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Hommage van de maand: 
Louis Paul Boon 
 
 
Geboren 15 maart 1912 
Gestorven 10 mei 1979 
Belgisch schrijver, columnist, kunstschilder 
 
Ging tot zijn 16de naar school 
Gaat in zijn vrije tijd naar KASK te Aalst 
1936: huwt Jeanne De Wolf  
1939: geboorte van zijn zoon Jo 
Tussen de jaren ’50 en ’70 bouwt Boon 
aan een enorm oeuvre  
1986: verbod op tentoonstelling van de 
Fenomenale Feminateek 
 
1953: De Kapellekensbaan 
1957: De bende van Jan de Lichte 
1971: Pieter Daens 
1972: Mieke Maaike’s obscene jeugd 
1979: Het Geuzenboek 
 
1966: Constantijn Huygensprijs (oeuvre) 
1972: Multatuliprijs (Pieter Daens) 
 
Geeft zijn naam aan de Louis Paul 
Boonprijs 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
Toen schrijver Louis Paul Boon een 
uitnodiging kreeg om de Zweedse 
ambassade te bezoeken op 11 mei 1979, 
zwengelde dit het gerucht aan dat de 
Aalsterse schrijver zomaar eens de 
Nobelprijs zou kunnen winnen.  We zullen 
daarover pas in 2029 zekerheid krijgen, 
aangezien dan de nominaties van 50 jaar 
eerder publiek worden.  De oplettende 
lezer begrijpt ook waarom de schrijver zelf 
het nooit heeft geweten: hij stierf op 10 
mei, de dag van zijn afreis naar Stockholm.  
De Nobelprijs wordt enkel uitgereikt aan 
levende schrijvers, de Griekse dichter 
Elytis mocht hem dat jaar ontvangen. 
 

 
 
Louis Paul Boon was een volksmens, 
afkomstig uit een eenvoudig 
arbeidersgezin.  Hij werkte vanaf zijn 
zestiende samen met zijn vader als 
gevelschilder.  Dankzij naarstig en veel 
schrijfwerk, kon hij al vrij snel van zijn pen 
leven.  Naast zijn gestage bouw aan een 
monumentaal literair oeuvre, werkte hij 
ook als journalist, ondermeer bij De Roode 
Vaan, Front, Zondagspost, …. 
Wereldberoemd in Vlaanderen werd hij 
dankzij de publicatie van de Boontjes, 
pareltjes van cursiefjes die in de Vooruit 
(niet de partij, wel de krant) verschenen.  
Hij is ze blijven schrijven tot aan zijn dood. 
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"En... ach, enzovoort, 
enzovoort.", schreef L.P. Boon 
onder het manuscript van De 
voorstad groeit en Jeanneke 
stuurde het dikke pakket op 
voor de Leo J. Krynprijs (1942), 
terwijl Louis even afwezig was. 
(…)  Boon won de prijs en een 
schrijversloopbaan was 
begonnen... 
 
Het totale oeuvre van Boon is enorm en 
verscheiden, ik nam daarom de vrijheid 
om zijn werk in een aantal thema’s te 
verdelen, telkens met een topwerk als 
leidraad.  Verder ook speciale aandacht 
voor zijn Fenomenale Feminatheek en hét 
meesterwerk: De Kappelekensbaan. 
 
 
 
Boon = nen tederen anarchist 

 

.  
 
 

 
Boon wou de ideale maatschappij 
beschrijven in Vergeten straat.  Een straat 
wordt volledig afgesloten door 
werkzaamheden op die manier creëert hij 
een mini-maatschappij.  De schrijver zet 
een utopie op, alhoewel hij twijfelt aan de 
aard van de mensen die die utopie 
moeten verwezenlijken.  Boon gelooft 
doorgaans niet in het goede van de mens. 
 
De straat vormt een gemeenschap met 
drie soorten mensen, die vinden we bij 
Boon vaak terug: het uitgebuite volk, de 
uitbuiters (machthebbers) en als derde 
groep de dromers, de kunstenaars en de 
ontgoochelde idealisten.  Ook in deze 
samenleving heerst, net als in de echte 
wereld, de strijd om het bestaan.  Boon 
toont zich idealist, maar relativeert 
terzelfdertijd: geen “happy end”, de 
utopie blijft utopie.  
   
In de meeste van Boons romans zit de 
ontluikende revolutie van de 
onderdrukten t.a.v. de machtshebbers.  
De moraal van het verhaal is dat het 
kapitaal de strijd steeds wint 
 
Boon = ne viezentist. 
 

 
 
Boon hield van mooie, jonge meisjes, 
maar zag er ook het gevaar van in.  Feit is 
dat hij in deze woke-tijden niet meer zou 
wegkomen met een aantal van zijn  
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schrijfsels.  Schoolvoorbeeld is uiteraard  
zijn meest 'schunnige' werkje: Mieke 
Maaike’s obscene jeugd.  Wat kan ik 
zeggen?  Zelfs een samenvatting van dit 
verhaal kan niet.  Het Cultuurkrantje blijft 
een schoolse zaak !.   
 
