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Hommage van de maand:
Julien Schoenaerts
Geboren 30 augustus 1925
Gestorven 7 september 2006
Belgisch acteur
Studio H. Teirlinck
Verbonden aan KNS
Nederlandse Comedie
Oprichting Ringtheater
Freelance carrière

Vlaanderen, een totale miskleun, ondanks
hoofdrollen voor Decleir, Schoenaerts en
met de grote Hugo Claus in de
regisseursstoel.
Theater, daar was hij thuis, met
klassiekers die hij “tot in den treure” bleef
spelen. Terwijl ik dit schrijf, besef ik dat
ook dit niet echt klinkt alsof hij een
“veelspeler” à la Jan Decleir is. Toch
wordt Schoenaerts beschouwd als een van
de grootste naoorlogse acteurs, hij is de
Laurence Olivier van de lage landen, zeg
maar.

1976: Theatron prijs
Theater:
Apologie van Socrates
Wachten op Godot
De kleine prins
Film:
Waar meeuwen sterven in de haven
Pieter Daens
Papa van Matthias Schoenaerts

Toen ik mijn opzoekingswerk deed om dit
artikel te schrijven, viel me op in hoe
weinig filmproducties Schoenaerts maar
heeft meegespeeld. En ja, daarbij hoort
ook het rampzalige De leeuw van

Wat geeft hem dit aura?
Voor ik zijn professionele leven bespreek,
moet me toch van het hart dat hij een deel
van de mythe zelf heeft opgebouwd. Privé
was de man onmogelijk, hij leed namelijk
aan bipolaire stoornissen. Geregeld trad
Bruno, zijn oudste zoon op als zijn voogd.
Ook zijn beide echtgenotes hadden het
niet onder de markt met hem. Allerhande
verhalen circuleren over zijn … euh ….
onaangepast gedrag, maar goed we zijn
Dag Allemaal niet! Dus, ook bij hem maak
ik een onderscheid tussen de geniale
acteur en de kwetsbare mens die erachter
schuilt, hoewel dit bij Schoenaerts een
uiterst dunne en warrige lijn is. Zo toont
de legendarische en beroemde foto van
Herman Selleslags de acteur op een
moment dat hij in Brussel ronddwaalt,
letterlijk en figuurlijk “verloren” in een
personage.
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Centraal Station in Antwerpen. Zijn kijk op
de wereld verandert, en door zijn nieuwe
geestelijke interesses vervreemdt hij
totaal van zijn omgeving. Hij wordt in
Antwerpen doorgezonden, in Gent zeggen
ze hem af. De afgrond lonkt, de mentale
problemen overheersen en hij stopt even
met acteren.
En hoe zat het ook alweer met het
Ringtheater? Stak hij het zaaltje
eigenhandig in brand? Tel daar nog zijn
“diva-gedrag” naast en op de set of de
planken bij en de mythe wordt geboren.
Toneel.
De carrière van Schoenaerts is op een heel
traditionele manier begonnen: hij
studeerde aan de Studio, toen Teirlinck
daar les gaf. Net zoals alle andere acteurs
van zijn generatie blijft hij Teirlinck als de
inspirerende leraar vereren. Daarna stapt
hij over naar de KNS-Nationaal Toneel.
Onmiddellijk wordt hij er, dankzij zijn
uitzonderlijke begaafdheid en zijn knappe
stembeheersing, een van de meest
geliefde acteurs. Een lange interessante
loopbaan bij dit gezelschap lag voor de
hand, maar Schoenaerts wordt gedreven
door een innerlijke drang naar perfectie
en Antwerpen wordt algauw te klein voor
hem.

Na een periode van rust in het zuiden van
Frankrijk komt Schoenaerts terug met
grootse plannen. Hij wil het Ringtheater
oprichten, maar dat loopt dramatisch af
wanneer het gebouw onder nogal duistere
omstandigheden afbrandt. Schoenaerts
vindt een onderkomen bij het dramatisch
gezelschap van de toenmalige B.R.T., maar
daar kan hij zijn speeldrift niet voldoende
uitleven.
Vanaf 1976 gaat hij alleen op het toneel
staan en dit eenmanstheater biedt dé
oplossing voor deze zo talentvolle
stoorzender.

