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Woordje van de redactie 

 
 

Bedachtzaam evolueren we naar “het 
normale leven”.  Normaal?  Ja, ik weet het, 
dit bestaan verschilt nog steeds behoorlijk 
van wat ooit vanzelfsprekend was.  Toch 
openen bioscopen en cultuurtempels 
opnieuw de deuren en stellen ze, zij het 
schoorvoetend, het nieuwe seizoen voor.  
De euforie lijkt echter uit te blijven, de 
zalen vullen zich maar met mondjesmaat.   
 
Misschien ligt de verklaring bij het feit dat 
elke culturele uitstap nog altijd veel 
organisatie vergt van de toeschouwer: 
vooraf reserveren, tijdslots respecteren ….  
Eenvoudig is het niet, impulsief een filmpje 
meepikken is nog toekomstmuziek.  Of, 
zijn we lui geworden?  Na anderhalf jaar 
coronacrisis heeft ook de gewoonte van 
zetel en Netflix zich in ons brein en lijf 
genesteld.  Alles lijkt inspanning te vragen, 
alles lijkt zo vermoeiend, …. !! 
 
Ach, ach, ach, …. Hoe misplaatst is dit 
geneuzel en gesteun.  Jubel en juich, beste 
leerling, collega, dit cultuurkrantje wijst 
jullie opnieuw de weg naar boeiende 
voorstellingen, tentoonstellingen, 
enzovoort.  Want, het moet gezegd, de 
redactie van het Cultuurkrantje herademt 
ook!  Opnieuw zal de aandacht kunnen 
gaan naar echte voorstellingen met echte 
mensen die jullie in een echte zaal kunnen  

 
aan het werk zien.  Spektakelfilms als 
Dune en No Time to Kill dwingen jullie de 
bioscoopzaal in en tentoonstellingen 
hoeven jullie niet meer virtueel te 
bezoeken.  
 
Uiteraard, zal er in jullie favoriete krantje 
nog aandacht gaan naar Netflix en 
consoorten als er een serie of film opduikt 
die het bekijken waard is, maar er zal 
zoveel meer zijn!!  Zo zullen ook De 
Avondgasten opnieuw opduiken.  Stel jullie 
voor, de leerlingen die nu het zesde jaar 
bevolken weten niet meer wat dit concept 
inhoudt.    
 
Een nieuwigheid is dat de “Persoon van de 
maand” een jaargang lang plaats ruimt 
voor de “Hommage van de maand”. 
Telkens eert de redactie een overleden 
Belgisch kunstenaar die over de 
landsgrenzen en de grenzen van leven en 
dood heen wereldberoemd is.  Tien namen 
die jullie hopelijk niet meer vreemd zullen 
zijn als deze of gene ze vernoemt.   
 
Ten slotte, een warme oproep van de 
redactie aan de lezers van dit krantje!  
Willen jullie anderen warm maken voor 
een bepaalde voorstelling, tentoonstelling, 
boek of cd?   Stuur jullie tekst via een 
smartschoolbericht naar Jirka Claessens. 
 
Samen maken we er een boeiend cultureel 
jaar, net als vroeger …. 
 
De redactie 
Jirka Claessens 
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Hommage van de maand: 
Jacques Brel 
 
 
°8 april 1929 - +9 oktober 1978 
Belgisch zanger 
 
1957: Quand on n’a que l’amour 
1959: Ne me quitte pas 
1964: Amsterdam 
1968: L’homme de la Mancha 
1977: Les Marquises 
 
1967: Les risques du métier (acteur) 
1971: Franz (regie) 
1973: L’emmerdeur (acteur) 
 
1981: oprichting Fondation Brel 
2006: oprichting Editions Brel 
 
2005: verkozen tot “Grootste Belg” 
(Waalse kant), hij eindigde 7de in de 
Vlaamse tegenhanger. 
 
2015: Mijn vlakke land wordt opgenomen 
in de Eregalerij van de Vlaamse klassiekers 
 
 

 
 
 
Citaat uit De Standaard van 09 oktober 
2003.  Brel is dan 25 jaar dood. 

 
“De lezers van deze krant hebben 
het eigenlijk bevestigd. Jacques Brel  
is steeds meer de man aan het 
worden van vier, vijf liedjes. (…)  Je 
kan rustig aannemen dat over 
vijftien jaar, wanneer Brel veertig 
jaar dood zal zijn, nog alleen die 
liedjes enigszins bekend zullen zijn. 
Misschien zullen de mensen zelfs 
vergeten zijn dat Ne me quitte pas 
een lied was van een Franstalige 
Belg.” 
 
Of hoe een krant het toch bij het foute 
eind kan hebben.  Ondertussen is Brel 
bijna 43 jaar niet meer onder de levenden, 
maar hij is verre van de “de man van vier, 
vijf liedjes” geworden.  Heel wat artiesten 
zijn schatplichtig aan hem en zijn liedjes 
worden nu nog geregeld gecoverd of 
gesampeld.  Zowel in Frankrijk als hier bij 
ons is en blijft Le Grand Jacques een 
bekende naam. 
 