Waarom is deze pornografische novelle 
dan nog het vernoemen waard?  Mijns 
inziens is Mieke Maaike in de allereerste 
plaats een satire.  Het verhaal is er zo 
over, dat het onweerstaanbaar grappig 
wordt, ook de zwierige stijl van Boon 
helpt.  Het hoofdpersonage hanteert een 
tamelijk volkse Vlaamse taal, gelardeerd 
met verhaspelingen, schertsnamen, 
godslasterende termen of verkeerd 
geciteerde Bijbelse verwijzingen.  Ook is 
het een boekje van zijn tijd: seksuele 
revolutie en vrije meningsuiting kleuren 
immers de jaren ’60.  Alles moet kunnen, 
toch blijft Boon desondanks een moralist: 
de mooie, erotische schoonheden 
ontpoppen zich niet zelden als listige, 
gevaarlijke katten.  
 

 
 
Anders wordt het, in my humble opinion,  
wanneer we kijken naar de Fenomenale 
Feminatheek, een fotoverzameling van 
maar liefst 24.000 foto's en prenten van 
naakte of schaars geklede dames.  Boon 
beschouwt de schoonheid van een jong 
meisje als een deel van “het schone der  
 

 
natuur” en genoot er ook van, iets waar 
we ons toch wel vragen bij mogen stellen.  
De tentoonstelling van deze foto’s zorgde 
(terecht?) zowel in 1986 als in 2008 voor 
de nodige ophef.  
 
Boon = kronikeur van de kleine man 
 

 
  
Louis Paul Boon schreef verschillende 
historische romans en wat doet hij dat 
goed!   Mijlpalen zijn zowel Pieter Daens 
als Het Geuzenboek.   
Misschien heeft hij de geschiedenis soms 
wat onrecht aangedaan door er af en toe 
een romantische wending aan toe te 
voegen, maar zijn hoofdverdienste ligt in 
het feit dat hij de geschiedenis van de 
kleine man beschreef, iets wat nooit in de 
geschiedenisboekjes aan bod kwam.  Ik 
kan niet anders dan fan zijn, de vuistdikke 
romans lezen als een trein. 
 
Jullie kennen Daens hopelijk van de 
schitterende verfilming van Stijn Coninx, 
die zich in ons collectief geheugen 
nestelde, en niet van de musical.  Ik 
bedoel maar, de ellende van de Aalsterse 
werkman op een vrolijk Studio 100 
deuntje.  Er zijn grenzen !.  Ik geef echter 
wel toe dat als ik het boek ter hand neem, 
het me moeilijk valt de gedreven Decleir 
als Daens en de onevenaarbare 
Schoenaerts als de kardinaal te vergeten.  
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De bende van Jan de Lichte kan jullie 
misschien nog bekender in de oren  
klinken, gezien de (erg middelmatige) 
serie die nu op VTM loopt. 
 
Boon verdient een standbeeld 
op de grens tussen België en 
Nederland, maar met zijn kont 
naar Vlaanderen 
(Jeroen Brouwers) 
 
Boons boeken werden in Vlaanderen 
aanvankelijk slecht onthaald. 
Dit was niet anders met De 
Kappelekensbaan, wat doorgaans zijn 
meesterwerk wordt genoemd.  Het 
manuscript werd door een fiks aantal 
uitgevers geweigerd wegens onleesbaar 
én dus onverkoopbaar.  De Arbeiderspers 
(Nederland) waagde uiteindelijk de gok. 
 

 
 
Het boek breekt met de vorm van de 
traditionele roman. Het bestaat uit een  
 

 
aaneenrijging van stukjes van een à twee 
bladzijden. Op het eerste gezicht doet de  
vorm enigszins chaotisch aan, maar er 
zitten duidelijk drie grote verhaallijnen in.  
Naast de rommelige structuur is ook de 
taal anticonformistisch, zo spelt hij 
sommige woorden bewust fout, gebruikt 
hij belgicismen en om de haverklap  
hoofdletters waar ze niet hoeven te staan.   
 
Inhoudelijk is het boek een weerspiegeling 
van Boons verlies in het geloof in grote 
idealen.  De droom van het marxisme was 
vervlogen …. De Kapellekensbaan prijkte 
in 2008 terecht op de eerste plaats in de 
“Canon van de Vlaamse Literatuur” 
(Knack). 
 
Misschien zal men De 
Kapellekensbaan een gebrek 
aan compositie aanwrijven, 
maar, zoals Marcel Proust 
terecht opmerkte, dit is een 
verwijt dat telkens opduikt 
wanneer een bepaalde auteur 
de verstarde normen 
doorbreekt om een nieuwe 
vorm te scheppen die getrouw 
aan zijn temperament 
beantwoordt. 
(Raymond Brulez) 
 
Boon overlijdt op 67-jarige leeftijd, thuis in 
Erembodegem, bij Jeanneke, zijn steun, 
toeverlaat en grote liefde. 
 

Wie romanschrijver wil worden 
heeft het de eerste honderd 
jaar nogal moeilijk. 
 
(Louis Paul Boon) 
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Tentoonstelling van de maand: 
Popart in SMAK (Gent) 
In de tentoonstelling komen meer dan 45 
topwerken samen uit enerzijds de 
privécollectie Matthys-Colle en anderzijds 
de museumcollectie van S.M.A.K. 
 