Drie mijlpalen.
Apologie van Sokrates: een immens en
jarenlang succes.
Wachten op Godot samen met Jo De
Meyere

Zijn faam dringt tot in het noorden door,
en Schoenaerts gaat in Amsterdam
wonen. Een Vlaams acteur in Nederland,
dat is in die tijd bijna onvoorstelbaar. Na
enkele jaren keert hij terug en begint weer
in Antwerpen te spelen.
1970 wordt zijn grote crisisjaar, zijn
persoonlijke annus horribilis. De
ontmoeting met ene Sygurd Cochius zal
hem diep tekenen; hij ontmoet deze man,
straatmuzikant en filosoof, toevallig bij het

De kleine prins samen met Frida Pittoors
en later samen met Matthias Schoenaerts.
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Hij belichaamt op zijn eentje het
grote ideaal van het théátre
populaire. Wie kwaliteit brengt,
bereikt het grote publiek.
(Tielemans)
Wat maakt het acteren van Schoenaerts
zo uniek?
In de eerste plaats beschikt hij over de
uitzonderlijke gave om met zijn
aanwezigheid een ruimte te vullen. Zijn
gestalte straalt een energie uit, die alle
blikken uit de zaal naar zich toetrekt. Dat
gebeurt schijnbaar vanzelf, want de
sterkste kracht haalt Schoenaerts uit zijn
onbeweeglijkheid. Deze betekent echter
geen rust, wel een moment van innerlijke
spanning. Elk ogenblik kan hij losbarsten,
en deze mogelijkheid van geweld duidt hij
aan door een kleine ruk van het hoofd, het
zenuwachtig trillen van een vinger, het
kort vooruitschieten van de armen. Die
kans op uitbarsten wordt in een vreemde
verhouding geplaatst tot zijn
hulpeloosheid: zo lijken zijn armen iets te
kort voor de mouwen van zijn jas, of
zoeken zijn handen rusteloos naar iets wat
er niet is. De expressie van zijn lichaam en
zijn gezicht toont hij ons een lijdende
mens. De grote kwaliteit van Schoenaerts
ligt in het feit dat zowel hart als geest aan
het werk zijn.

groter muzikaal verband gedacht. Ook de
stiltes zitten vol genuanceerde
betekenissen. Opnieuw gaan hier
emotionele expressie en controle samen.
Deze technische gaafheid is altijd een
grote zeldzaamheid geweest bij
Vlaamse acteurs; de nieuwe generatie zou
een voorbeeld aan hem kunnen nemen.

Ik hoor jullie denken: hoe kan
ondergetekende dit allemaal zo goed
omschrijven, de man stopte met theater
eind voorbije eeuw. Wel, omdat ik hem
zelf heb mogen bewonderen in diverse
stukken en dat ik me al die producties nog
voor het netvlies kan halen, als ware het
gisteren. Ik hoor, als ik mijn ogen sluit,
zijn stem. Dit bewijst zijn kracht als
acteur. Het is dan ook bijzonder jammer
dat er zo weinig opnames en
archiefmateriaal bestaan van deze
theaterstukken.
Film

En dan zijn stem. Bij Schoenaerts wordt
een tekst niet gesproken, maar geproefd.
Woorden staan niet geïsoleerd, maar
worden door hem moeiteloos in een

Hij lijkt in meer films te hebben
meegespeeld dan er ooit in
Vlaanderen zijn gemaakt. Er doen
meer verhalen over hem de ronde
dan dat er in werkelijkheid zijn
gebeurd. Dat kan alleen maar bij
iemand die tot de verbeelding
spreekt.
(Tielemans over J. Schoenaerts)
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Mijlpalen:
Als meeuwen sterven in de haven (1955)
van Ivo Michiels, Rik Kuypers en Roland
Verhavert.

Pieter Daens (1992) van Stijn Coninx

Wat kan ik zeggen? Kijk naar Daens en
aanschouw Schoenaerts als Monsegnieur
Stillemans en hoor hem half fluisterend
mompelen tegen Jappe Claes: “Hier neem
hem (mijn bisschopsring) maar mee, dan
kunt ge hem thuis zoveel kussen als ge
maar wilt.”

Matthias
Als jongste zoon van Julien Schoenaerts,
die 52 was toen hij geboren werd, had
Matthias als acteur grote schoenen te
vullen. Hij erfde het talent van zijn vader
maar combineert dat met emotionele
controle en beheersing in plaats van met
chaos en extreme stemmingswisselingen.
Ondanks een woelige kindertijd en jeugd,
getekend door de bipolaire stoornis waar
zijn vader aan leed, praat hij altijd met
heel veel liefde over hem. Tijdens Juliens
laatste levensjaren, hij leed toen aan
dementie, woonde Matthias bij zijn vader
en zorgde voor hem. Wie ooit de
documentaire daarover zag, weet wat
ontroering en vergeving betekent.