 
 
Hoe moet ik hem nu in dit korte bestek 
voorstellen, zodat wie hem nog niet kende 
zin krijgt om zijn werk te youtuben? Een 
traditionele korte biografie kan hem enkel 
oneer aandoen, complexe figuur die hij is.  
Want, ja, ook bij hem zou de discussie 
kunnen losbarsten of je de kunstenaar los 
moet zien van zijn werk (zie “De zaak 
Fabre” verder in dit krantje + films van 
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Polanski, Woody Allen, muziek van M. 
Jackson, enzovoort).  Brel is namelijk geen 
makkelijke man, geen goede echtgenoot 
en al zeker geen goede vader. Hij laat als  
jonge twintiger zijn gezin in de steek om te 
gaan zwerven in Parijs.  Een heel leven 
lang houdt hij er naast zijn echtgenote de 
nodige minaressen op na.  Zelfdestructie is 
hem ook niet vreemd, hij rookt als een 
schoorsteen en wentelt zich geregeld en 
met het nodige drama in zelfmedelijden. 
Daarnaast is hij een geniaal kunstenaar en 
onvermoeibaar werkbeest.   
 
Brel gekaderd in het raamwerk van een 
aantal onsterfelijke liedjes, die de 
belangrijkste thema’s uit zijn werk 
vertegenwoordigen. 
 
1. Ne me quitte pas (1959) – “Liefde” 
Dit meest gecoverde nummer van Brel is, 
volgens de zanger zelf, een ode aan de 
lafheid. Het universele thema van de 
verbroken liefde wordt uitgespit vanuit 
het gezichtspunt van de man.  Hij kruipt 
voor de vrouw, smeekt om in haar 
schaduw te mogen leven, te mogen 
verdwijnen.  Hartverscheurend lied! 
 

Ne me quitte pas 
Je ne vais plus pleurer 
Je ne vais plus parler 

Je me cacherai là 
À te regarder 

Danser et sourire 
Et à t'écouter 

Chanter et puis rire 
Laisse-moi devenir 

L'ombre de ton ombre 
L'ombre de ta main 

L'ombre de ton chien 
Mais 

Ne me quitte pas 

 
Brel schreef het lied naar aanleiding van 
het op de klippen lopen van zijn relatie 
met Suzanne Gabriello.  Het geeft  
inderdaad een inkijk in het lijden (of is het 
zelfmedelijden?) van de zanger.  Om de 
man nog beter te begrijpen, hier is de 
versie waar hij bezweet en in tranen een 
onvergetelijke versie van het lied neerzet. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Vz6r
0TP4FBI 
 
De lijst artiesten die het nummer 
coverden is schier eindeloos.  Bekende 
versies zijn deze van Liesbeth List 
(vertaling van Ernst Van Altena) en van 
Rob McKuen (If you go away), maar ook 
Madonna, Bowie, Sting, … waagden zich 
aan een interpretatie ervan.   
 

 
 
 
2. Amsterdam*Les bourgeois – “anti-
burgerij” 
Dans le port d’Amsterdam heeft de vorm 
van een crescendo en beschrijft de 
ervaringen van matrozen tijdens hun 
verlof in de rosse buurt in Amsterdam.  
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Brel bracht dit nummer nooit op een 
studioplaat uit. Desondanks werd  
Amsterdam een van zijn populairste 
liederen. Er is wel een live-album 
(Enregistrement Public à l'Olympia 1964) 
en een filmopname van dit liveconcert in 
het Parijse Olympia bewaard gebleven.   
 
https://www.youtube.com/watch?v=kOM
blsHP1kw 
 
Terwijl je nu toch op Youtube zit …. Zo 
mogelijk nog mooier en pakkender dan 
het origineel: de interpretatie van David 
Bowie.   
 
https://www.youtube.com/watch?v=logG
mozHfG4 
 

 
 
Origineel  ging Brels liedje echter niet over 
Amsterdam, maar over Antwerpen, 
waardoor het lied Dans le port D'Anvers 
zou hebben geheten. Brel ondervond 
echter snel problemen omdat Anvers  
maar twee lettergrepen heeft en dus niet 
goed op de maat van de muziek paste. Hij 
veranderde daarom de stadsnaam in de 
uiteindelijke versie, maar de rest van de 
tekst bleef hetzelfde.  
 

Dans le port d'Amsterdam 
Y a des marins qui boivent 
Et qui boivent et re-boivent 

Et qui re-boivent encore 
Ils boivent à la santé 

Des putains d'Amsterdam 
D'Hambourg ou d'ailleurs 

Enfin ils boivent aux dames 
 
De keuze van dit onderwerp -matrozen ver 
van huis “leven” er lustig op los- toont ook 
nog maar eens de dubbelzinnige houding 
van Brel naar vrouwen toe.  Thuis, in 
Brussel, wacht zijn echtgenote Miche, de 
moeder van zijn kinderen, van wie hij 
nooit zal scheiden.  In Parijs of “on the 
road” rijgt hij de vriendinnen van een 
nacht, een week, een maand, …. aan 
elkaar.  Of, om het met een ander lied van 
hem te zeggen: 
 

Bien sûr tu pris quelques amants 
Il fallait bien passer le temps 

Il faut bien que le corps exulte 
Finalement, finalement 

Il nous fallut bien du talent 
Pour être vieux sans être adultes 

 
 
 
3. Mijn vlakke land * Les Flamandes * Les 
F. – “Brel en Vlaanderen” 
Brel en zijn houding naar Vlaanderen is 
een verhaal apart.  Het bloedmooie Le plat 
Pays is een zachtmoedige ode aan de 
schoonheid van Vlaanderen. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=rwAo
oQkK1ng 
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Als Franstalige Vlaming én “provocateur 
pur sang” heeft Brel echter altijd een haat-
liefde verhouding gehad met Vlaanderen.   
Zo steigert Vlaanderen bij het horen van 
het ironiserende Les Flamandes.  Eigenlijk 
hekelt Brel de hypocriete burgerlijke 
moraal van zijn ouders.  Meer niet. 
 
