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Persoon van de maand: Josse 
De Pauw 

 
°15 maart 1952 
Belgisch acteur, theatermaker, auteur en 
columnist 
 
Koninklijk Conservatorium Brussel 
1976:  oprichter Radeis 
1999: Huisschrijver Victoria (Gent) 
2000: artistiek leider Het Net (Brugge) 
2005: artistiek leider Toneelhuis (A’pen) 
Samenwerking met LOD Muziektheater 
Acteerde in meer dan 60 films 
Werkt ook geregeld voor televisie 
 
Enkele hoogtepunten uit zijn carrière: 
1980: Echaffaudages (Radeis) 
1987: Crazy Love (film) 
2000: Iedereen beroemd (Oscarnominatie) 
2001: Grote Theaterfestivalprijs 
Driemaal Plateauxprijs voor beste acteur 
2013: Met man en macht 
2019: De twaalf 
2020: Ensor voor De twaalf 
 
 
Josse De Pauw kun je kennen van de 
talloze zondagavondseries waarin hij 
schitterde. Meest recente: de 
charismatische advocaat in De twaalf. 
Een rol waarvoor hij een Ensor mocht 
ontvangen. 
 

 

 
Wie al een zekere leeftijd bereikt heeft, 
kent de acteur zeker van de fenomenale 
theatergroep Radeis. De Pauw, Pauwels 
en Van Hemelrijck amuseerden zich 
kostelijk met hun erg fysiek en 
woordenarm theater. Ze bouwen een 
internationale carrière uit en toeren 
ondermeer in Hong Kong, Caracas en 
Vancouver. Jammer genoeg ontbond de 
groep in 1984 door interne conflicten. 
 
Met Radeis maakte De Pauw deel uit van 
het kunstenaarscollectief Schaamte, de 
voorloper van het huidige Kaaitheater. 
Grote namen als Jan Lauwers 
(Needcompany) en Anne Teresa De 
Keersmaker (Rosas) waren ook verbonden 
aan hetzelfde kunstenaarscollectief en zijn 
generatiegenoten van de acteur. 
 

 
 
Nationale bekendheid krijgt hij met zijn 
doorbraakrol in Crazy Love van vriend 
Deruddere.  In deze controversiële coming 
of age film speelt De Pauw een adolescent 
die de liefde ontdekt op bizarre plaatsen. 
Zijn naam is gemaakt en zijn eerste Ensor 
voor beste acteur is een feit.  
 
Samen met Deruddere, Didden, De Corte 
en Arno maakt De Pauw de Brusselse 
binnenstad onveilig en timmert hij 
ondertussen stevig aan zijn carrière. Vanaf 
1985 werkt hij als onafhankelijke 
theatermaker en gaat hij samenwerkingen  
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aan met acteurs, regisseurs, muzikanten, 
componisten, schrijvers en kunstenaars als 
Tom Jansen, Dirk Roofthooft, Luk Perceval, 
Guy Cassiers, Jan Decorte, Jan Lauwers, 
David Van Reybrouck, David Claerbout, 
Michaël Borremans, Herman Sorgeloos en 
vele anderen. 
 

 
 
Zijn langste samenwerking -van 2004 tot 
nu- is met het muziektheater LOD. Zalige 
voorstellingen als Die Siel van de mier en 
An Old Monk kennen internationaal veel 
succes. De combinatie van de muziek 
(gaande van klassiek over jazz tot pop) 
met de lage vertelstem van De Pauw zorgt 
ervoor dat je je als toeschouwer 
moeiteloos laat meevoeren in het verhaal.  
 
Nu ik dit artikel schrijf, besef ik dat het 
onbegonnen werk is om ’s mans carrière 
samen te vatten, net als Jan Decleir is hij 
de “éminence grise” of zo je wilt een 
“monstre sacré” van het Belgisch 
acteergild. Laat ik het dus houden bij mijn 
favorieten. Ziehier een zuiver subjectief 
lijstje. 
 
Beste boek: Werk uit 2003 (nominatie 
Gouden Uil) 
 

 

 
Werk is een veel bekroonde bundeling van 
notities, aanstekelijke beschouwingen, 
dagboekfragmenten, theaterstukken en 
verhalen over de pientere logica van zijn 
dochtertje, over een sprekende aardbei, 
over Japan en Mexico, over zijn 
belevenissen met Boken Bruine Suiker, 
over zijn avonturen met theatergroep 
Radeis, over zijn ontmoeting met Richard 
Dreyfuss of Archie Shepp en over zijn 
schijnhuwelijk. Eén ding hebben ze 
gemeen: zelfspot, droge humor en 
stilistisch meesterschap. 

 
'Sommige mensen zijn lief,' zeg ik, 
'andere niet.' 
'Ja,' zegt ze, 'sommige mensen zijn 
lief en de mama is een sommige 
mens.' 
'Dat is waar,' zeg ik. 
Het blijft weer een tijdje stil en dan 
vanuit het niets: 
'... en papa is een slechte mens.' 
Ik schrik van zoveel inzicht. 
'Ah ja... papa is een slechte mens 
want papa heeft toch slechte 
ogen?' 
Blij met deze uitleg, doe ik er een 
schep bovenop: 
'Papa is ook een valse mens,' zeg ik, 
'want papa heeft valse tanden.' 
'Ja,' zegt ze, 'papa is een valse en 
een slechte mens... maar ook wel 
een beetje een sommige mens.' 
 
Beste theaterwerk: An Old Monk met het 
Kris Defoort Trio in ex aequo met Revue 
ravage (tekst van Lanoye) 
 
Twee best wel sterk uiteenlopende 
producties.  An old Monk is klein, maar zo  
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“schoon”. De bedrieglijk eenvoudige 
monoloog schetst in herkenbare scènes  
het volwassen leven dat begint met 
dansen tot het ochtend wordt, maar al 
snel vastloopt in de repeterende groef van 
het dagelijkse leven. Een leven waarin 
door belastingaangiftes en hypotheek 
geen plaats meer is voor spontane 
dansjes. Ook omdat het ouder wordende 
lichaam niet meer dansen wil.  
 