Ik kan het nog steeds allemaal niet
benoemen, ik heb er voor mezelf
nog veel orde in te scheppen.
Daarom heb ik besloten alles uit
het verleden te koesteren. Het
heeft geen zin meer daarin te
wroeten, er is zoveel gebeurd. We
waren allebei moeilijk en koppig.
We waren elkaar waard. De vier
jaar die we op het eind van zijn
leven hebben samengewoond,
hebben veel vreugde en schoonheid
gebracht. Eigenlijk is alleen dat de
moeite om over te praten.
(Matthias Schoenaert in een brief aan zijn
vader, uit De Morgen)

Hij speelt met dat ene zinnetje iedereen,
inclusief Decleir, naar huis.
I rest my case J
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Samen met zijn vader speelde Matthias
mee in De kleine prins.

Tentoonstelling van de maand:
Rinus Van De Velde, Inner
Travels (18 februari tot 15 mei)
in Bozar, Brussel

Deze productie kreeg aanvankelijk slechte
kritieken, vader Schoenaerts vergat tijdens
de première zijn tekst en sloeg aan het
improviseren. Het moet niet makkelijk
geweest zijn voor zin toen 9-jarige zoon.
Toch sloot het publiek, naarmate de reeks
voorstellingen vorderde, vader en zoon in
de armen.

Ik heb lang een moeizame relatie
met mijn vader gehad. Hij stond
zeer intens in het leven, zowel in de
schoonheid als in het donkere.
Steeds was er dat duale, hij was
engelachtig en tegelijk demonisch.
Meestal won de engel omdat hij
toch steeds vanuit de liefde
handelde.
(Matthias Schoenaerts in een brief aan zijn
vader, De Morgen)

Gun jezelf een groot plezier en zak in de
krokus- of paasvakantie af naar Brussel.
Neem de trein, stap af in Brussel Centraal
en volg de bordjes (en de trappen) naar de
Kunstberg, je komt vanzelf uit aan Bozar.

Praktisch:
Online reserveren blijft aanbevolen.
Mondmasker is verplicht net als het tonen
van je CovidSafePass.
Open van 10u00 tot 18u00
Gesloten op zondag en maandag.
Meer info: www.bozar.be/nl//tickets

Omdat de tentoonstelling pas op 18
februari opent, kon de redactie nog niet
gaan kijken, maar toch moest en zou dit
de tentoonstelling van de maand worden.
Waarom? Deels omdat ik jullie graag een
uitstap zie maken in de vakantie, deels
omdat ik Rinus Van De Velde naast
Borremans en Tuymans als een van de
belangrijkste hedendaagse Belgische
kunstenaars beschouw.
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details op het blad tekent, is verbluffend.
Hij staat bekend als workalcoholic en op
die manier groeit zijn oeuvre gestaag. Zijn
imago als “James Dean der lage landen”
helpt ook aan de naambekendheid en
reputatie.

Rinus wie???
Van De Velde is slechts 39 jaar jong, maar
is een geniaal tekenaar. Zijn grote
houtskooltekeningen werden in 2016 in
het SMAK voorgesteld en kregen lovende
kritieken. Fotomateriaal vormt de basis
voor zijn tekeningen. Vaak worden de
foto’s door hemzelf in zijn studio in scène
gezet. Zowel hijzelf als zijn kennissen
komen daardoor geregeld in zijn doeken
voor. Aan de hand van zijn werk creëert
Van de Velde een fictieve autobiografie:
een verhaal waarvan hij zowel regisseur
als hoofdrolspeler is. We zien de
kunstenaar dan ook als een kameleon
telkens opnieuw opduiken in zijn eigen
verhalen.

Werk.
Het uitzonderlijke aan de creaties van Van
De Velde is dat het allemaal tekeningen
zijn: met potlood of houtskool, meestal in
zwart-wit. De techniek, waarmee hij de

Tentoonstelling:
Via diverse media die variëren van
tekening tot sculptuur, installatie en film,
creëert Rinus Van de Velde een parallel
universum waar elementen uit de realiteit
en de verbeelding samensmelten tot een
unieke vorm van visuele storytelling. Als
zelfverklaarde sofareiziger vertelt Van de
Velde vaak verhalen over semi-heroïsche
queesten en avonturen die zijn
opgebouwd rond imaginaire reizen en
fictieve ontmoetingen met figuren uit de
recente kunstgeschiedenis.
De tentoonstelling focust op een circulair
verhaal van vertrekken en terugkeren naar
huis, met de trein als metafoor voor de
reis en toont in première Van de Veldes
nieuwe film, samen met een overzicht van
hoofdzakelijk recente werken. Het geheel
wordt geconfronteerd met een selectie
werken van moderne en hedendaagse
kunstenaars zoals Pierre Bonnard, Joseph
Cornell, Fischli/Weiss, Joan Mitchell,
Claude Monet, Monster Chetwynd, Laure
Prouvost, Josephine Troller, Jean Tinguely
en anderen.
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De tentoonstelling is een open uitnodiging
om de kunstenaar te vergezellen op zijn
‘innerlijke reizen’ en een visuele
ontdekkingsreis die een glimp laat zien
van de steeds uitdijende geconstrueerde
wereld van Rinus Van de Velde.
(Bron: www.bozar.be)