 
 
In 2019 verwierf de Vlaamse 
Gemeenschap Great American Nude #45 
(1963) van Tom Wesselmann uit de 
Collectie Matthys-Colle. De aankoop werd 
gekoppeld aan de langdurige bruikleen 
van 39 andere kunstwerken uit diezelfde 
collectie aan het museum. Deze 
gebeurtenis vormt het startpunt van een 
unieke en belangrijke publiek-private 
samenwerking in België, waaruit deze 
tentoonstelling voortvloeit. 
Representatieve popartwerken uit de 
Collectie Matthys-Colle van onder meer 
Andy Warhol, Tom Wesselmann, Roy 
Lichtenstein en Konrad Klapheck worden 
samengebracht met een selectie uit de 
collectie van S.M.A.K. 
 

 
 
 

 
In oorsprong is popart een westers 
fenomeen dat zijn ontstaan vindt in de 
jaren vijftig in Londen en New York. Popart 
is een visueel antwoord op een 
materialistische cultuur die in de jaren 
zestig nieuwe hoogten bereikte en 
waarvan de beeldtaal ontleend is aan de 
massamediawereld van reclame, 
tijdschriften, televisie en film. Al snel sprak 
de toegankelijke stijl tot de verbeelding 
van vele jonge Europese artiesten en 
omarmden ook zij de stroming. 
 
Popart drong diep door in het dagelijkse 
leven en creëerde zo’n uitgesproken en 
herkenbare beeldtaal, dat we er de 
aanwezigheid van vandaag nog steeds 
voelen. Dezelfde kwesties die een rijke 
voedingsbodem vormden voor de 
popartkunstenaars zijn tot op heden nog  
brandend actueel: van massaconsumptie 
en technologische evolutie tot seksuele 
moraal, rassenrellen en de gelijkheid van 
man en vrouw. Tot op vandaag blijft niet 
alleen de thematiek herkenbaar maar 
blijft popart ook een onuitputtelijke bron 
voor mode, design en de brede 
entertainmentindustrie. 
(Bron: 
https://smak.be/nl/tentoonstellingen/pop
-art-van-warhol-tot-panamarenko) 
 
 
Nog even praktisch …. 
 
Online reserveren is verplicht. 
Dragen van een masker verplicht tijdens 
het hele bezoek. 
Ook een Covid Safe Ticket is verplicht. 
 
Meer info: https://smak.be/nl/richtlijnen-
voor-een-vlot-bezoek-tijdens-covid-19 
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 (Geschenk)boeken van de 
maand: Renegades, Born in the 
USA en Chansons! 
 

 
 
Renegades is een fraai uitgevoerd boek, 
een vreemde, maar ideale mix tussen een 
glossy tafelboek en filosofisch traktaat.  Je 
vindt er een neerslag van ontspannen 
gesprekken tussen Barack Obama en 
Bruce Springsteen.  Beide heren koesteren 
een diepe vriendschap, die in 2008 begon 
tijdens Obama’s campagne.  Ze praten 
honderduit over hun jeugd, huwelijk en 
visies op de wereld en de maatschappij.   
 
Wat is na de memoires van zowel Obama 
als Springsteen de meerwaarde van dit 
boek?  Er is allereerst de vorm.  De 
interviews worden vrij letterlijk 
weergegeven, dus het voelt aan alsof je 
mee met hen aan de tafel aanschuift.  
Verder, zijn er ontelbaar veel foto’s die 
hen tonen zoals we ze zelden zien, als 
vader, als echtgenoot, als vriend.  
Inhoudelijk is dit eerder een (erg 
aangename) springplank naar het grotere 
werk: Promised Land (Obama) en Born to 
Run (Springsteen).  Laat Renegades u 
echter niet tegenhouden om de twee 
autobiografieën ter hand te nemen, ze zijn 
complementair.   
 
 

 

 
 
In dit boek tonen twee van mijn 
persoonlijke helden zich menselijk.  Ze zijn 
dan ook mensen met -geloof het of niet-
hun twijfels, ambities, problemen, visies, 
…  Dit ontroerde me en gaf me moed.  Het 
komt wel goed met deze wereld !.  
 
(Podcasts, inclusief Bruces gitaargetokkel 
en Baracks spontane lach, zijn nog te 
beluisteren via Spotify) 

 
Chansons! 
Wie de gelijknamige reeks heeft gezien op 
NPO begrijpt onmiddellijk waarom ik dit 
boek ook wel onder mijn kerstboom wil 
zien liggen, verpakt in een glinsterend 
cadeaupapiertje!   
 

 
 

 
Het onwaarschijnlijke duo Matthijs van 
Nieuwkerk en Rob Kemps maken Parijs 
onveilig op zoek naar de ziel van het 
Franse chanson.  Van Nieuwkerk is op dit 
moment de best betaalde en bekendste  
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presentator in Nederland, de man achter 
De wereld draait door en ook De Popquiz 
(VTM).  Kemps kun je dan weer kennen 
van zijn erg populaire carnavalsact, de 
Snollebollekes (de naam alleen al!).   
 
Desalniettemin (wat een fijn woord is dit 
toch!) is Kemps de drijvende kracht achter 
deze zoektocht naar de magie van het 
Franse lied; hij woonde immers als 
jongeman in Parijs, waar hij elke dag de 
legendarische begraafplaats Père Lachaise 
bezocht.  Op z’n kamertje ploos hij de 
levensloop van de artiesten uit die daar 
begraven lagen.  Bij het avondmaal 
dompelden de hospita en haar man hem 
vervolgens onder in het Franse chanson.  
 