Laat ons dansen 
 
Behalve een weemoedige schets van het 
ouder worden, is de tekst ook een pleidooi 
om niet te vergeten dat zowel dromen als 
het leven zelf net zo vluchtig zijn als de 
klanken van de muziek. En dat de mens 
daarom moet blijven dansen en zich 
overgeven aan de muziek en aan het 
leven. De combinatie van De Pauws 
acteertalent en de vrijwel nergens 
stilvallende muziek sleurt de toeschouwer 
de voorstelling binnen en laat hem niet 
meer los. An old monk is geestig, 
ontroerend, meeslepend en uitermate 
muzikaal. 
 

 
 
Met Revue Ravage schreef Tom Lanoye 
over het leven en werk van een oudere 
politicus. De man is al (te) lang voorzitter 
en wil ermee kappen, maar hij is te ijdel 
en te bang om zijn enige grote 
levenspassie op te geven: de politiek, en 
dus, de facto, de macht. Om deze  

 
spilfiguur draaien een aantal andere 
personages heen, als motten en muggen 
rond het schroeiende lamplicht van de 
macht: zijn vrouw die met hem rustig van  
zijn pensioen wil genieten, zijn briljante 
zoon en kroonprins, zijn maîtresse, die 
wacht op het moment dat hij de scheiding 
aanvraagt om met haar aan zijn tweede 
jeugd te beginnen, zijn interne opponent - 
de eerlijke maar oersaaie gestaalde 
partijman, zijn trouwe politieke mentor en 
vriend - sluwe tacticus, rots in de branding 
zowel op politiek als privé gebied, de 
trouble-shooter, de man in de 
schemerzone, die opdrachten uitvoert die 
alleen stilzwijgend en oogluikend worden 
gegeven.... 
 

 
 
Gelaagd muziektheater dat door de 
actualiteit zelf besteld lijkt te zijn. 
Het publiek wordt ingepakt door de 
snedige tekst, de humor, de 
acteerprestaties en de 
meeslepende zangpartijen. 
(De Morgen) 
 
Revue Ravage is een geweldige clash van 
topmuzikanten en dito acteurs: Josse de 
Pauw maakt en speelt samen met Els 
Dottermans, An Miller, Nico Sturm, 
Eurudike De Beul, Willy Thomas en Frank 
Focketyn. 
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Beste film: Iedereen beroemd. 
De film zelf is wat flauw, maar De Pauw 
geeft een meesterklas acteren; zelfs met  
een wanstaltig masker op weet hij emotie 
weer te geven. De sjlemiel die zo graag wil 
dat zijn dochter Marva een wereldster 
wordt toont “la flandre profonde” en De 
Pauw lijkt uit pure Vlaamse klei 
opgetrokken. 
 
Er wordt (on)opvallend goed 
gespeeld door de Vlaamse cast, 
met als vaandeldrager Josse de 
Pauw, die sowieso wordt gezien als 
één van België’s beste acteurs. Hij 
steelt hier de show als 
sympathieke, ietwat simpele en 
soms rechtlijnige vader, die een 
rotsvast vertrouwen heeft in de 
zangkwaliteiten van zijn dochter. 
Kwetsbaar en vastberaden tegelijk, 
zet hij een man neer die je ondanks 
zijn oogkleppen en zijn 
onbenulligheden direct in je hart 
sluit. 
(Cinemagazine) 
 

 
 
Beste televisiereeks: De twaalf 
Heeft Frie Palmers het gedaan of niet? We 
hadden er allemaal ons eigen idee over. 
Wanneer haar flamboyante advocaat De 
Pauw door heeft hoe de vork in de steel 
zit, toont hij zijn klasse. 
Nog te bekijken op Netflix. 
 
 

 

 
 
 
 
 
Films op groot scherm: 
Nomadland 
 

 
 

 
Ik weet het, iedereen streamde de film na 
mijn enthousiaste recensie vorige maand. 
Goed zo, en dan nu met z’n allen naar de 
bioscoop om je te vergapen aan de 
prachtige landschappen, de machtige 
zonsondergangen en elke emotie op het 
gelaat van McDormand. 
 
Drunk 
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Ook al besproken in een vorige krantje, 
maar een must en nooit te zien geweest 
op het kleine scherm. 
 
Mads Mikkelsen speelt een leraar die 
zowel op school als thuis weleens meer  
opwinding heeft beleefd, en daarom met 
enkele collega's besluit om zijn 
midlifecrisis weg te spoelen met alcohol. 
Aanvankelijk werpt het 
gedragsexperiment verrassend goede 
resultaten af, tot helaas niet alleen het 
fun- en promillegehalte toenemen. 
Vinterberg, de Deen vergoelijkt 
alcoholisme niet, maar een somber 
dronkemansdrama is het deugddoend 
benevelende Drunk gelukkig evenmin. Een 
film die zeker in coronatijden aanvoelt als 
een bevrijdingsfeestje. 
(Knack Focus) 
 
 
The Father 
 

 
 
Sir Anthony Hopkins in de hoofdrol!! Sir 
Anthony Hopkins wint zijn tweede Oscar 
voor beste acteur.  Sir Anthony Hopkins 
vervelt helemaal in de trotse tachtiger die 
stilaan begint te dementeren. Olivia 
Colman (jawel!) geeft hem weerwerk als 
zijn bekommerde dochter.  
 
Regisseur Florian Zeller is een 
toneelschrijver en dat voel je wel, het 
tempo van de film ligt laag, maar net 
daardoor voelen we als kijker perfect aan  
 

 
hoe het moet zijn om beetje bij beetje grip 
op de tijd en je geest te verliezen. 
 