Wel, omdat het een zeer aangenaam en
vlotlezend boek is geworden, dat ons een
inkijk gunt in een niet zo alledaags leven.
Net als De vrouw die de honden eten gaf
(Dutroux affaire) of Het verdriet van
Vlaanderen (collaboratie) waagt de
schrijfster zich aan historische fictie (is dit
een contradictio in terminis?) en dat doet
ze, moet ik toegeven, altijd met veel
bravoure.
Zo kruipt ze nu in de huid van ene zekere
Hubertina Aretz (1893-1973). Deze
diepgelovige Duitse vrouw belandde
tijdens de Tweede Wereldoorlog een
tijdlang in een concentratiekamp. Toch
betoogde ze na de oorlog mee voor de
vrijlating van een SS’er en gaf ze op 4 juli
1971 een pleidooi op het podium van de
IJzerwake voor amnestie voor
collaborateurs. Een vreemde en op zich
onbegrijpelijke lezing, had ze niet de
gruwelen van Ravensbrück meegemaakt?

Boek van de maand: Kristien
Hemmerechts, Hubertina

In een vorige editie van ons Cultuurkrantje
schreef ik dat Hemmerechts haar beste
werk schreef toen ze samenleefde met
dichter Herman de Coninck, dat klopt ook,
waarom plaats ik dan haar nieuwste worp
in de kijker?

In Het verdriet van Vlaanderen (2019) ging
Hemmerechts al in gesprek met twee
broers over hun collaborerende familie.
Nu bestudeert ze het thema in
romanvorm. Hemmerechts dwingt de
lezer zich in Hubertina in te leven en zo
volgt die, willens nillens, de gedachte- en
gevoelswereld van een soms
contradictorisch personage. Een
boeiende, maar complexe oefening omdat
Hemmerechts non-fictie en fictie tracht te
verzoenen en we er dus als lezer het raden
naar hebben wat waar is of niet. Toch heb
ik niet het gevoel te vervallen in een
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detectiverol, integendeel, ik had het
leuker gevonden moest de schrijfster nog
dieper in de psyche van haar
hoofdpersonage gedoken zijn. Soms krijg
ik het gevoel dat ze feiten en anekdotes
opsomt. “Soms” zei ik, want deze
detailkritiek neemt niet weg dat Hubertina
vlot wegleest en Hemmerechts kent
ondertussen wel de trucken van de foor.

Hubertina is nadrukkelijk een
roman: bij het schrijven heeft
Hemmerechts zich ‘in de mate van
het mogelijke’ aan de historische
feiten gehouden, maar veel is
ingevuld op basis van haar
verbeelding.
(Trouw, 12 februari 2022)

Het verhaal:
Geboren in een streng katholiek
mijnwerkersgezin dient Hubertina Aretz
als pastoorsmeid meerdere parochies, in
het besef dat er voor haar een grootser
bestaan was weggelegd. Niet voor niets
had God haar bij haar geboorte een
tweede leven gegund. Geloof is, naast
ethische kwesties, ook een belangrijk
motief in dit boek. Jaha, de bekering tot
het Christendom loont reeds voor de
schrijfster (grapje!). Daarnaast stuwt
Hubertina’s leven vol omzwervingen met
op de achtergrond de beladen
geschiedenis van verzet en collaboratie,

het boek voort. Je legt het zelden aan de
kant.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog brengt
Hubertina ratsoenzegels rond, ze vangt
Joodse kinderen op en helpt een jonge
vrouw te ontsnappen die door de Duitsers
was gearresteerd op verdenking van
spionage voor de geallieerden, tot ze
wordt verraden en, als politieke
gevangene, naar het kamp van
Ravensbrück wordt gedeporteerd.