Si elles dansent c'est parce qu'elles 

ont 30 ans 
Et qu'à 30 ans il est bon de montrer 
Que tout va bien, que poussent les 

enfants 
Et le houblon et le blé dans le pré 
Elles font la fierté de leurs parents 
Et du bedeau et de Son Éminence 

L'Archiprêtre qui prêche au couvent 
Et c'est pour ça, et c'est pour ça 

qu'elles dansent 
 

 
 
Een open oorlog wordt het wanneer een 
doodzieke Brel zijn muzikaal testament 
vanuit de Markiezeneilanden de wereld in 
stuurt.  Op de LP (een cd bestond toen nog 
niet!) stonden pareltjes als Orly of Voir un 
ami pleurer (mooie cover van Arno 
trouwens), maar de plaat werd geboycot 
op de radio wegens Les F., een niet mis te 
verstane uitgestoken middelvinger naar … 
de flaminganten. In dit lied, maar eerder  
 
 

 
ook al in interviews, manifesteerde Brel 
zich als een Belgicist die venijnig uithaalde 
naar Vlaams-nationalisten die hij 
bekrompenheid, nazisympathieën en 
schijnheiligheid verweet.  Maar ook de 
doorsnee Vlaming voelde zich 
aangesproken en beledigd.  Het lied is 
zeker geen hoogvlieger maar bewijst nog 
maar eens zijn moeizame relatie met 
Vlaanderen.  Toch blijft het zo jammer dat 
zijn schitterende muzikale testament door 
deze “valse noot” werd gebrandmerkt.  
 
 
4. Jef * Jojo – “Vriendschap” 
Anders dan in de liefde was Brel wel trouw 
in de vriendschap.  In Jef troost hij zijn 
vriend door hem met zijn laatste centen 
mee te nemen op strooptocht langs cafés, 
restaurants en bordelen:  
 

Non Jef, t'es pas tout seul. 
 
Vergeet de vrouw die je pijn deed, Jef, er 
rest ons de vriendschap. Muziek en tekst 
vloeien perfect in elkaar over.  We zien de 
twee sukkelaars half dronken door de 
straten van Parijs struinen gehuld in de 
hoop van hun vriendschap. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=T6q
wtThQFec&list=RDT6qwtThQFec&index=1 
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Brel en Jojo (Georges Pasquier) 
ontmoetten elkaar reeds in februari 1955. 
Jojo was toen geluidsman, later werd hij 
Brels vertrouweling, manager en 
chauffeur.  De mannen onderhielden een 
dertig jaar lange vriendschap. Jojo sterft 
als Brel al op de Markiezeneilanden 
verblijft.  Hij schrijft een ontroerende ode 
voor zijn vriend :  
 
Six pieds sous terre, Jojo, tu chantes 

encore 
Six pieds sous terre tu n'es pas mort 
 
Tijdens een interview liet de vrouw van 
Jojo zich een beroemd geworden 
bedenking over Brel ontvallen :  
 
Brel n'était pas un homme à 
femmes, c'était trop compliqué 
pour lui et il ne les a jamais 
comprises! 
 

 
 
 
5. Le Moribond * Les vieux * Viellir – 
“De dood” 
 
Het hoeft niemand te verwonderen dat de 
man die zo gulzig leefde doodsbang was 
om ouder te worden en te sterven.  Hij 
was pas 49 jaar toen zijn uitgeteerde, 
doorrookte, afgeleefde lijf het begaf.  De 
liederen over ouder worden en dood 
snijden als messen door je ziel en plaatsen  

hem, naar mijn bescheiden mening, bij de 
allergrootsten. 
 

Et s’ils tremblent un peu 
est-ce de voir vieillir 
la pendule d’argent 

qui ronronne au salon, 
qui dit oui, qui dit non, qui dit: 

“Je vous attends!” 
 
https://www.youtube.com/watch?v=jDh9
UeoIOjA 
 
 
 
Nog meer weten over Le Grand Jacques? 
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/10/0
8/jacques-brel-40-jaar-overleden/ 
 

 
 
Film van de maand: Dune 
Ik ben te jong om de lancering van het 
cultboek van Frank Herbert te hebben 
meegemaakt, maar ik herinner me wel 
nog de verfilming van David Lynch met 
Sting in een belangrijke rol.  Het was een 
miskleun, het boek is volgens velen dan 
ook niet te verfilmen. 
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Intrede de Canadese regisseur Denis 
Villeneuve (Arrival, Blade Runner 2049) 
en, jawel, hij slaagt met vlag en wimpel 
voor deze moeilijke opdracht. Dune is een 
film die je gewoon moet zien en op groot 
scherm, zoals het hoort!  Deze versie is 
een echte space opera, een spektakelstuk 
van 2,5 uur: bombastisch, episch en Grieks 
tragisch. 
 
Als toeschouwer word je namelijk 
ondergedompeld in weidse, imposante 
beelden van futuristische steden en 
ruimtevoertuigen. De personages zijn als 
tragische helden met onderliggende 
angsten en kwetsbaarheden. Het 
kleurenpallet, de muziek; alles klopt in 
deze Villeneuve-film.  
 