 
 
In het boek vertaalt dit zich in twee guitige 
“vieux garçons”, dwangmatig verliefd op 
het Franse lied, die van hot naar her 
hollen in de lichtstad om in gebrekkig 
Frans, maar mét kennis van zaken, de 
levensloop van hun idolen te achterhalen. 
Chansons! bulkt van de leuke weetjes, zo 
leren we dat Piaf op het trottoir van de 
rue de Belleville voor huisnummer 72 
geboren werd op een koude 19de 
december in 1915.  En, we schuiven aan in 
het bistrot waar Gainsbourg zijn laatste 
porto bestelde, enkel uren erna stierf hij in 
de rue de Verneuil 5bis.  En, oh, ja, Kemps 
tekende wat op de gevel van het 
beroemde huis, dat kunt u zelf verifiëren 
op de foto’s in het boek.   
 

 
Allemaal goed en wel, hoor ik u denken, 
maar wat is nu het nut van dit alles?  Wel, 
er is geen direct nut, maar het boek is 
minstens even aantstekelijk als de serie 
met al die weetjes en lijstjes.  Voordeel 
van het boek is dat je er kunt blijven in 
bladeren en zoeken en lezen en 
ontdekken!  U hoort het, ik ben grote fan.  
  

 
 
Ontroerend is ook dat beide heren 
schaamteloos hun idolen adoreren:  voor 
Kemps is dat Brel, terwijl van Nieuwkerk  
zweert bij Aznavour.  De presentator huilt 
zelfs bij het graf van de Armeniër en 
niemand vindt dit melig.  Het is ook geen 
vals sentiment.  Kemps krimpt dan weer in 
elkaar als hij via via een gesigneerd kaartje 
krijgt van Renaud.  De charmezanger 
noemde zijn zoontje Manu, naar een 
nummer van zijn idool Renaud.   
 
Enzovoort, enzoverder …. Ik zou zo een 
heel Cultuurkrantje kunnen vullen met 
dergelijke verhalen !.  Enkel nog een 
laatste waarschuwing: na het boek, wilt u 
onmiddellijk de TGV op richting Parijs! Zeg 
niet dat ik u niet gewaarschuwd heb! 
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CD van de maand: Angèle, 
Nonante-Cinq 
 
Angèle verkocht van haar debuutplaat, 
Brol, sinds 2018 meer dan één miljoen 
exemplaren en verzamelde er een rits 
prijzen mee. De druk lag hoog om dit te 
gaan evenaren. 
 
 Ik was moe, Ik had alle 
problemen, twijfels, wonden 
en trauma’s die op mij af 
kwamen drie jaar lang 
genegeerd. En daarna wist ik  
niet meer waar ik met mijn 
leven naartoe moest. 
(Angèle in Moustique) 
 
Opvolger Nonante-cinq, vernoemd naar 
haar geboortejaar, vormt het verslag van 
de existentiële crisis waarin ze belandde, 
met in een belangrijke bijrol: het 
coronavirus.   
De afwezigheid van concerten inspireerde 
tot Plus de sense, een bitterzoet, Robyn-
achtig dancepopnummer. 
  
Je ne vais pas vous mentir, la 
vie sans vous est triste à 
mourir.  
(Angèle) 
 
Anderzijds vinden we ook Bruxelles, je 
t’aime op de cd, de vooruitgeschoven 
single die al wekenlang niet van de radio’s 
te branden is.  We horen er Angèle haast 
door de stad huppelen, op haar typische, 
speelse synthesizerpartijen en met een 
tekst die bulkt van de Belgitude.  
 

 

 
 
Een piekfijn Libre zet die opgewekte toon 
verder, in de song zingt Angèle de lof der 
vrijheid, en hoe ze haar demonen 
overwonnen heeft.  
 
J’avais peur avant 
 aujourd’hui j’ai changé.   
(Angèle) 
 
En de haters? Die mogen knielen, zegt ze.  
Ook Demons schiet met scherp naar ‘les 
haineux’ (de haatdragenden) die Angèle 
de afgelopen jaren plaagden. 
 
Nadien wordt de toon van Nonante-cinq 
een stuk somberder, ik hou er wel van.  
On s’habitue is een sober walsje dat 
mijmert over de gedachte dat alles went, 
behalve dan verliezen waarvan je houdt.  
De pianoballade Taxi doet het verslag van 
een breuk na een relatie waarin beide 
partners zichzelf niet meer herkenden, 
terwijl  Profite gaat over willen genieten 
van het leven, maar er amper greep op 
krijgen.  
De Franse taal doet zelfs de hardste pijn 
van het verlaten worden mooi en 
melancholisch klinken.  Ook Solo draagt 
nostalgie in zich, neen, ik denk niet dat 
Angèle een “happy single” is! 
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Angèles tweede worp is met andere 
woorden meer introspectief, ernstiger.  De 
eerste keer dat ik ernaar luisterde, was ik 
wat teleurgesteld, waar is de vrolijke 
spring-in-’t veld gebleven?  De plaat vraagt 
dus meerdere luisterbeurten, maar toont 
dan wel zijn rijkdom.  Mag dus ook, 
verpakt in glinsterpapier, onder mijn 
kerstboom terechtkomen !! 