De tegenstellingen waartoe
eenzelfde christelijk ideaal kan
leiden, komen uitstekend tot uiting
in één van de interessantste
dialogen van het boek. Hubertina
raakt verwikkeld in een zeldzame
woordenwisseling met pastoor
Vekemans. Zoals talloze
katholieken verdedigt Vekemans
Adolf Hitler: hij vormt immers een
medestander in de strijd tegen het
goddeloze communisme. Hubertina
echter is de woordvoerster van een
andere groep: zij haat Hitler
hartgrondig. Onchristelijk, vindt de
priester: ‘Een christen haat niet.’
(Humo, 10 februari 2022)
Tenslotte is het de taal. Zoals zo vaak bij
recensies over Hemmerechts’ romans lees
ik over afstandelijke, stugge taal. Ik hou
wel van de manier waarop ze de taal
uitkleedt, ondanks het feit dat ik vaak
dweep met de barokke schrijfstijl van Ilja
Leonard Pfeiffer, maar ze kom er mijns
inziens mee weg. De uitgeklede manier
van schrijven past ook perfect bij de
persoonlijkheid van Hubertina. Met
andere woorden, een aanrader!
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Serie in de kijker: Twee zomers

Geheel ten behoeve van dit Cultuurkrantje
heb ik me “opgeofferd” en de hele serie
gebinged op VRT Nu, dat was noodzakelijk
gezien de mindere recensies en het
gerommel op tal van opiniepagina’s: de
serie zou van verkrachting entertainment
maken en dat kan uiteraard niet. En, was
Tom Lenaerts -samen met P. B. Gronda de
bedenker van de serie- niet (ooit) de beste
vriend van Bart De Pauw? Aha …..
Enfin, de redactie van het Cultuurkrantje
boog zich over de hele kwestie en bedacht
dat het allemaal niet zo “zwart wit” was
en laat dit nu net ook een uitspraak zijn
van Lenaerts in een interview in De
Standaard.
Het verhaal
Het begon dertig jaar geleden: een groep
levenslustige jonge twintigers wil nog een
vakantie lang feesten voor het serieuze
leven begint. Maar dat loopt helemaal
fout wanneer een van hen om het leven
komt bij een tragisch incident en een
ander wordt aangerand.
Dertig zomers later nodigen Romée en
Peter, het meest succesvolle koppel van
de groep, dezelfde groep vrienden van

toen uit om de verjaardag van Romée te
vieren tijdens een lang weekend op een
eilandje voor de Franse Azurenkust.
Maar, nog voor het feest echt kan
losbarsten, is het al voorbij: er duikt een
video op van de noodlottige avond tijdens
die vakantie van dertig jaar geleden. Als
die beelden openbaar zouden worden,
zou dit hun zorgvuldig opgebouwde levens
volledig verwoesten.

Mochten de twintigers van toen de
feiten eerlijk benoemd hebben, dan
had de wereld er voor de vijftigers
van vandaag helemaal anders
uitgezien.
Ik spoiler niet als ik vertel dat de
aanranding een (groeps)verkrachting is
van een van de vrienden door een/meer
van de vrienden. En, daar begint de
amiguïteit al, hoeveel schuld dragen de
omstaanders? Wanneer is een
verkrachting een verkrachting? En, wat
regisseur Lenaerts betreft, hoe breng je
dat in beeld anno 2022? Zo schrijft
bijvoorbeeld Britt Valkenborghs een
uitgebreid schotschrift in De Standaard
zonder de serie gezien te hebben. Dat
zegt ze ook: ze wil niet kijken hoe
verkrachting entertainment wordt.
Akkoord, uiteraard akkoord met deze
laatste stelling, maar ik heb wel moeite
met het neersabelen van een serie die je
zelf niet wil bekijken.
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Centrale vraag blijft: stelt Lenaerts de
verkrachting voor als entertainment?
Neen, het is een walgelijke scène, met
medeplichtigen, die het hele gedoe filmen.
Ook de groepsdruk speelt een rol, net als
sloten drank en drugs.
Het schoentje wringt echter bij de opbouw
naar de bewuste scène, die baadt in de
tijdsgeest van de jaren ’80. Ik vermoed
dat hier het heikele punt ligt voor deze
generatie #MeToo’ers.
Laat ik nu toevallig oud genoeg zijn om die
jaren bewust meegemaakt te hebben, en
ja, toen “vroeg je erom” als je als meisje je
-laten we zeggen- niet “keurig” gedroeg.
En ja, het personage had toen geen
verhaal gehaald bij de politie. Het was
gebeurd, en in die tijd rechtte je je rug en
… het leven ging door. Het hoeft geen
betoog dat ik dit niet goedkeur en
misschien stel ik het wat karikaturaal voor,
maar feit was dat je als aangerande vrouw
toen weinig verhaal had tegen je
aanranders. #MeToo is tenslotte een
reactie op dergelijke wantoestanden.
Denk bijvoorbeeld ook aan The Accused
uit 1988 die dezelfde problematiek aan de
kaak stelt, filmpje waar Lenaerts -volgens
mij- zeker ook nog eens naar gekeken
heeft!! Jammer dat hij zich niet wat meer
in het relevante slot heeft verdiept.