 
 
Het verhaal: hoofdpersonage Paul 
Atreides (Chalamet) dient zijn vader op te 
volgen als hertog en heerser over twee 
planeten, maar is ook voorbestemd iets 
groots te verrichten voor de mysterieuze 
kloosterorde van z’n moeder. De 
onderdrukte lokale bevolking van de 
gortdroge woestijnplaneet Arrakis 
koestert óók verwachtingen. Zo zou Paul 
de verlosser zijn die hun milieu bevrijdt 
van de verwoestende Spice, de oogst van 
de boze Harkonnen, de aartsvijanden van 
het geslacht Atreides. 
 
Naast wonderkind Chalamet geven nog 
een aantal bekende acteurs het beste van 
zichzelf, ik denk aan Dave Bautista, een 
gezapige Stellan Skarsgård, een  

bloedmooie Zendaya of een onherkenbare   
Javier Bardem, …. Stuk voor stuk 
geweldige acteurs die de film naar een 
hoger niveau tillen. 
 
Ik besef …. Deze recensie kan beter, 
begrijpelijker, langer, duidelijker, …. Ga 
daarom deze film zien. De prachtige 
kostuums, de schitterende muziek van 
Hans Zimmer en het bombastische, 
meeslepend tragische verhaal zijn echt de 
moeite waard.  Het draagt allemaal bij aan 
het gevoel van opera: je krijgt een lang 
verhaal voor je kiezen, maar wat een 
kijkervaring! 
 
The mystery of life isn’t a problem 

to solve, but a reality to experience. 
(Frank Herbert, Dune) 
 
En, vermeldde ik reeds Chalamet? De film 
rust op zijn frêle schouders en hij draagt 
hem met integriteit en waardigheid, wat 
een acteur. Hij heeft het in zich een van de 
belangrijkste acteurs van de 21ste eeuw te 
worden.  
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Net geen film van de maand, 
maar zeer de moeite waard: 
Supernova. 

 

 
 
De Amerikaanse Tusker (Stanley Tucci) 
weet sinds enige tijd dat hij aan Alzheimer 
lijdt. Hij en zijn partner Sam (Colin Firth) 
bezoeken per camper vrienden, familie en 
bijzondere plekken uit hun verleden. 
Tijdens de reis, wordt Tuskers 
achteruitgang merkbaarder en hun 
toekomst steeds minder rooskleurig. De 
Britse, introverte Sam probeert zich sterk 
te houden voor hen beiden en trekt zich 
zo nu en dan terug om zijn verdriet de 
vrije loop te laten. Hij is tot het uiterste 
bereid Tusker te verzorgen. Tusker 
daarentegen, wil koste wat het kost Sam 
niet tot last zijn en wil dat hij zijn carrière 
als pianist weer oppakt.  Als Tuskers 
toekomstplannen aan het licht komen, 
komt het tot een hoogtepunt. 
 
Supernova is geregisseerd door 
nieuwkomer Harry Macqueen en is een 
klassiek verhaal over twee geliefden, 
waarvan er één ernstig ziek. Het gaat in 
deze film echter niet zozeer om Tuskers 

diagnose, dan wel om de veranderende 
dynamiek in een relatie, die uitstekend  
en subtiel vertolkt wordt door de twee 
hoofdrolspelers. Less is more is een 
uitdrukking die hier zeker van toepassing 
is. 
 
Ook prachtig zijn de schitterende 
natuurshots van het Lake District in het 
noorden van Engeland, waar naar zeggen 
van het koppel, in al die jaren niets is 
veranderd, dit in tegenstelling met hun 
leven dat nu compleet op zijn kop staat.. 
 

 
 
Supernova is een typisch Engelse film vol 
aandacht voor het detail en zonder 
overdreven drama. Het is een emotioneel 
beladen film die ons niet alleen 
inhoudelijk, maar ook aan de hand van 
muziek, symboliek en cinematografie 
herinnert aan de broosheid van ons 
bestaan en daarmee de waarde van het 
leven benadrukt. 
 
Ik weet het, het verschil met Dune kan 
niet groter zijn, toch is ook deze film een 
must see. 
 
 
 

Tentoonstelling van de maand:  
E/Motion in MOMU 
Antwerpen 
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‘E/MOTION’ onderzoekt hoe mode 
hedendaagse transities, zorgen en emoties 
visualiseert. De tentoonstelling staat stil  
bij drie woelige decennia, de 
maatschappelijke breuklijnen die ze vorm 
gaven en de artistieke antwoorden van 
modeontwerpers op deze omwentelingen. 
 

 
 
Mode staat midden in het hedendaagse 
leven, en kunstenaars en ontwerpers 
spelen een belangrijke rol bij het creëren 
van beelden en betekenis in tijden van 
fundamentele verandering. Zelfs achter 
een masker van nostalgie, 
zwaarmoedigheid, euforie of spektakel is 
mode altijd in dialoog met crisissen en 
transities en heeft deze vaak zelfs 
voorspeld. Als geen ander medium kan 
mode de rauwe emoties in de 
samenleving blootleggen. 
 