 
 
 
Film van de maand: The 
Power of the dog 
 

 
 
Maar liefst 28 jaar na het prachtig mooie 
The Piano (Gouden Palm in 1993) komt de 
Nieuw-Zeelandse regisseur Jane Campion 
met een waar meesterwerk op de 
proppen.  The Power of the Dog is van een  
 

 
onnoemelijke schoonheid.  En wreedheid.  
Net als The Piano. 
 
Troef van de film is Benedict Cumberbatch 
(Phil) in een rol waarin we hem niet direct 
verwachten.  Hij geeft gestalte aan een 
mythische westernheld, die barst van 
testosteron en machismo.  Zwijgzaam en 
dreigend is hij een onbetwiste leider, 
iedereen bibbert en beeft voor hem.   
Toch toont, later in de film, Campion hem 
in een bevreemdende en poëtische scène 
als een kwetsbaar én gekwetst mens.  Als 
kijker, voel je je ongemakkelijk, als ware je 
een voyeur.  Grootse cinema. 
 

 
 
Het rijk van Phil davert op zijn 
grondvesten wanneer zijn broer George 
(Jesse Plemons) een weduwe, Rose 
(Kirsten Dunst) huwt.  Het koppel gaat op 
de ranch wonen.  Phil kan er niet om 
lachen, zijn haat en woede naar Rose en 
haar zoon Peter, een androgyne en 
uitmuntende Kodi Smit-McPhee, neemt 
met de dag toe.  Is het niet Rose die het 
evenwicht tussen de twee broers verbrak?  
En, wat doet een fragiele, wereldvreemde 
figuur als Peter op een ranch? 
 
Ja, dit is een film over giftige 
mannelijkheid—zoals dat nu wordt 
genoemd—maar tegelijkertijd gaat The 
Power of the Dog ook nog over zoveel 
meer. Geloof me, ook Peter is niet de 
engelachtige verschijning, hij kan 
behoorlijk gewelddadig uit de hoek 
komen.  Campion penseelt een gelaagd  
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portret van onzekere mensen die lijden 
aan een emotioneel trauma, veroorzaakt 
door het meedogenloze tempo van de zich 
almaar ontwikkelende samenleving. Het is 
een film over de neuroses die de 
maatschappij met zich meebrengt en de 
bijhorende verwachting dat mensen altijd 
een betere versie van henzelf moeten 
opvoeren. 
 

 
 
Volgens een aantal recensies acteert 
vooral Dunst de pannen van het dak, ik 
moet dit tegenspreken, zij overtuigde me 
net het minst.  Cumberbatch daarentegen 
…. Laat die Oscar maar komen.  Hoe hij de 
gelaagdheid van Phils persoonlijkheid 
zonder veel woorden toont, is van hoog 
niveau.  De Oscar van beste bijrol mag, 
wat mij betreft, naar Smit-McPhee gaan, 
ook hij toont ons een rijkgeschakeerd 
personage.  Is hij een engel (zo ziet hij er 
wel uit) of eerder een wolf in 
schaapskleren? 
 
Zomaar te bekijken op Netflix.  U moest de 
afstandsbediening al vast hebben!  
 
 

 
 
 
 
 

 
De subjectieve eindejaarslijstjes 
van de redactie van ons 
cultuurkrantje! 
 
Beste boeken van 2021 
1. Sylvain Tesson, De sneeuwpanter 
 

 
 
De sneeuwpanter is het relaas van Tessons 
zoektocht naar het beest, dat door zijn 
zeldzaamheid ook wel het fantoom van de 
bergen genoemd.  ‘Ik dacht dat die niet 
meer bestond’, zegt Tesson als fotograaf 
Munier hem mee op expeditie naar het 
ijskoude Tibetaanse hooggebergte vraagt.  
‘Dat wil hij ons graag laten geloven’, 
antwoordt zijn metgezel. 
 
De schrijver neemt je mee op expedities 
op rotsige bergwanden, in koude hutten, 
in zijn mijmeringen en filosofische 
bespiegelingen.  Niets voor liefhebbers 
van actie en ingenieuze plotwendingen, 
maar voor lezers die vatbaar zijn voor de 
verslavende kunst van het dieren spotten, 
is dit een prachtig poëtisch boek. 
 
(Meer van dat in Ik ben een Eiland van 
Tasmin, minstens even pakkend en 
ontroerend, besproken in een vorig 
Cultuurkrantje) 
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2. Colson Whitehead, Harlem Shuffle 
Ik geef het toe Whitehead kan na 
Underground Railroad en The Nickle Boys 
niets meer fout doen in mijn ogen, maar 
deze misdaadthriller zal ook u kunnen 
bekoren! 
 

 
 
Het New-Yorkse Harlem uit het begin van 
de jaren zestig kookt over na de 
politiemoord op een 15-jarige scholier. 
Dat geeft het verhaal een actuele urgentie 
(denk George Floyd). Toch blijven de rellen 
op de achtergrond: het deert de misdaad 
en de corruptie niet.  Meubelverkoper Ray 
Carney uit 125th Street is de man die 
daartussen zijn weg moet zoeken.  Geen 
makkelijke klus!   
 
Een grimmig-grappig én actueel boek.  Een 
aanrader! 
 
