
om met hen mee te drinken. Ze worden 
almaar geïntoxiceerder en de stoorzender 
van de groep, Nikolaj, vertelt hen over een 
obscure filosoof die beweerde dat mensen 
niet met genoeg alcohol in hun bloed 
geboren zijn. Bij wijze van experiment 
stelt hij voor dat ze allemaal doorheen de 
dag drinken om het "juiste" 
alcoholpercentage van vijf promille te 
handhaven. Het experiment werpt initieel 
zijn vruchten af, maar hoelang nog 
voordat de boel ontspoort? 
 
Meer info: www.cinema-albert.be 
 
 
CC Belgica 
 
 
CC Belgica is gesloten voor het publiek tot 
en met 31 mei 2021, achter de schermen 
broeit er van alles! 
 
 
 
Meer info: www.ccbelgica.be 

 
En ten slotte …. 
 
Het ziet ernaar uit dat Het cultuurkrantje 
de culturele droogte als gevolg van de 
pandemie heeft overleefd. De redactie 
kijkt uit naar nieuwe voorstellingen, 
tentoonstellingen, films …. om te 
recenseren en aan te bevelen.  Het rijk van 
de culture vrijheid lonkt! Dank aan mijn 
trouw lezerspubliek …. 