We vragen dat mensen nadenken
over wat ze elkaar aandoen, we
vragen begrip voor de slachtoffers,
maar we doen dat vaak op een heel
harde, ongenuanceerde manier.
We oordelen heel snel. Vaak is alle
nuance – een woord dat je bijna
niet durft te gebruiken want het
lijkt alsof je daarmee iets
vergoelijkt – verdwenen.
(Tom Lenaerts in Humo)
Interessant wordt het, denk ik, pas als je
ziet wat de personages met al die verhalen
en gebeurtenissen in het nu doen. Hoe
heeft die avond hun leven beïnvloed? Oh,
ja, er sterft ook nog iemand, maar die
dood -of is het doodslag?- verdwijnt in
het niets tegenover de verkrachting, er
wordt amper over gepraat. Dus, zal ik
daar ook niet mee beginnen.
De kracht van de serie ligt, mijns inziens,
dan ook in wat de personages nu
aanvangen met wat er toen gebeurde.
Lag het aan mij, heel dat gedoe in de jaren
’80 moest zelfs niet getoond worden. Hou
het bij de psychologische oorlogsvoering
van de vijftigjarigen: intriges, leugens,
chantage, bastaardkinderen, affaires, en
ga zo maar door. Ook hier gaat Lenaerts
uit de bocht, hij gooit een boel
(interessante) verhaallijnen uit, maar
slaagt er niet in die op een aanvaardbare
manier volledig uit te werken en dat is
meteen het tweede grote minpunt van
deze serie.
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geef het toe, als je in termen van goed en
kwaad denkt, eindigen de jongens als
slachtoffers en de meisjes als
wraakengelen en dat is moreel
verwerpelijk. Zou de schaduw van Bart De
Pauw dan toch over deze productie
hangen? Aan jullie om te oordelen elke
zondagavond of op VRTNu.
Anderzijds, knappe acteerprestaties van
zowat het kruim van de hedendaagse
acteurs: Ruth Bequart, Ann Miller, Koen
De Bouw en Herwig Ilegems halen
werkelijk elke nuance uit hun personage.
Mooi om te zien.
De setting (het afgelegen eiland, ook hier,
dit Agatha Christie gegeven, was nergens
voor nodig) is prachtig, de kleuren in de
jaren ’80 scènes zijn schreeuwerig en fel.
Ook de montage en de muziek zijn
verzorgd en uitgekiend. Elk personage
een jongere dubbelganger geven, is
misschien de meest logische keuze, maar
voor de kijker blijkt het toch niet zo
evident. Nog een argument om dit hele
jaren ’80 gedeelte enkel te suggeren, te
vertellen of te laten vertellen in plaats van
het te tonen en dan was meteen dat
gedoe over die verkrachtingsscène van de
baan. Want, deze serie gaat over zoveel
meer, over de grote thema’s als moord,
overspel, jaloezie, verbittering, verdriet,
geluk, liefde, broederliefde, vertrouwen,
pesterijen. Het slot is hartverscheurend,
onverwacht en een stomp in je maag.
Geef Twee zomers een kans, er zit veel
moois in de serie, denk maar aan de meer
dan solide acteerprestaties en een tot in
de puntjes verzorgde cinematografie. Het
zwakke punt lijkt het scenario te zijn, waar
te veel verhaallijnen werden ingepropt,
misschien had hier wel een twaalfdelige
serie ingezeten? Of, werd de dubbele
tijdlijn beter overboord gegooid? En ja, ik

Ik heb me voorgenomen niks meer
over die hele zaak te zeggen. Wat
ik wou zeggen, heb ik al verteld,
namelijk dat het voor alle
betrokken partijen een ongelooflijk
trieste affaire is.
(Tom Lenaerts in Alleen Elvis blijft
bestaan)

CD van de (volgende) maand:
Multitude van Stromae

Volgende maand gaat alle aandacht naar
Multitude van Stromae. De cd komt op 3
maart uit. De twee al gereleasde singles:
l’enfer en Santé klinken alvast
veelbelovend.
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Film van de maand: C’mon
c’mon