Na een tijdje weet je niet meer welke 
gesprekken de bejaarde echt voert en 
welke hij zich inbeeldt. Het resultaat is een 
afwisselend brutaal, spannend en 
aangrijpend maar strak geregisseerd 
labyrint van een film over macht, 
manipulatie, lijden en aftakelen. Nu in 
cinema Albert, u moest al weg zijn! 

 
 
 
 
 
Petite fille 
'Als ik groot ben, wil ik een meisje zijn', 
zegt de als jongen geboren Sasha wanneer 
ze amper drie jaar oud is. Haar ouders 
beginnen aan een traject om haar zo goed 
mogelijk bij die transformatie te 
begeleiden, al valt dat niet bij iedereen in 
goede aarde. 
 

 
 
Ik heb de film nog niet gezien, maar hij 
werd op Film Fest Gent uitgeroepen tot 
beste film en regisseur Sébastien Lishitz  
verkende onder meer in Plein Sud al de 
genderproblematiek. Petite fille belooft 
een ontroerend familieportret te zijn over 
strijden voor het recht om jezelf te zijn. 
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A quiet Place Part 2 
 

 
 
De moeder van de belaagde familie 
Abbott (Emily Blunt) en haar drie kinderen 
overleefden de eerste film. Zij worden ook 
nu achternagezeten door blinde, 
bloeddorstige wezens, maar mogen geen 
kik geven aangezien de creaturen afgaan 
op geluid. Vlak voor corona van de wereld 
een akelig stille plek maakte, ging de 
sequel in première in de States, om 
vervolgens een jaar in quarantaine te 
worden gezet. Het maakt van de akelig 
efficiënte huiverfranchise nog meer een 
metafoor voor een wereld vol gesmoord 
onheil, en de overzeese kritieken van de 
sequel klinken alvast veelbelovend.  
 
Opnieuw een ademloos kamerstuk 
dat elk geluid op een kundige 
manier in angst verpakt. 
(The Hollywood Reporter) 
 
 
 
In the mood for love 
Deze prachtige eenentwintig jaar oude (!) 
film wordt opnieuw uitgebracht in een 4k 
restauratie.   
 
Geen commentaar: gewoon naar de 
bioscoop zo snel je kan en kijken, genieten 
van de adembenemend mooie beelden en 
het meeslepende liefdesverhaal! 
 
 

 

 
 
 
 
The Green Knight 
In dit fantasy-epos dat al meer dan een 
jaar op zijn release wacht, duikt David 
Lowery de mythische middeleeuwen in, 
met het veertiende-eeuwse, Arthuriaanse, 
ooit nog door J.R.R. Tolkien naar modern  
Engels vertaalde heldendicht Heer Gawein 
en de groene ridder als gids. Dev Patel 
trekt het gewaad aan van koning Arthurs 
eerzuchtige neef Gawain, die besluit in te 
gaan op een uitdaging van de gevreesde 
groene ridder. Op zijn queeste passeert hij 
onder meer langs geesten, dieven, reuzen, 
een ronde tafel, een pratende vos en een 
jonkvrouw die verdacht veel op Alicia 
Vikander lijkt. De eerste trailer doet alvast 
een hoog Lord of the Rings-gehalte 
vermoeden, maar de schrijver en regisseur 
van onder meer Ain't Them Bodies Saints 
en A Ghost Story geeft de Arthurlegende 
vast een persoonlijke, visueel excentrieke 
draai. 
(Knack Focus) 
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Musea en tentoonstellingen 
deze zomer …. Tips! 
Dossin Kazerne (Mechelen) 
De Dossinkazerne werd tussen 1942 en 
1944 door de Duitse bezetter gebruikt als 
SS-Sammellager. Via dit doorgangskamp 
werden bijna 26.000 Joden en 354 Roma  
en Sinti gedeporteerd naar Auschwitz-
Birkenau. Minder dan 5 procent 
overleefde de oorlog. 
 
Samen met het nieuwe museumgebouw, 
door Bob Van Reeth, is ook de oude 
kazerne vandaag nog een baken van 
herinnering. Naast het Belgische verhaal 
van de Holocaust gaat het museum ook in 
op mensenrechten vroeger en nu. Naast 
de permanente tentoonstelling biedt het 
museum ook tijdelijke tentoonstellingen, 
evenementen en publieksactiviteiten aan. 
 
Meer info: 
https://www.kazernedossin.eu/NL?gclid=
CjwKCAjwn6GGBhADEiwAruUcKk3qrBSAS
8YHwaAgzsAr3TcDQl2FXWhYddiIygQSNW
QZxQeb1-QU3xoC5LoQAvD_BwE 
 

 
 
Historium (Brugge) 
In het Historium, de meest bezochte 
attractie van Brugge, stap je terug in de 
tijd. Je kunt er op verschillende manieren 
zien hoe Brugge bruiste tijdens hun 
Gouden Eeuw. In de ‘Historium Story’ volg 
je het liefdesverhaal van Jan van Eycks 
leerjongen Jacob, terwijl je wandelt door 
de wonderlijke attractie met film, decors  
 

en speciale effecten. In de Historium 
Exhibition, de interactieve tentoonstelling, 
vind je aanvullende informatie over de 
Brugse middeleeuwen of kun je aan de 
slag met de knotsgekke Family Trail. 
 
Meer info: https://www.historium.be/nl 
 
 

 
 
 
Het Zotte Kunstkabinet (Mechelen) 
Het museum toont originele werken uit de 
zestiende eeuw van schilders die werkten 
in de sfeer van Jeroen Bosch en Pieter 
Bruegel. Deze schilderijen hebben een 
duidelijke satirisch moraliserende 
ondertoon. In de zestiende eeuw werden 
ze ‘sotte conterfytsels’ of ‘drolleriën’ 
genoemd. In het museum kom je te weten 
dat deze zotte schilders geenszins 
marginalen waren. Integendeel: het waren 
geschoolde intellectuelen met connecties 
in de Rederijkerskamers. 
 