 
3. Edouard Louis, Strijd en metamorfose 
van een vrouw 
Enfin terrible Edouard Louis 
(oorspronkelijke naam: Eddy Belleguele) 
maakte naam met zijn rauwe, 
autobiografische debuut En finir avec Eddy 
Bellegueulle.  Louis schrijft niet echt mooi: 
zijn proza ontziet zichzelf noch zijn 
familieleden, maar de harde observaties 
raken de lezer op bijna elke bladzijde.  U 
zult het boek moeilijk aan de kant kunnen 
leggen, geloof me. 
 
 

 
Strijd en metamorfose van een vrouw 
(Combats et métamorphoses d’une  
femme), de ode aan zijn moeder, is 
volgens mij toegankelijker en minder hard, 
zowel wat taal als inhoud betreft.  Het 
boek gaat voor een deel over de 
ongemakkelijke schaamte van Édouard die 
zich door zijn scholing al snel verheft 
boven zijn familie. Zijn intellect en zijn 
homoseksualiteit maken van hem een 
buitenbeentje.  
 

 
 
Kort en pakkend boekje, gevaar zit er wel 
in dat u zich naar de bibliotheek rept om 
zijn andere romans te scoren! 
 
 
4. Jonathan Franzen, Kruispunt 
Net als Whitehead kan Franzen weinig 
fout doen in mijn ogen !!  Akkoord, 
Kruispunt haalt niet het niveau van De 
correcties, maar laat dit u niet 
tegenhouden, het is nog steeds een 
prachtige roman. 
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Franzen schrijft in Kruispunt over 
doodgewone mensen die zich anno 1971  
op een kruispunt in hun leven bevinden.  
Er is de hulppredikant Russ Hildebrandt 
die in een vete verwikkeld is met Rick 
Ambrose, leider van een religieuze 
jeugdvereniging.  Naast Russ leren we 
echtgenote Marion kennen, een wat 
slonzige, kleurloze domineesvrouw. 
Verder is er nog hun puberzoon Perry, 
hyperintelligent en lijdend aan 
slapeloosheid tot hij verslaafd raakt aan 
drugs, en zijn iets oudere zus Becky, die 
zich aansluit bij haar vaders grote rivaal 
Ambrose.  Tenslotte mogen we ook de 
twintigjarige nerd Clem niet vergeten.  Hij 
trekt naar Vietnam om er te strijden voor 
het vaderland. 
 
De stijl, het vakmanschap, de ingewikkelde 
compositie …. U moest al aan het lezen 
zijn! 
 
(Over families gesproken, vergeet ook niet 
De overlevenden van Schulmann, 
besproken in een eerder Cultuurkrantje) 
 
 
5. Charlie Mackesy, De jongen, de mol, de 
vos en het paard 
 

 
 
“Ik ben zo klein,” zei de mol. “Ja,” zei de 
jongen, “maar je maakt een groot 
verschil.”  
 

 
De jongen, de mol, de vos en het paard 
van kunstenaar Charlie Mackesy, vertaald 
door Arthur Japin, is een prachtig  
prentenboek over vriendschap. En over 
dromen, angst, moed en kwetsbaarheid. 
Meer moet dat niet zijn … 
 
Het ideale kerstgeschenk! 
 
 
 
Beste films van 2021 
1. Dune 
De film is gebaseerd op de gelijknamige 
sciencefictionklassieker uit de literatuur, 
een zesdelige boekenreeks van auteur 
Frank Herbert.  Niemand minder dan 
Timothée Chalamet neemt de hoofdrol op 
zich in dit eerste deel van de Dune-saga. 
Als prins Paul Atreides moet hij naar de 
gevaarlijkste planeet in het universum 
reizen om er de toekomst van zijn familie 
en volk veilig te stellen.  
 
(zie ook uitgebreide bespreking in een 
vorig Cultuurkrantje) 
 

 
 
Dune is een ruimteopera die 
verbaast en verbluft. 
(D. Mestdach in Knack) 
 
 
 
2. Judas and the Black Messiah 
Thematisch gezien sluit Judas and the 
Black Messiah naadloos aan bij het huidige 
protestklimaat in de Verenigde Staten, dat 
door de dood van George Floyd en alle  
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Black Lives Matter-demonstraties in het 
afgelopen jaar nieuw elan heeft gekregen. 
 

 
 
 
Judas is zonder twijfel een activistische 
film, maar wel een éérlijke activistische 
film. Geweld en ander 
grensoverschrijdend gedrag zien we dus 
aan beide kanten terugkomen in dit 
complexe drama, dat zich verder bedient 
van een aantal mooie poëtische terzijdes 
en een heerlijke jazzy soundtrack. 
 
Verplicht kijkvoer! 
 
 
 
3. The French Dispatch 
Uitgebreid besproken in het vorige 
Cultuurkrantje.  
 

 
 
 
 
 

 
4. The Father 
The Father is een aangrijpend en 
respectvol verslag van dementie.  Ster van 
de film is Anthony Hopkins, die op 83-
jarige leeftijd zijn fenomenale rol terecht 
bekroond zag met een Oscar. 
  

 
 
Er is iets raars aan de hand in het 
Londense appartement van de tachtiger  
Anthony (Anthony Hopkins) of is er iets 
raars met ons aan de hand?  Of toch niet? 
Ontroering krijgt een kleur die we nog niet 
kenden …  
 
Een “mindfuck” van jewelste, maar meer 
dan verplicht kijkvoer! 
 