Het verhaal:
Johnny (Joaquin Phoenix) is journalist.
Voor een ambitieus project reist hij door
de VS om jongeren te peilen naar hun
ideeën over hun verwachtingen en
toekomst. Johnny is een uitstekend
luisteraar, al heeft hij zelf zeker niet alle
antwoorden klaar. Een goede kerel, al is
hij altijd wat onvolwassen gebleven.
Dan doet Viv een beroep op hem, de zus
die hij al een jaar niet meer gesproken
heeft, nadat er bittere verwijten waren
gemaakt over de zorg voor hun stervende
moeder. Nu haar ex de trappers helemaal
verliest, heeft ze niemand anders dan
Johnny om een poosje voor haar
achtjarige zoontje Jesse te zorgen. Maar
Jesse stelt zélf graag dingen in vraag.
De regisseur:
Mike Mills kun je kennen van Beginners
(2011) waarin hij het erg laat uit de kast
komen van zijn vader verwerkte (Plummer
kreeg een Oscar voor zijn vertolking) en
20th Century Women waarin hij een

ontroerend portret schetste van zijn
onconventionele moeder. Mills blijft, met
andere woorden, altijd erg dicht tegen zijn
eigen leven, wat zijn films een grote
authenticitiet geeft. In C’mon, c’mon
heeft hij het opnieuw over vaderschap,
meer bepaald over zijn eigen relatie met
zijn 11-jarige zoon.

De acteur:
We moeten hier niet flauw over doen, dé
aantrekkingspool van deze film is zijn
hoofdacteur: Joaquin Phoenix. In deze
film kan hij een ander aspect van zijn
talent tonen, we zien hem als een
ontspannen, lieve man. The Joker lijkt ver
weg.
Mills laat zijn acteurs ook veel
improviseren, wat de natuurlijkheid van
hun spel ten goede komt: als kijker
vergeet je haast dat je naar een speelfilm
kijkt als je Johnny en Jesse ziet spelen en
elkaar plagen. Het voelt meer alsof je een
vlieg op de muur bent bij een intieme
documentaire. Mills geeft zijn acteurs de
vrije teugel, maar in zijn beeldvoering is hij
juist zeer bestudeerd.
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Breaking News: de
Oscarnominaties
Volledige lijst vind je op:
https://www.filmvandaag.nl/nieuws/8623
-oscarnominaties-2022-een-compleetoverzicht
Te bekijken op 27 maart 2022.
De steden:
Het pientere maar onvoorspelbare neefje
doorkruist allerlei deadlines in Johnny’s
drukke professionele leven. De journalist
neemt de kleine mee op zijn
interviewtocht naar -Detroit, New York,
New Orleans en thuisstad Los Angeles.
De klassevolle zwart-witfotografie roept in
New York de sfeer op van Woody Allens
Manhattan. Maar, koffietafelfotografie is
het niet: Mills toont niet de
postkaartachtige kant van die steden,
maar de kanten waar echte mensen
wonen.
De mening:
Wie van films met veel plot en spektakel
houdt, zal bij C’mon c’mon op zijn honger
Blijven zitten. Een goedaardige, maar
ongebonden volwassen man en een
schattig, maar vroegrijp kind zijn samen op
reis en bouwen met horten en stoten een
intense band op: Die Hard is het niet!! De
schoonheid zit in het kleine, in het
menselijke van hevige ruzies en
onbedaarlijke giechelpartijen.
Mills ontwijkt wel alle valkuilen en clichés
van het Hollywoodsentiment, met dank
aan Joaquin Phoenix en natuurtalent
Woody Norman als Jesse. Dit is een
tedere film maar geen kleverige, een wijze
maar geen belerende.

En ondertussen in CC Belgica
26 februari, Teresa Salgueiri, Alegria
Teresa Salgueiro is de voormalige
frontvrouw van Madredeus.
Haar wereldtoernee is genoemd naar een
gedicht van José Saramago uit de bundel
Provavelmente Alegria (1970).
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In Alegria blikt Teresa Salgueiro terug op
de laatste 12 jaar van haar carrière, vanaf
het moment dat ze Madredeus verliet in
2007 en een nieuw hoofdstuk begon als
performer en producer. Bovenop de
nieuwe arrangementen van origineel
werk, door Teresa geselecteerd, heeft zij
songs gekozen die haar bewondering
tonen voor folkmuziek uit verschillende
windstreken.
Ze illustreren haar unieke gave om haar
blik te vertalen in muziek, met de
veelzijdigheid van haar stem en bijgestaan
door haar muzikanten: José Peixoto
(gitaar), Fábio Palma (accordeon), Óscar
Torres (contrabas) en Rui Lobato (drums,
percussie en gitaar).

Opgelet: locatie = Onze-LieveVrouwekerk
Tickets: www.ccbelgica.be

Uit een gezamenlijke fascinatie voor
elektronische dansmuziek en ‘footwork’*,
maakten de muzikanten van Granvat en
choreograaf Bui Ngoc Quan deze
energieke performance, gemengd met
impro, afro en housestijlen.
*De dans- en muziekstijl ‘footwork’
onstond binnen de straatcultuur van
Chicago. Typerend is het snelle
voetenwerk in battles gecombineerd met
de uptempo ritmes.