Meer info: https://www.vliegendpeert.be/ 
 

 
 
Sint-Baafskathedraal (Gent) 
Het gerestaureeerde Lam Gods van de 
gebroeders Van Eyck. Need I say more! 
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Meer info: 
https://www.sintbaafskathedraal.be/ 
 

 
 
Gallo-Romeins museum (Tongeren) 
Ontdek het verhaal van de mens, van de 
prehistorie tot het einde van de Romeinse 
tijd en bewonder meer dan 2000 
authentieke objecten. 
Leer over het verre verleden via 
educatieve films, levensechte figuren en 
prachtige maquettes. Geniet van 
schitterende animaties.  
 
Binnen in het museum  vind je een 
indrukwekkende collectie archeologisch 
erfgoed. Het gebouw zelf is een imposante 
moderne site van de bekende architect 
Antonio Gregorio. Het pand is 
kenmerkend voor de stad Tongeren en is 
een prachtig voorbeeld van het erfgoed 
van de toekomst. 
 
PS ook interessante tentoonstelling: Oog 
in oog met de Romeinen (unieke stukken 
uit het British Museum) 
 
Meer info: 
https://www.galloromeinsmuseum.be/ 
 

 
 

M-museum (Leuven) 
M bezit een wonderbaarlijke mix van oude 
en hedendaagse kunst, midden in het 
historisch centrum van Leuven. 
 
Toparchitect Stéphane Beel ontwierp een 
strak museumcomplex rondom het oude 
stadsmuseum Vanderkelen-Mertens. Het 
museum is ook de ideale bestemming 
voor een uitstapje tijdens de vakantie, 
compleet met een centrale binnentuin en 
het dakterras dat een adembenemend 
uitzicht biedt over de skyline van Leuven. 
Een bezoek aan M is steeds een 
totaalervaring. 
 
Ps ook mooie tentoonstelling van Vincent 
Geykens 
 
Meer info: https://www.mleuven.be/ 
 

 
 
 
Modemuseum (Hasselt) 
Het Modemuseum in Hasselt 
enthousiasmeert je voor mode uit het 
heden en (verre) verleden. De collecties 
zijn te bewonderen in het sfeervol 
gerenoveerde zeventiende-eeuws klooster 
van Hasselt.  
 
Twee keer per jaar zijn er verrassende 
tentoonstellingen te bezichtigen, met de 
mooiste looks en meeslepende 
modeverhalen. 
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Nu met gastcuratoren Elodie Ouédraogo 
en Olivia Borlée (Belgische activewear) 
 
Meer info: 
https://www.modemuseumhasselt.be/ 
 

 
 
 
Gravensteen (Gent) 
Het Gentse Gravensteen is een 
adembenemend middeleeuws kasteel dat 
al eeuwenlang het uitzicht van het Gentse 
stadscentrum bepaalt. 
 
Kruisvaarder Filips van de Elzas liet het 
Gravensteen in 1180 bouwen als teken 
van rijkdom en macht. Wie dat gevoel van 
macht zelf wil ervaren, kan bovenop de 
donjon tussen de kantelen genieten van 
een prachtig zicht over de stad.  
 
Binnenin doet het gerechtsmuseum met 
foltertuigen je dan weer huiveren. 
 
Meer info: 
https://historischehuizen.stad.gent/nl/gra
vensteen?gclid=CjwKCAjwn6GGBhADEiwA
ruUcKtavX4FoKgVWy-
m3YakwoEL2SAfxjRGVpyml1BRTv5k4Ozjm
dAK_KBoCwB8QAvD_BwE 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Ensorhuis (Ooostende) 
Het Ensorhuis, ooit de woning van James 
Ensor, is uniek in zijn genre. Het is een 
uitnodiging aan de bezoeker om een reis 
te maken naar de vroege 20e eeuw, naar 
de leefwereld van James Ensor. Dit 
gebeurt op een suggestieve wijze via het 
openstellen van de ruimten waar de 
kunstenaar heeft gewoond en gewerkt, 
met het Blauwe Salon als centraal punt 
van de woning, aangekleed met 
authentiek meubilair, reproducties op 
ware grootte, kleine 
documentairepresentaties en een kleine 
selectie schilderijen en grafiek.  
 
Ensor erfde het huis in de 
Vlaanderenstraat van zijn tante in 1917.  
Hij bleef er wonen tot aan zijn dood in 
1949.  Het huis is sinds 1956 in handen 
van Stad Oostende.  Sinds 2008 maakt het 
deel uit van Mu.ZEE en vormt samen met 
het Permekemuseum de satellietmusea. 
 
Meer info: 
https://www.ensorstad.be/nl/het-james-
ensorhuis 
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Tentoonstelling van de maand: 
Frida Kahlo 
(12 mei tot 31 augustus 2021) 
 
Neem de trein naar Gent en wandel bij 
goed weer door het Citadelpark naar het 
centrum. Volg de pijltjes naar het Sint-
Pietersplein. Slecht weer? Neem tram 1 
tot halte “Veergrep” en wandel tot aan 
het Sint Pietersplein. 
 
Opgelet, tickets moeten online 
gereserveerd worden via  
https://tickets1stpietersabdij.stad.gent/Ex
hibitions/Overview 
 

 
 
 

Voor het eerst is een deel van de 
persoonlijke fotocollectie van Frida Kahlo 
te zien in België, van familiekiekjes tot 
beelden van gerenommeerde fotografen.  
 
Frida Kahlo is vooral gekend voor haar 
schilderijen, maar was van jongs af aan 
ook begeesterd door fotografie. Frida 
fotografeerde zelf, maar evengoed stond 
ze voor de lens van beroemde fotografen 
als Nickolas Muray en Tina Modotti. Zo 
verzamelde ze tijdens haar leven meer 
dan 6.000 foto’s. Een deeltje van die 
fotocollectie is vanaf 21 mei te zien in de 
Sint-Pietersabdij. 
 