De verschillende thema's in de 
tentoonstelling nemen je mee op 
verkenning in maatschappelijke, politieke 
en psychologische veranderingen. De 
tentoongestelde objecten zijn stuk voor 
stuk symbolen, iconen of metaforen van 
hun tijd. Sommige geven onverbloemde 
inzichten in de wereld, andere zijn een 
komische kijk op wat het betekent te 
leven in de wereld van vandaag. 
 
Met werk van onder meer Helmut Lang, 
Walter Van Beirendonck, Alexander 
McQueen, Martin Margiela, John Galliano, 
Raf Simons, Versace, … 
 
(Bron: www.momu.be) 

De vaste collectie loont zeker ook de 
moeite om te gaan bewonderen, net als 
het volledig vernieuwde museumgebouw 
dat pas vorige week opnieuw de deuren 
opengooide. 
 

 
 
De collectie omvat kleding, accessoires en 
textiel, maar ook meer onverwachte 
stukken zoals gereedschappen, 
werktuigen voor de productie van textiel, 
patronen en uitnodigingen voor 
modeshows. 

In haar verzamelbeleid focust het museum 
op het werk van Belgische ontwerpers en 
oud-studenten van de modeafdeling van 
de Koninklijke Academie voor Schone 
Kunsten Antwerpen. Ook verschillende 
grote namen uit de hedendaagse 
internationale modewereld zijn 
vertegenwoordigd in de collectie. 

De collectie telt ondertussen meer dan 
35.000 stuks en is de grootste en 
belangrijkste op het gebied van 
hedendaagse Belgische mode.  

In 2011 werd de historische collectie 
uitgebreid met meer dan 2.000 objecten 
uit de 18de, 19de en eerste helft 20ste 
eeuw. Die vormen een aanvulling op de 
bestaande MoMu verzameling. 
 

(Bron: www.momu.be) 
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Praktisch: neem de trein naar Antwerpen. 

Dan: 

- Tram 4 (Groenplaats) 

- Tram 3, 5, 9 & 15 (Groenplaats) 

- Bus 22, 180, 181, 182, 183 (Groenplaats) 

 

Tickets reserveren op: 
https://tickets.momu.be/nl/tickets 

 
 
 
 
 
 

Laatste kans: The world of 
Steve Meccurry 
 

 
 
Nog tot eind oktober kan je in de 
Waagnatie (Antwerpen) terecht om een 
overzichtstentoonstelling te zien met het 
werk van Steve McCurry.  Deze zowel 
vormelijk als inhoudelijk zeer verzorgde 
retrospectieve met maar liefst meer dan 
200 beelden op groot formaat werd vorig 
jaar reeds uitgebreid in het cultuurkrantje 
besproken (terug te vinden in het digitale 
lokaal “Cultuur”).  Indien je de kans ziet 

om ze mee te pikken, doen!!  De foto’s zijn 
van een adembenemende schoonheid.  
 
 
Praktisch:     
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. 
 
Tickets reserveren op: 
https://temporaanvers.recreatex.be/Exhib
itions/Overview 
 
Gesloten op dinsdag 
 
Bijkomende tip: vraag zeker de audiogids! 
 
 
 
Laatste kans: Hyperrealisme in 
Tour & Taxi te Brussel 
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Ook deze tentoonstelling werd in een 
vorig Cultuurkrantje al uitgebreid 
besproken.  Toen stuurde ik jullie naar 
Luik, nu is ze te bewonderen in Brussel. 
 
 
Hyperrealisme is een kunststroming die in 
de jaren ‘60 in de Verenigde Staten 
opdook. Het abstracte de rug toekeren en 
proberen om een nauwkeurige weergave 
van de natuur voor te stellen tot het punt 
dat de toeschouwers zich soms afvragen 
of ze te maken hebben met een echt 
lichaam. De hyperrealistische kunstenaar 
creëert een soms amusant, soms 
verstorend, maar steeds een betekenisvol 
kunstwerk. 
 
Erg leuke tentoonstelling, laagdrempelig 
en verrassend.  Ook de locatie is de 
moeite waard om te bezoeken, dit wordt 
de nieuwe “place to be” in het Brusselse. 
 
 
Praktisch:  
Neem de trein naar Brussel Noord en 
wandel naar Tour & Taxi.  Dit is ongeveer 
een kilometer ver en er staan 
richtingaanwijzers. 
 
Tickets te reserveren op: https://expo-
corps.tickoweb.be/schedule 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Boek van de maand: Ik ben een 
eiland van Tasmin  
 

 
 
 
Als de Engelse schrijver Tamsin Calidas en 
haar man naar het grimmige noorden van 
Schotland reizen om plekken te bekijken 
waar ze zouden willen wonen, beloven ze 
elkaar dat die woonplaats nooit op een 
eiland zal zijn: te afgelegen, te 
onpraktisch, te geïsoleerd, lastig om je 
thuis te voelen, moeilijk om iets te doen 
en onmogelijk om er werk te vinden. 
Tegen beter weten in bezichtigen ze toch 
een verlaten boerderij op een Schots 
eilandje met honderdtwintig bewoners, 
één winkeltje en een hoofdweg die eerder 
aandoet als een karrenspoor dan als een 
dorpsstraat. Zelfs de makelaar raadt de 
koop af: het eilandleven is niet voor 
iedereen weggelegd, roept ze de 
Londenaren nog na. Het boerenhuis is in 
barre staat, heeft geen water, elektriciteit 
of verwarming en is niet geïsoleerd, maar 
de schrijver ziet door de roze bril van hoop 
geen bezwaren meer, alleen nog maar 
uitdagingen. 
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Als ze eenmaal zijn geïnstalleerd in hun 
croft, maakt de langgekoesterde droom al 
snel plaats voor de grimmige realiteit. 
Nieuwkomers zijn, zacht gezegd, niet erg 
welkom, terwijl Calidas en haar man er 
juist ontzettend naar verlangen om andere 
eilanders te leren kennen.  
 