 
5. The Power of the Dog 
(zie dit Cultuurkrantje) 
 
 
6. The Hand of God 
Met The hand of God kijkt regisseur 
Sorrentino terug naar de Jaren ’80 in zijn 
geboortestad Napels.  Maradona duikt 
ook op.  De sfeer doet denken aan Call me 
by your Name.  Veel gebeurt er niet, maar 
wat een bloedmooie film. 
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En dan rest ons nu niets anders 
dan om, vanuit de grond van 
ons luid bonzende hart, met 
van ontroering trillende 
vingers én met hoofdletters, 
onze review af te sluiten met 
de vijf woorden die een 
filmrecensent het liefst 
neerschrijft.  
Mooiste Film Van Het Jaar. 
(recensie in Humo) 
 
 
7. Nomadland 
Regisseur Chloé Zhao heeft een 
beeldbepalende film over de tragedie van 
hedendaags Amerika gemaakt. Met zes 
nominaties waarvan er drie werden  
verzilverd was deze melancholische 
roadmovie langs een nieuwe economische 
frontier de grote winnaar van de 93ste 
editie van de Oscars. 
 

 
 

 
(uitgebreide bespreking in een vorig 
Cultuurkrantje) 
 
 
 
 
 
Beste cd’s van 2021 
1. Billie Eilish, Happier than ever 
 

 
 
Net als Angèle maakte Eilish op (te) jonge 
leeftijd een vliegende start met haar 
debuutplaat.  Ook zij moest leren omgaan 
met de druk.  Ook zij maakte een waardige 
en persoonlijke tweede plaat. 
 
Happier Than Ever gaat over de 
pottenkijkers, de (social media) 
commentaren, de mensen die Eilisch’ 
lichaam seksualiseren en bekritiseren, en 
de mensen die misbruik maakten van haar 
jeugdige onschuld.  
Haar teksten zijn nuchter, bedachtzaam, 
bij vlagen hoopvol; haar sound 
genuanceerder, subtieler dan voorheen. 
Ze geeft haar stem meer ruimte. 
 
Ik ben fan!  
  
2. Arno, Vivre 
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Na de jeugd, de ouderdom.  Arno rijst op 
uit de doden na een ei zo na terminale 
kanker.  De uitgepuurde versies van zijn 
klassiekers getuigen van een grote klasse 
en schoonheid.  Het nieuwe nummer Vivre 
bulkt van levenslust, zelfs met Magere 
Hein op zijn hielen blijft Arno hoopvol. 
 
Respect! 
 
(werd uitgebreid besproken in een vorig 
Cultuurkrantje) 
 
 
3. Gabriel Rios, Flore 
 

 
 
Nog een zanger die de frivoliteit achter 
zich laat en naar de essentie terugkeert.   
Ríos covert liedjes uit zijn jeugd en neemt 
er de jaren van afstand en verval in mee. 
De Latijns-Amerikaanse evergreens 
klinken vervormd, spookachtig en 
bevreemdend, als gekoesterde 
herinneringen die jammerlijk vervaagd 
zijn.  De teksten gaan over verlies, de 
muziek tilt je gemoed op. 
 
Perfect gebrachte nostalgie! 
 
 
 
4. Nick Cave & Warren Ellis, Carnage 
 

 

 
Carnage is ondanks enkele mindere 
momenten en soms rommelige, 
overdadige arrangementen, toch weer 
een indrukwekkende toevoeging aan 
Caves imposante oeuvre.  Meer nog, het is 
een getuige van niet alleen het 
meesterschap van de zanger, maar ook 
van de muzikant, Warren Ellis. 
Cave besluit met: 'what doesn't kill you 
just makes you crazier'.  Daarin lijkt hij te 
berusten wanneer we hem met stemmige 
pianonoten horen meeneuriën.  Het 
rauwe leed om zijn zoons dood lijkt 
gereduceerd tot een meer menselijke 
vorm. 
 
Ontroering! 
 
 
5. Allison Krauss & Robert Plant, Raise 
the Roof 
 

 
 
Raise the roof is een verzameling covers 
die een breed spectrum bestrijkt, maar 
vooral bewijst dat tussen de blues-
rootsrock-achtergrond van Plant en de 
folk/country van Krauss het water nooit te 
diep is.  Sfeervolle muziek voor bij het 
feestmaal. 
 
Mooi! 
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6. Een vleugje klassiek: Jonathan Fournel, 
Brahms, piano sonata nr. 3 op. 5 & 
Händel variations. 
 

 
 
Aan de sublieme uitvoering van het 
tweede pianoconcerto van Brahms op de 
recente Koningin Elisabethwedstrijd zal 
menig muziekliefhebber graag herinnerd 
worden. Deze debuut-cd mag eveneens 
als een mooi visitekaartje gezien worden. 
Fournel ademt gewoon Brahms: hij vertelt 
een boeiend verhaal, en zet met een scala 
aan klankkleuren en verschillende 
karakters een nieuwe standaard voor de 
uitvoering van deze werken. 
 
Geef klassiek een kans!  Gewoon doen! 
 
 
7. Een vleugje jazz: Veronica Swift, This 
bitter Earth 
 

 
 
Ze is pas 27, maar elke noot die ze zingt 
ademt maturiteit en grote klasse uit. 
Veronica Swift kreeg de liefde voor jazz 
met de paplepel ingegeven en zingt op 
deze plaat alleen covers, met een hoog 
retrogehalte. Swift bekoort zelfs wie niet 
per se fan is van vocale jazz. 
 