De foto's in de tentoonstelling tonen de 
vrouw achter de kunstenaar. Via haar 
foto's leren bezoekers de ware Frida Kahlo 
kennen. Haar roots, haar familie en 
vrienden, haar grote geliefde Diego Rivera, 
haar visie op de Mexicaanse samenleving 
en haar politieke overtuiging komen aan 
bod. Tegelijk belichten de vele foto’s de 
tumultueuze tijd waarin de kunstenares 
leefde. Veel van haar foto’s waren ook een 
directe inspiratiebron voor haar artistieke 
werk. De belangrijkste rode draad 
doorheen de tentoonstelling is haar strijd 
met fysieke pijn en haar extreem 
kwetsbare gezondheid. 
 

 
 
 



 

 11 

Toen Frida Kahlo stierf in 1954 schonk 
haar echtgenoot Diego Rivera hun huis - 
bekend als het Casa Azul - aan het 
Mexicaanse volk. Dit was het begin van 
wat nu het museum Frida Kahlo is en dat 
jullie op mijn aanraden al digitaal 
bezochten tijdens de lockdomwn J. Hij 
wenste echter dat haar persoonlijk archief 
voor vijftig jaar op slot ging. Meer dan 
zesduizend foto's, tekeningen, brieven, 
medicijnen en kleding bleven dus tot 2004 
opgeborgen in de badkamers van het huis. 
(bron: www.stad.gent) 
 
 

 
 
Nieuwsflash: Lucinda Riley 
overlijdt op 55 jaar, de zeven 
zussen verliezen hun literaire 
moeder. 
Recensenten waren niet over haar werk te 
spreken. Ze keken er zelfs op neer omdat 
het niet literair zou zijn. Riley vond dat 
vreselijk, maar wilde zich er niet door 
laten ontmoedigen.  
 
Ik probeer me ervoor af te sluiten, 
ik lees geen commentaren, geen 
recensies, niks. Ik ben ervan 
overtuigd dat ik daardoor ook veel 
goede dingen mis, maar ik wil me 
er echt niet door van de wijs laten 
brengen. 
(Riley in Het Parool) 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
In een vorig krantje brak ik al een lans 
voor de bekende bestsellerreeks De zeven 
zussen. De boeken van Riley lezen vlot, en 
ja, er zijn mierzoete romantische 
verhaallijnen, maar toch acht ik haar 
hoger dan de typische chicklitauteurs. Alle 
boeken bevatten namelijk stevig historisch 
onderbouwde verhaallijnen over vrouwen 
die in de schaduw van de geschiedenis 
liepen. Ze deed ook telkens een grondige 
research naar de historische personages 
en gebeurtenissen.  Haar grote 
commerciële succes helpt ook niet echt, 
een literair boek hoort sobere 
verkoopcijfers voor te leggen. 
 
Anja Daems (een superfan) over Lucinda 
Riley en het feit dat het “not done” is van 
de zeven zussen te houden: 
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/06/1
1/succesauteur-van-de-zeven-zussen-
lucinda-riley-overleden-op-55/ 

 
 
Newsflash: populaire 
jeugdauteur Dirk Bracke is 
niet meer. 
Dirk Bracke debuteert in 1993 (jawel, bijna 
30 jaar geleden!!!) met Steen, een verhaal 
dat zich afspeelt tijdens de ijstijd. Tot dan 
is hij aan het werk in een 
postsorteercentrum, na een  
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handelsopleiding. Een jaar later al brengt 
Bracke zijn tweede boek uit, Blauw is 
bitter: een verhaal over kinderprostitutie 
op de Filipijnen. De inspiratie haalt Bracke 
uit een reportagereeks in het magazine 
Knack, over kinderprostitutie in Zuidoost 
Azië. De toon voor zijn volgende boeken is 
gezet: Bracke gaat geen enkel 
maatschappelijk thema nog uit de weg.  
 

 
 
De grote doorbraak komt er in 1996 met 
Het uur nul, een verhaal over een tiener 
met aids. Bracke heeft zijn stijl gevonden: 
hij schrijft volwassen verhalen, op maat  
van jongeren. Zijn stijl is direct en 
onverbloemd, ook als het gaat over seks of 
geweld. En nee, het verhaal loopt niet 
altijd goed af. 
 
Het lukt me gewoon niet meer om te 
schrijven. Als ik 10 minuutjes lees, 
worden mijn ogen al moe. Ik zou bij 
wijze van spreken niet weten wat ik 
moet doen zonder schrijven, maar ik 
heb geen keuze. 
(Interview Radio 2) 
 
Bracke wordt daarom de  “bad boy” van de 
Vlaamse jeugdliteratuur genoemd. Maar 
de schrijver maakt er een erezaak van om 
pas een verhaal over een bepaald thema 
uit te werken na grondige research.  Hij 
verdiept zich onder meer in drugs, oorlog, 
incest, prostitutie en bendegeweld. Voor 
Back en Black gaat hij mee op patrouille 
met de Brusselse politie, en voor Het  
 

Engelenhuis praat hij met geïnterneerde 
tienermeisjes. 
 
Zijn laatste boek Watervrees is verschenen 
in 2019. Een jaar later moest Chicago nog 
verschijnen, maar dat boek blijft helaas 
onafgewerkt.  Heel wat van zijn boeken 
werden succesvol verfilmd. Black uit 2015  
bleek zelfs het perfecte Hollywoodticket 
voor El Arbi en Fallah. 
 

 
 

 
 
 
 
Newsflash: Jonathan Fournel 
wint de Elisabethwedstrijd 
2021. 
 