Over de lange, pijnlijke weg die Calidas 
aflegt om haar oude leven echt los te 
laten, van reclamevrouw naar 
schapenboer, gaat haar prachtig 
geschreven autobiografie, Ik ben een 
eiland, waarin ze haar binnenwereld 
feilloos analyseert en de ruige Schotse 
natuur in proza vangt.  
 
In een prachtige memoir beschrijft 

Tamsin Calidas hoe ze met haar 
man naar een Schots eilandje 

verhuist en zich daar probeert thuis 
te voelen. Feilloos analyseert ze 

haar binnenwereld en de 
rampspoed die haar treft. 

★★★★★ 
(De Volkskrant) 
 
Terwijl de echtelieden hun boerenhuis 
bewoonbaar proberen te maken, 
verstrijken de seizoenen en tot haar grote 
verdriet raakt Calidas maar niet zwanger. 
Het fundament van hun samenzijn was het 
Londense stadsleven, de vrienden, de 
kroegen, hun carrières en de verwachting 
een gezin te stichten. 
 
Op de dag dat zij haar beide handen 
breekt en vergaat van de pijn, verlaat haar 
man de boerderij en laat haar alleen 
achter. En hoewel ze fysiek en geestelijk 
compleet gebroken is, denkt ze er niet 
over om te vertrekken. Al snel komt ze 
erachter dat ze daarmee tegen de haren 
van de ronduit vijandige eilandbewoners  

instrijkt: een verlaten vrouw blijft toch 
niet heel alleen op een schapenboerderij 
wonen? Ze wordt uitgescholden, er wordt 
‘kutwijf’ op haar boerderijmuren 
gespoten, ze treft haar prijswinnende ram 
plots dood aan en ook het feit dat zij haar 
man geen kinderen heeft geschonken 
wordt haar door iedereen ingewreven.  
 
Als lezer begin je steeds vuriger te wensen 
dat ze die bekrompen rots in de 
Atlantische Oceaan zal verlaten en haar 
lijdensweg zal afbreken.  Ga in 
hemelsnaam terug naar Londen, roep je 
haar steeds harder toe, alles beter dan dit! 
Maar ze is blut en is er geen certificaat 
waarin staat dat de renovatie naar 
behoren is afgemaakt en dus kan ze de 
boerderij en het bijbehorende land niet 
verkopen. Calidas zoekt troost in de 
natuur, bij haar honden en de zee. 
 
Om verandering te laten 
plaatsvinden of om een nieuw pad 
in te slaan moet je de scherpe rand 
van de pijn van alles wat je voor je 
kiezen krijgt, langs je hart laten 
schampen. 
(Tasmin) 
 
Laat het een cliffhanger zijn of ze blijft of 
vertrekt, ook al is dat niet de essentie van 
het boek. Ik ben een eiland gaat over het 
doorzettingsvermogen dat een mens 
nodig heeft om tot innerlijke 
transformatie te komen en over de 
demonen die je in de ogen moet kijken om 
je thuis te voelen op een plek waar je geen 
familie, vrienden en emotionele banden 
hebt. 
 
Een aanrader! 
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Nieuwsflash: dood van 
Belmondo 
 

 
 
Wie?  Belmondo?   
Bébel was “un monstre sacré du cinema 
Français”!  Bewijze de speech die 
president Macron hield op de 
afscheidsplechtigheid. 
 
Nous aimons Belmondo, parce qu’il 
nous ressemblait. 
(E. Macron) 
 
De man werd 88 en speelde in ongeveer 
70 films. 
 
Waarom moeten jullie dit weten? 
Belmondo was in het begin van zijn 
carrière het gezicht van de Nouvelle Vague 
en werd door alle belangrijke (Franse) 
regisseurs op handen gedragen, tot hij zelf 
besliste om meer populaire films te gaan 
draaien.  Nu was het het publiek dat hem 
op handen droeg.  Dat vond hij duidelijk 
leuker …. Dat en de talloze stunts die hij 
steevast zelf uitvoerde (eat your heart out, 
Tom Cruise!) 
 
Nouvelle Vague?  
De nouvelle vague is een vernieuwende 
filmstijl die rond 1959 ontstond. De eerste 
film in deze stijl was À bout de souffle van  
 

Jean-Luc Godard.  Met? Jawel, Bébel in 
een hoofdrol! 
Deze regisseurs wilden afstappen van de 
Hollywoodclichés.  De bedoeling was de 
kijkers bewust te maken dat het in de 
eerste plaats film was, waar zij naar keken. 
 
 

Nieuwsflash: De Singel haalt 
beeld van Fabre van het dak. 
 

 
 
Kunstencentrum De Singel in Antwerpen 
heeft het beeld De man die de wolken 
meet van Jan Fabre van hun dak gehaald. 
Op het Gentse museum het S.M.A.K. staat 
ook een versie van hetzelfde werk. Daar 
blijft het bewust wel staan. 
 