Opgelet: locatie Hangar 43 in
Dendermonde
Tickets: www.ccbelgica.be
Maar!!! Zesdejaars gaan sowieso … J

Volgende week: Maxim Waladi i.s.m.
Action Zoo Humain, Le chicon

Onze laatste Avondgast!

11 maart, Granvat, Com on Feet
Come on Feet is een ontmoeting tussen
clubcultuur, livemuziek en hedendaagse
dans in een choreografie van Bui Ngoc
Quan (Ballet C de la B). In Come On Feet
zie je het snelle voetenwerk van zes
dansers op live clubmuziek.
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En ondertussen in cinema
Albert ….
C’mon, C’mon

Lot van haar familie. Een eenvoudig en
hard verhaal dat de weg schetst van
iemand die besluit tegen de wet te
handelen. Anne heeft weinig tijd meer, de
examens naderen, haar buik wordt
ronder... Gouden Leeuw van het
Filmfestival van Venetië, bewerkt naar het
gelijknamige boek van Annie Ernaux.
Oordeel van de redactie: enkel lovende
recensies voor dit Franse pareltje. Ik las
het boek en kijk uit naar de verfilming.

Belfast
Verhaal: radiojournalist Johnny’s zus Viv
vraagt hem om op haar 9-jarig zoontje
Jesse te letten terwijl zij voor haar man,
die kampt met psychische klachten, moet
zorgen. Wanneer Johnny zijn neefje onder
zijn vleugels neemt tijdens een roadtrip
van Los Angeles naar New York en New
Orleans, ontstaat er langzaam een unieke
band tussen de twee.
Oordeel van de redactie: zie bespreking in
dit krantje

L’Evénement

Verhaal: Belfast werd geschreven en
geregisseerd door Kenneth Branagh en is
een aangrijpend verhaal over liefde,
vreugde en verlies in het leven van een
jongen die opgroeit met de muziek en de
sociale onrust van het eind van de jaren
zestig.
Oordeel van de redactie: een film waar ik
echt naar uitkijk. Oscarnominatie is
binnen. Branagh is een gevestigde naam
een cast met Caitriona Balfe Judi Dench
doet ook het allerbeste vermoeden.

Verhaal: Het verhaal van Anne, een
piepjonge vrouw die besluit een abortus
te laten plegen om haar studies af te
maken en te ontsnappen aan het sociale

En, oh ja, op 2 maart première van The
Batman, met Robert Pattison in de rol van
de vleermuisman …. Allen daarheen J
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Of, toch maar bingen op de
zetel? Niet te missen series!
Marseille (Netflix)

Verhaal: Marianne en Connell voelen
genoeg voor elkaar, alleen slagen ze er
maar niet in elkaar duidelijk te maken
hoevéél. Hun worstelingen vormen de
rode draad in Normal People, een
twaalfdelige serie gebaseerd op Sally
Rooneys gelijknamige bestseller.
Oordeel van de redactie: deze serie werd
de hemel ingeprezen en eerlijk? Dat
begrijp ik niet. Wat heb ik me geërgerd
aan de eindeloze paringsdans tussen beide
hoofdfiguren en het vaak onnodige naakt.
Wel grandioos geacteerd, maar kon me
maar matig boeien. Het boek is beter!

Verhaal: Vuile politiek in een grote,
multiculturele havenstad, daar gaat het
over in Marseille. Burgemeester Robert
Taro (Gérard Depardieu) is er na twintig
jaar klaar mee, met het bestieren van de
stad. Zijn kroonprins staat al in de
startblokken, de als een porno-acteur
uitgedoste Lucas Barres. Maar Taro laat
ook niet met zich sollen en Barres heeft te
veel haast – dat leidt tot een bikkelharde
politieke strijd in deze louche wereld van
vastgoed, drugs en smerige deals.
Oordeel van de redactie: Marseille staat
tot mijn verbazing in het lijstje van tien
slechtste (!) Netflixseries (bron: Humo), dit
begrijp ik niet. De serie boeit twee
seizoenen lang en Depardieu laat nog eens
zien dat hij de Julien Schoenaerts van
Frankrijk is!

Normal People (VRT Nu)

Domina (Canvas en VRT Nu)

Verhaal: Historische dramareeks over Livia
Drusilla, echtgenote van de eerste keizer
van het Romeinse Rijk en een van de
machtigste vrouwen in Rome ooit.
Oordeel van de redactie: gefundes fressen
voor wie genoten heeft van Rome. Ik hou
van de periode, de kledij, enzovoort. Fijn
is dat we de geschiedenis nu bekijken door
de bril van de echtgenote van Keizer
Augustus.
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