Welke wedstrijd? 
De Koningin Elisabethwedstrijd is een 
internationale muziekwedstrijd in België, 
opgericht in 1937 door Koningin Elisabeth 
van België. Eerst heette de wedstrijd 
Eugène Ysaÿewedstrijd, als eerbetoon aan 
de in 1931 overleden Belgische violist en 
componist Eugène Ysaÿe. In 1951 werd de 
wedstrijd vernoemd naar haar oprichtster,  
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Koningin Elisabeth (1876-1965), 
echtgenote van koning Albert I van België 
de derde koningin der Belgen. 

 

 
 
De wedstrijd vindt plaats in Brussel en 
staat open voor jonge musici. Er is 
afwisselend een wedstrijd voor pianisten, 
violisten en zangers, die om de drie jaar 
wordt gehouden. In mei 2017 werd voor 
het eerst een wedstrijd voor cellisten 
georganiseerd 
 
Deze piano-editie van de Koningin 
Elisabethwedstrijd werd vorig jaar 
uitgesteld wegens corona en verliep nu 
ook anders dan anders. Er namen 58 
pianisten deel aan de eerste ronde en er 
werden maar 12 halvefinalisten en 6 
finalisten toegelaten. Die speelden zonder 
publiek in de zaal. 
 

 
 
Kenners in de radio- en tv-studio's en 
kijkers en luisteraars thuis hadden niets 
dan superlatieven voor de prestatie van 
de Franse pianist Jonathan Fournel: een 
groot solist, die prachtig samenspeelt met 
het orkest, vol poëzie en emotie. Het hing 
in de lucht dat Fournel zou winnen en de 
mededeling van de juryvoorzitter Gilles 
Ledure kwam niet echt als een verrassing.  
 

In de finale speelde Jonathan Fournel het 
tweede concerto voor piano en orkest van  
Johannes Brahms. Het is de allereerste 
keer dat een laureaat met dat muziekstuk 
de wedstrijd wint. 
 
Luister en kijk hier naar het langzame deel 
uit het concerto nr 2 voor piano en orkest 
van Brahms, met Jonathan Fournel: 
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/05/2
9/wint-de-koningin-elisabethwedstrijd-
voor-piano/ 
 
Jonathan Fournel is 27; hij studeerde 
piano in Saarbrücken en Parijs en sinds 
2016 is hij verbonden aan de Muziekkapel 
Koningin Elisabeth, bekend van de week 
waarin de finalisten in afzondering gaan 
voor ze aan de beurt zijn. Fournel won ook 
al enkele andere pianowedstrijden. Met 
zijn muziek wil hij vooral een verhaal 
vertellen, zegt hij, en wanneer hij speelt 
ziet hij allerlei personages in zijn 
verbeelding. 
 
Een kort portret van de winnaar vind je 
hier: 
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/05/2
9/wint-de-koningin-elisabethwedstrijd-
voor-piano/ 
 

 
Festivalnieuws. Jawel, het 
wordt opnieuw een hete 
festivalzomer! 
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Lokerse feesten (30 juli – 8 augustus, 
Lokeren) 
Gezellig, bij de deur, niet de grote massa 
en niet te duur … 
 
Met ondermeer: Gabriël Rios, Brihang, 
Bart Peeters, Hooverphonic, Novastar en 
Clouseau. 
 
Meer info: 
https://www.lokersefeesten.be/ 
 

 
 
Festival Dranouter (5-8 augustus, 
Dranouter) 
Een klassieker waar naast traditionele 
folkgroepen ook de bekende namen 
stilaan hun weg vinden.  Bekend om de 
gezellige en ongedwongen sfeer. 
 
Met ondermeer: Flip Kowlier, Gabriël Rios, 
eefje De Visser, Het zesde metaal, Bart 
Peeters en Hooverphonic. 
 

 
 
Antilliaanse feesten (13-14 augustus, 
Hoogstraten) 
Ook een klassieker in het genre, vooral 
zomerse Caraïbische muziek en 
wereldmuziek. 
 
Met ondermeer: Kassav’, Team Latino, 
Ronnie Flex, Mercadonegro en Samora. 
 
Meer info: https://antilliaansefeesten.be/ 
 
 
 
 

 
 
The Qontinent (13-15 augustus, 
Wachtebeke) 
Een dancefestival op het recreatiedomein 
Puyenbroeck te Wachtebeke in België. Op 
dit festival zijn er allerlei muziekstijlen die 
onder de categorie harddance vallen, zoals 
hardstyle, hardcore en tekstyle. 
 
Line-up nog niet bekend. 
 
Meer info: 
https://www.theqontinent.be/nl/home 
 

 
 
Pukkelpop (19-22 augustus, Kiewit) 
Dit vierdaagse festival behoeft geen 
introductie en kan dus -in tegenstelling tot 
Werchter wel doorgaan. 
 
Line-up nog niet bekend. 
 
Meer info: 
https://www.pukkelpop.be/en/home/ 
 

 
 
Maanrock (27-29 augustus, Mechelen) 
Gratis festival in het park. 
 
Met ondermeer: Arno, Compact Disk 
Dummies en #LikeMe 
 
Meer info: https://www.maanrock.be/ 
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Kamping Kitch Club (21 augustus, Kortrijk) 
Voor de liefhebbers van slechte smaak, 
het grootste verkleedfeest van België.  
Voor de gelegenheid mogen de gasten in 
de rol kruipen van hun marginale alter-
ego.  
 
Meer info: 
https://www.kampingkitschclub.be/ 
 

 
 
Tomorrowland (27-29 augustus en 3-5 
september, Boom) 
Ook een verkleedfeest maar dan voor de 
meerwaardezoeker met veel geld. 
Coronagewijs toch maar opletten met al 
die buitenlanders die er een vliegtuigreis 
hebben opzitten. 
 
Line-up nog niet bekend. 
 