Er zijn in de geschiedenis al veel 
beelden weggehaald, maar dat 
heeft weinig veranderd aan wat die 
beelden vertegenwoordigden. 
(directeur van het SMAK) 
 
Fabre wordt ervan verdacht dat hij twaalf 
dansers en andere personeelsleden van 
zijn gezelschap Troubleyn zou hebben 
gepest, geweld aangedaan, of ongewenst 
seksueel benaderd. In één geval zou het 
om aanranding gaan. Fabre heeft de 
beschuldingen altijd ontkend. De zaak 
komt normaal dit jaar nog voor de rechter. 
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Het bekende beeld  was al in maart van 
het dak gehaald in De Singel in 
Antwerpen. Dat gebeurde bij 
renovatiewerken, maar tot nog toe was 
daar geen ruchtbaarheid aan gegeven. 
"Wegens de klachten tegen Jan Fabre was 
dit beeld niet op zijn plaats op een 
kunstschool", zegt directeur Hendrik 
Storme in De Standaard en Het 
Nieuwsblad. 
 
 
 
 

Guilty pleasures oftewel 
bingewatchen op Netflix en co! 
The White Lotus (StreamZ, 6 
afleveringen) 
 

 
 
The White Lotus is een sublieme, zesdelige 
serie van de hand van Mike White. 
 
Nog nooit was het paradijselijke Hawaii de 
achtergrond voor een verhaal met zoveel 
venijn als de zesdelige serie The White 
Lotus.  De witte lotus is immers niet alleen 
een symbool voor schoonheid, succes en 
rijkdom. In het Chinees heeft het de 
dubbele betekenis: schoonheid van 
buiten, maar rot van binnen.  
 

Dus: welkom op Hawaii, in het luxe 
vijfsterrenresort The White Lotus, waar de 
bediening aan alle wensen tegemoet komt  
en waar de gasten dus voortdurend alles 
willen, terwijl de hotelmanager -het kleine 
broertje van Basil Faulty- zich regelmatig 
te buiten gaat aan allerlei uitspattingen.   
 
Gesprekken drijven op passieve agressie, 
relaties worden alleen nog bij elkaar 
gehouden door geld of sociale status en 
niemand luistert naar wat een ander te 
zeggen heeft, tenzij ze dat kunnen 
inzetten voor eigen gewin. Ondertussen 
wuift en glimlacht het hotelpersoneel en 
klinken de zoete klanken van Louis 
Armstrongs On a Cocoanut Island op de 
soundtrack. 
 
Ik heb geweldig genoten van deze serie en 
heb geregeld het luidop lachen niet 
kunnen bedwingen. Uiteraard blijft de 
ultieme hotelserie Faulty Towers, maar 
deze White Lotus is een aardige tweede! 
 

 
 
 

 
The Chair (Netflix, 6 
afleveringen van 30 minuten) 
Professor Ji-Yoon Kim, gespeeld door Oh, 
komt als eerste vrouw ooit aan het hoofd 
van het departement Engelse literatuur 
aan de fictieve universiteit van Pembroke. 
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Die aanstelling blijkt al snel een vergiftigd 
geschenk. De populariteit van het 
departement boert flink achteruit. Een  
deel van Kims collega’s, literaire 
dinosauriërs, heeft absoluut geen zin om 
daar iets aan te doen. De frisse ideeën 
waarmee Kim het departement de 21ste 
eeuw wil binnenloodsen – meer kleur, 
meer diversiteit, meer aansluiting bij een 
nieuwe generatie – krijgt ze in de verste 
verte niet gerealiseerd. Tot overmaat van 
ramp brengt de populairste prof tijdens 
zijn les een, weliswaar satirische, 
Hitlergroet. Het incident verwordt tot een 
contextloze meme die zich als een lopend 
vuurtje over de campus verspreidt. 
 

 
 
 
Meer dan degelijke acteerprestaties 
schragen een verhaal over macht en wat 
ermee te doen. The Chair heeft de lengte 
van een speelfilm en is dus perfect 
bingewatchmateriaal op een druilerige 
zondagnamiddag. 
 
Een aanrader! 
 
 
 

Veelbelovend: Scenes from a 
Marriage (eerste aflevering 
staat op Streamz) 
 
In mijn jeugdjaren dweepte ik met Ingmar 
Bergman.  De Zweedse regisseur maakte 
ook een serie:  Scenes uit een 
huwelijksleven, waarin hij een huwelijk 
fileert.  Van meesterwerken blijf je af, 
hoewel, ik moet het toegeven, deze 
bewerking is meer dan veelbelovend.  Het 
verhaal werd naar het heden getrokken en 
de twee acteurs (Jessica Chastain en Oscar 
Isaac) versmelten volledig met hun 
personage.  Ik kijk uit naar aflevering 2!  
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En ondertussen ….. 
Cinema Albert 
 
 
Tickets best nog wel reserveren op 
https://www.cinema-
albert.be/programma 
 
Cadeaubons die 31 december 2020 
vervallen worden aanvaard tot 31 
december 2021! 
 
 
 
Dune (zie bespreking in dit Cultuurkrantje) 
"Dune" vertelt het mythische en 
emotionele heldenverhaal van Paul 
Atreides, een briljante en begaafde 
jongeman die tot grootse dingen is 
voorbestemd. Hij moet naar de 
gevaarlijkste planeet in het universum 
reizen om de toekomst van zijn familie en 
volk veilig te stellen. Intussen wordt er 
door kwaadaardige mogendheden hevig 
gestreden om de kostbare grondstof van 
de planeet, een stof die alleen daar te 
winnen is en in staat is het menselijk 
vermogen te vergroten. Alleen degenen 
die hun angst weten te overwinnen zullen 
overleven. 
 