Geef ook jazz een kans!  Gewoon doen! 

 
Beste series van 2021 
1. The Underground Railroad 
 

 
 
Het is zonder meer een monumentaal 
werk dat Jenkins heeft afgeleverd. Visueel 
is zijn bewerking van het boek van 
Whitehead 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. 
(Bron: Het Parool) 
 
 
2. Lupin 
 

 
 
De serie blinkt uit met zijn stijl die erg 
goed past bij een verhaal over de 
gentleman-dief.  Zo heeft Lupin alles 
voorbereid en het is leuk om te zien hoe 
hij altijd een plan heeft om uit benarde 
situaties te komen.  Soms is het wel wat 
ongeloofwaardig, en in 'de echte wereld' 
was hij waarschijnlijk allang opgepakt, 
maar dat doet niets af aan het kijkplezier.  
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Tweede troef: Omar Sy.  De 
charismatische acteur kwijt zich bijzonder 
goed van zijn taak.  Tenslotte is er nog de 
prachtige muziek.  Door de gehele serie 
horen we een jazzy sound die zo 
kenmerkend is geworden voor kraakfilms 
als de Ocean's-trilogie en The Italian Job 
(2003).  En …. Dan nog Parijs, de Franse 
taal en Omar Sy (of vermeldde ik die al?) 
 
 
3. Mare of Easttown 
 

 
 
Ook deze serie steunt op het schitterende 
acteerwerk van Kate Winslet.  Haar 
personage, Mare is een detective in een 
klein plaatsje in de Amerikaanse staat 
Pennsylvania.  Wanneer op een ochtend 
een lichaam wordt gevonden, is het Mare 
haar taak om deze moord op te lossen.  
Dat is geen gemakkelijke taak, wanneer 
deze zaak steeds dichterbij komt en 
verstrengeld raakt met haar toch al 
complexe privéleven. 
 
 
4. Scenes from a Mariage 
 

 

 
Al in de twee vorige cultuurkrantjes kreeg 
deze serie de nodige aandacht en nu, voor 
de derde (en laatste) keer, wil ik er een 
lans voor breken.  Zelden betere  
acteerprestaties gezien, zelden een koppel 
op een meer ontroerende manier uit 
elkaar zien gaan.  Een en al menselijkheid 
en mededogen.   
 
Verplicht kijkvoer! 

 
 
8. The White Lotus 
 

 
 
In de tragikomedie The White Lotus reist 
een groep rijken af naar een paradijselijk 
resort op Hawaï. De broeierige onderlinge 
verhoudingen zitten een zorgeloze 
vakantie behoorlijk in de weg.   
 
En dan is er nog de hotelmanager, die 
meer en meer zijn geduld verliest met al 
die veeleisende gasten.  De humor is 
scherp en donker en misschien niet 
weggelegd voor iedereen, maar ik heb me 
er uitstekend mee geamuseerd.  Voor fans 
van Britse humor en Fawlty Towers. 
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Ultieme guilty pleasure … Seks 
& the City is terug!  En hoe! 
 

 
 
Een slordige 20 jaar na de originele serie 
komen de dames opnieuw onze huiskamer 
binnengetrippeld op hun hippe Jimmy 
Choos en gehuld in designerkledij.  En ja, 
ze zijn geen dertig meer en Samantha, 
toch wel dé smaakmaker van de vorige 
seizoenen doet niet meer mee.  Vergeet 
ook niet dat series als Girls en Insecure 
reeds een andere standaard hebben 
gezet. 
 
En toch en toch, de makers van And just 
like that zijn erin geslaagd precies de juiste 
toon te vinden.  De wereld is veranderd, 
zoveel is duidelijk, maar deze vrouwen 
niet.  Ze zijn gewoon wat ouder geworden. 
Het is hun lot: in 2021 bepalen zij niet 
langer de regels, dat doen (gekleurde of 
genderfluide) twintigers en dertigers. 
Sinds 2004 is het wereldbeeld verschoven 
en dus verdrinken deze vrouwen in een 
zee van wokeness. Ze willen de regels 
graag volgen, ze willen méé zijn, maar dat 
is een pak moeilijker als je die zelf niet 
meer bepaalt.  
 
Dat is, eerlijk gezegd, een veel 
interessanter uitgangspunt dan dat van 
twintig jaar geleden. Ook omdat Carrie, 
Charlotte en Miranda wat gehavend uit 
het leven komen. De zorgeloosheid van 
twintig jaar geleden is weg. 

 
Ik heb alleszins genoten van de eerste 
aflevering en al zeker van de plottwist op 
het einde van die aflevering, geloof me, 
Carrie en co. palmen ook de 21ste eeuw in.  
Ik gun het hun!  Enkel een bedenking, laat 
Samantha maar gauw uit Londen 
terugkeren naar “the city”! 
 
 
 
 

********** 
 

De redactie van het 
Cultuurkrantje wenst jullie 
allen fijne feestdagen en een 
deugddoende vakantie toe. 
 
Moge 2022 een mooi, hoopvol, 
gezond en cultureel rijk jaar 
worden! 
 
 

 
 
 

********** 