Meer info: 
https://www.tomorrowland.com/en/festi
val/welcome 
 

 
 

 
 
 
 

CD van de maand 
Arno, Vivre 
 

 
 
Le plus beau kiest voor een van de meest 
uitgepuurde muzikale formules die je je 
kunt 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 
(Cultuurkrantje mei 2021) 
 
Wat een onwaarschijnlijk mooie, 
pakkende, ontroerende, geniale, …  LP is 
dit geworden.  
(om een of andere reden moet je deze 
muziek gewoon op ouderwetse vinyl 
consumeren, liefst met bijhorende krasjes 
en kraakjes) 
 
Opener Solo Gigolo wint met deze sobere 
versie aan emotie. Arno, zoals we in de 
docu Charlatan leerde, blijkt een 
introverte, stille man te zijn, die het 
moeilijk heeft met zijn dames een intieme 
vertrouwensband op te bouwen. Hij blijft  
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alleen, op zichzelf, zelfs als hij met twee 
leeft. De tekst snijdt, zeker op dit moment 
in zijn leven, waarin hij de dialoog moet 
aangaan met De Dood.  
Het Je veux vivre dat volgt, kerft zo 
mogelijk nog diepere wonden in onze ziel 
als je weet dat de man opnieuw vecht 
tegen die vieze kanker en niemand weet 
of zijn lijf deze strijd zal winnen. 
Lonesome Zorro vormt de perfecte 
aanvulling van dit melancholische trio over 
leven en eenzaamheid.  Arno’s stem is 
rauw, de ondersteunende pianomuziek 
zalft, de luisteraar pinkt een traan weg. 
 
Wat later het onverslijtbare Les yeux de 
ma mère, een ode aan de te vroeg 
gestorven sterke vrouw die zijn moeder 
was, la reine du suppositoire. J 
 
Mijn persoonlijke favoriet is Tatouage du 
passé.  
 
Il est ni droite, ni gauche 
Il est ni noir, ni rouge 
Il est ni fort, ni beau 
Il est lui-même 
Il ne ment plus jamais 
Ne dit jamais la vérité 
Sur ses bras, il y a déjà 
Un tatouage du passé 
 
Wat kan ik hieraan toevoegen, dit is zo 
doorleefd, zo “schoon”, zo Arno.   
 
Enig minpuntje (volgens mijn bescheiden 
mening …): Putain, putain.  Hier klopt de 
uitgebeende muziekscore niet, dit is een 
lied dat veel beter gedijt in de originele 
versie met de nodige toeters en bellen. 
Maar, beste lezer, dit is detailkritiek. Deze 
plaat van een van ’s lands beste 
muzikanten is een onbetwistbaar  
 
 

hoogtepunt, of om het met Arno zelf te 
zeggen (of was het Cohen): 
 
Don't you worry about me 
There's a crack in everything 
That's how the light 
A new light gets in 
 
 
 
 

Toch bingen? Tips …. 
 

Mare of Easttown (op Streamz, van 
HBO) 
Easttown Township is amper een halfuur 
rijden van Philadelphia maar heeft weinig 
uitstaans met de grootstad. De gemeente 
in het bosrijke zuidoosten van de staat 
Pennsylvania telt zo’n 10.000 inwoners en 
is vooral ‘blue collar’. Het is een plaats 
waar iedereen elkaar lijkt te kennen. 
 

 
 
De miniserie Mare of Easttown put een 
groot deel van haar kracht uit dat gevoel 
van intimiteit. Het verhaal concentreert 
zich vooral op de impact van een 
gruwelijke misdaad op een relatief kleine 
gemeenschap. Het stadje ging al gebukt 
onder de mysterieuze verdwijning van een 
16-jarig meisje een jaar geleden, en nu 
wordt ook nog eens het naakte lichaam 
van een ander meisje ontdekt. 
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Rechercheur Mare Sheehan is zelf 
geboren en getogen in Easttown. Ze kent 
dus veel van de mensen bij wie ze in de 
loop van haar onderzoek aanklopt, en die 
getuigen en verdachten kennen haar ook. 
Die nauwe banden leiden geregeld tot 
spanningen, ook al omdat Mare niet erg 
subtiel te werk gaat. Ze heeft moeite om 
haar emoties onder ogen te zien, laat 
staan dat ze ze onder woorden kan 
brengen. Dat heeft ook te maken met 
trauma’s die ze in de loop van haar leven  
heeft opgelopen, niet in het minst de 
recente zelfmoord van haar zoon. Die 
schok en Mares onvermogen om haar 
verdriet te verwerken deden haar huwelijk 
uit elkaar spatten. En nu woont haar ex 
met zijn nieuwe verloofde in het huis 
achter het hare.  
 
 My life’s a shitshow. 
(Mare of Easttown) 
 
Het personage is ontegensprekelijk de 
grote magneet van de serie, een vrouw 
met evenveel talenten als gebreken. De 
Britse actrice Kate Winslet, die als 
producente ook de drijvende kracht achter 
de reeks is, weeft die contradictorische 
facetten naadloos in elkaar. 
 

 
 
De grote troef van de serie is dan weer dat 
ze veel meer is dan een spannend 
moordmysterie. Er valt minstens evenveel 
te genieten van het herkenbare drama 
waarin veel personages gevangen zitten,  
 

of van hun aanstekelijke gekibbel. Soms is 
de reeks zelfs onweerstaanbaar geestig, 
met name als Mare het aan de stok krijgt 
met haar moeder Helen, een rol van Jean 
Smart, nog zo’n uitblinker. De scène waar 
ze samen een begrafenis bijwonen en 
vervolgens naar huis rijden is hilarisch! 
 