Grootse en grote cinema!! 
 
Supernova (zie bespreking in dit 
Cultuurkrantje) 
Sam en Tusker zijn al 20 jaar samen en 
trekken in een camper door Engeland. Ze 
bezoeken familie, vrienden en plaatsen uit 
hun verleden, maar het is geen gewone 
vakantie. Deze tijd die ze samen hebben, 
is het belangrijkste in hun leven 
geworden. 
 
Superieure acteursfilm. 

No time to die (vanaf 30 september) 
James Bond. 
Daniël Craig. 
Need I say more? 
 
Trailer: https://www.cinema-
albert.be/wordtverwacht 
 

 

 
 
 
 
CC Belgica 
 
 
CC Belgica is opnieuw open voor het 
publiek!! 
Tickets voor de najaarsproductie zijn 
verkrijgbaar op www.ccbelgica.be 
 
 
 
Zaterdag 18 en zondag 19 september: 
Boulevart! 
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Boulevart! palmt opnieuw de 
Dendermondse binnenstad in met 
straattheater, circus, muziek, dans, 
(kinder)animatie, workshops. 
 
Op zaterdag krijg je vanaf 20u een 
stemmig avondprogramma. Op zondag 
wordt de binnenstad opnieuw autovrij 
voor alweer een fantastische festivaldag! 
 
Uurschema, programma en plan op 
https://www.ccbelgica.be/nl/programma/
boulevart-2021/ 
 
 
Donderdag 7 oktober: De kolonie MT-
Lucas Vanden Eynde, Onheil in Black 
Creek. 
 

 
 
Een stomende en stampvoetende 
muziektheaterwestern starring Lucas Van 
den Eynde in een oervlaams 
cowboyverhaal van Hugo Matthyssen. 
Ooit was Black Creek, genoemd naar de 
Zwarte Beek die het terrein begrensd, een 
bloeiend Vlaams westerndorp. 
 
Info en tickets: 
https://www.ccbelgica.be/nl/programma/
de-kolonie-mt-lucas-van-den-eynde/ 
 
 
 

Dinsdag 12 oktober: Rudi Vranckx, Oorlog 
en problemen van onze tijd. 
 
In deze lezing staat Rudi Vranckx stil bij 
oorlogen en problemen van onze tijd. 
Afgelopen zomer reisde hij met een 
camper door Europa op zoek naar de 
impact van het coronavirus. Verder staat 
hij stil bij het moordende kalifaat, de 
radicalisering van Belgische moslims, de 
terreuraanslagen, de vluchtelingen, de 
dreiging, de groeiende kloof: VRT-
oorlogsreporter Rudi Vranckx ziet een 
wereld waarin verdraagzaamheid zwaar 
onder druk staat. 
 

 
 
Info en tickets: 
https://www.ccbelgica.be/nl/programma/
rudi-vranckx/ 

 
 
Goed om te weten: - Jongeren (-26j): et 
het jongerentarief krijg je als -26jarige 
steeds 3 euro korting op de basisprijs! 
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En ten slotte …. 
 
De Avondgasten zijn terug " 
 
Voorstellingen dit voorjaar. 
Donderdag 21 oktober, SkaGen, Het gezin 
van Paemel 
SKaGeN vertaalt deze parel uit de Vlaamse 
theaterliteratuur naar het Vlaanderen van 
vandaag. Waar nog steeds gewerkt, 
geïntegreerd en geassimileerd moet 
worden, waar klassen en 
gemeenschappen nog altijd niet elkaars 
taal spreken, waar families uit elkaar 
worden gereten en jong en oud met 
getrokken messen tegenover elkaar staan 
over God, geloof en grond. Het gezin Van 
Paemel in een wereld in verandering, toen 
– 1903 – en nu. 
 

 
 
Valentijn Dhaenens staat alleen op scène, 
maar verwacht je niet aan een monoloog. 
Hij speelt alle 13 personages: op scène en 
in dialoog met zijn digitaal aanwezige 
alter-ego's. 
 
 
Zaterdag 30 oktober: Amelie Albrecht, 
Zwaar leven 
 
Ooit ging ze als leerlinge mee met de 
Avondgasten, nu is ze zelf een Avondgast! 
Hoe zwaar kan het leven zijn? 
 

De 27-jarige Amelie Albrecht kreeg haar 
hele leven te horen dat ze nergens zou 
komen met haar grote mond en neiging 
om alles in het belachelijke te trekken. Een 
eigenschap die haar vroeger voortdurend 
in de problemen bracht, maar haar in 
2018 wel de overwinning van Humo’s 
Comedy Cup opleverde. 
 

 
 
 
Donderdag 18 november, Theater 
Zuidpool, De aanzegster 
 
De aanzegster is een hedendaagse 
tragedie  waarin waarheid en fake-
waarheid onherkenbaar door elkaar lopen 
in een strijd die via de media wordt 
gevoerd. Een strijd waarin beeldvorming 
krachtiger en fataler is dan feiten. 
 

 
 
 
 
Inschrijflijsten: lokaal 65. 
Meer info over de voorstellingen: 
www.ccbelgica.be 
 