(oh ja, er is ook nog heel erg veel te doen 
geweest in de gazetten en boekskens over 
het feit dat de 46-jarige, ietwat mollige 
Winslet het aandurfde een vrijscène te 
spelen zonder het digitaal laten 
weggommen van een enkel vetrolletje. Is 
dit de 21ste eeuw? En nu ik toch bezig ben,  
als ik de Friends reunie bekijk en zie hoe 
de dames er na pakweg 20 jaar krek 
hetzelfde uitzien, terwijl de heren 
uitgezakt, grijs en wat betreft M. Perry 
belabberd over het scherm zwalpen, dan 
besef ik dat er nog wel wat werk aan de 
winkel is. Wanneer worden 
schoonheidsidealen voor vrouwen 
eindelijk eens menselijker en realistischer? 
Euh …. Doch dit geheel terzijde …) 
 
 
 
 
The Underground Railroad (op Prime) 
Zowel Barack Obama als Oprah Winfrey 
was lyrisch over de roman The 
Underground Railroad van Colson 
Whitehead, waarin hij het lot beschrijft 
van het slavenmeisje Cora dat alles 
probeert om haar vrijheid te bemachtigen. 
De titel van het boek had betrekking op de 
mythe dat er onder de Zuidelijke staten 
van Amerika een ondergronds 
spoorwegennet was aangelegd waardoor 
gevluchte slaven uit handen van hun 
eigenaren konden blijven. 
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Een prachtige literaire vondst die regisseur 
en Oscarwinnaar Barry Jenkins 
(Moonlight, If Beale Street Could Talk) 
letterlijk vertaalt in zijn tiendelige 
televisieserie over Cora en haar 
lotgenoten. De surrealistische 
ontsnappingsroute staat haaks op het 
verdere getoonde realisme in de reeks 
waar het geweld tegen slaven, vlak voor 
het uitbreken van de Amerikaanse 
Burgeroorlog, in al zijn vreselijke 
uitwassen wordt getoond. 
 
Vooral vuur is daarbij een belangrijke 
factor. Ontsnapte en opgepakte slaven 
worden levend verbrand en in één 
episode gaat een huis in een 
geradicaliseerde witte 
geloofsgemeenschap in vlammen op, 
terwijl er nog een jonge zwarte 
onderduikster in de nok van de woning 
verborgen zit. 
 

 
 
The Underground Railroad, onder meer 
bekroond met de Pulitzerprijs, maakte als 
boek al diepe indruk. Het was niet  
 

eenvoudig voor Jenkins om dit verhaal te 
visualiseren en de juiste keuzes te maken 
uit de rijkdom van het oorspronkelijke 
verhaal. Hij is daar deels in geslaagd door 
de tien episodes als losse speelfilms toch 
met elkaar te verbinden. 
 
De helletocht van Cora (grandioos vertolkt 
door Thuso Mbedu) gaat van staat naar 
staat en telkens belandt zij in een 
angstaanjagende omgeving die haar 
nachtmerrie nog groter maakt. Zij wordt 
op de hielen gezeten door een maniakale 
slavenjager (een fenomenale Joel 
Edgerton) die vergezeld wordt door een 
zwart jongetje, een hulpje dat eigenlijk  
door zijn genadeloosheid nog de meeste 
angst inboezemt. 
 
Het is zonder meer een monumentaal 
werk dat Jenkins heeft afgeleverd. Visueel 
is zijn bewerking soms adembenemend 
intens. Sommige zijpaden die de regisseur 
inslaat, komen niet helemaal tot hun 
recht, maar als geheel maakt The 
Underground Railroad nog meer indruk 
dan oudere slavendrama’s als Roots en 12 
Years a Slave. 
 
Een regendag in de vakantie?  Even chillen 
wegens te grote hitte of wat vermoeidheid 
voelen na een festivalbezoek, televisie 
aanzetten en bingen, het zijn maar 10 
aflevering, met andere woorden, het blijft 
overzichtelijk!  
 
 
 
 
 
In Treatment (op Streamz van HBO) 
Gabriel Byrne is er niet meer bij, iets wat 
ik in eerste instantie betreurde.  De acteur 
oversteeg zichzelf in de eerste drie 
seizoenen van In treatment. Toch blijft  
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HBO voor kwaliteit staan en Uzo Aduba 
doet je Byrne na een paar afleveringen 
volledig vergeten. (Wat niet wegneemt 
dat ik hier gauw nog een fotootje van de 
charismatische man post!) 
 

 
 
 
Het recept blijft hetzelfde, de psychiater 
praat met patiënten en stort vervolgens 
haar hart uit bij een vriendin.  Opnieuw 
leren we boeiende mensen kennen en als 
bij een ui worden de emotionele schillen 
gradueel afgepeld door de dokter. Dit is 
therapie zoals het ook in het echte leven 
gebeurt met de nodige terugvallen en de 
trage gang voorwaarts tot er een 
doorbraak volgt. Of niet. De weg 
ernaartoe is belangrijker dan het resultaat. 
 
Leuk is ook dat de hele coronaplaag in de 
verhalen verwerkt wordt zodat het nog 
meer aanvoelt alsof we de personages 
kennen en begrijpen. Ik geef toe, deze 
serie is voor de liefhebbers van taal, 
sprankelende dialogen, metaforen en 
eufemismen, … desondanks de “talige” 
context, toch verplicht kijkvoer op een 
regenachtige of lome vakantiedag 

 
En ondertussen ….. 
 
Cinema Albert 
 
 
OPEN ** OPEN ** OPEN 
 

Tickets liefst reserveren op: www.cinema-
albert.be 
 
Op de site vinden jullie ook het 
programma. 
 
 
 
 
CC Belgica 
 
 
Nieuwe seizoen en meer info over 
ticketreservering op www.ccbelgica.be 
 
BREAKING NEWS: De Avondgasten keren 
terug vanaf september.  Meer nieuws op 
het Vaknieuws op Smartschool. 
 
 
Meer info: www.ccbelgica.be 

 
En ten slotte …. 
 
De eenmansredactie neemt even vakantie 
en keert vol frisse ideeën terug in 
september, in (hopelijk) het 
postcoronatijdperk. Oef! 
 

 


