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Hommage van de maand: 
Victor Horta 
 
 
Geboren 6 januari 1861 
Gestorven 8 september 1947 
Belgisch architect 
 
1884: gouden medaille aan Academie voor 
Schone Kunsten 
Stage bij A. Balat: Koninklijke serres van 
Laken 
1920/1927: directeur Hoger Instituut van 
Schone Kunsten in Antwerpen 
1927/1930: directeur Academie voor 
Schone Kunsten in Brussel 
Hoogleraar aan ULB 
 
1893: Hotel Tassel 
1900: woonhuis en atelier 
1903: grafmonument J. Brahms (Wenen) 
1928: PSK (huidige BOZAR) te Brussel 
1912: ontwerp Centraal station Brussel 
(opgeleverd door M. Brunfaut in 1953) 
 
Victor Horta stond afgebeeld op het 
Belgische bankbiljet van 2000 frank. 
 
Hij eindigde zowel in de Vlaamse als de 
Waalse verkiezing van “De grootste Belg” 
op nummer 15. 
 
 

 

 
 

Op de site van UNESCO werelderfgoed 
vind ik volgende tekst als inleiding op het 
werk van Victor Horta:  
 
De vier grote stadswoningen in 
Brussel - Hôtel Tassel, Hotel Solvay, 
Hotel van Eetvelde en Maison 
Atelier Horta - zijn enkele van de 
meest opmerkelijke en 
baanbrekende architectuurwerken 
van het einde van de 19e eeuw. Ze 
zijn ontworpen door de architect 
Victor Horta, een van de eerste 
initiatiefnemers van de Art 
Nouveau. De stilistische revolutie 
van de woningen kenmerkt zich 
door hun open ontwerp, de 
verspreiding van het licht en de 
briljante verbinding van gebogen 
decoratielijnen met de 
gebouwstructuur. De stadwoningen 
van Horta getuigen van een 
radicale nieuwe aanpak waarmee 
ze gelden als grootste uitdrukking 
van de Art Nouveau stijl. 
 

 
 
Dit toont meteen aan wat een belangrijk 
architect én vernieuwer Horta was in zijn 
tijd.  De vier vernoemde grote 
stadswoningen vormen dan ook de 
ruggengraat van deze hommage.  Dit 
strookt trouwens volledig met mijn visie  
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dat we ons voluit moeten focussen op de 
kunstenaar, eerder dan op de mens.   
Over Horta als echtgenoot en familieman 
is trouwens weinig bekend.  In zijn 
onafgewerkte Mémoires zwijgt de 
architect over zijn privéleven, hij toont 
zichzelf liever als eenzaat, workaholic en 
geniaal ontwerper van heel wat Art 
Nouveau gebouwen.  Het is wachten op 
de biografie van Michèle Goslar Victor 
Horta 1861-1947 om wat meer over de 
mens achter de vernieuwde ontwerper te 
weten te komen.   
 
Welaan dan, voor de nieuwsgierigen 
onder jullie, een tip van de sluier ….  Net 
als voor zovelen is ook voor Victor Horta 
alle begin moeilijk: na zijn studies krijgt hij 
slechts kleine opdrachten tot hij, als 
stageair in het atelier van Balat, 
hofarchitect, meewerkt aan de ontwerpen 
voor de Koninklijke Serres van Laken.  Dat 
opende voor Horta echter nog geen 
deuren bij een groot opdrachtgever als 
Leopold II.   
 

 
 
De doorbraak van Horta kwam er pas toen 
hij lid was geworden van de dynamische 
en invloedrijke vrijmetselaarsloge Amis 
Philantropes in Brussel.  Hij krijgt ineens 
belangrijke particuliere opdrachten 
(Autrique, Tassel…) en geraakt aan de slag 
aan de ULB, als docent, en de stad Brussel, 
waar hij directeur van de academie wordt. 
 
 

 
Het succes heeft jammer genoeg ook een 
prijs: Horta was een perfectionist en keek 
niet op een uur of een (halve) nacht werk. 
Hij verwachtte van zijn medewerkers dat 
ze twaalf uur per dag aan de slag waren. 
Hij kon bovendien zeer opvliegend zijn. 
Van een familieleven bleef er 
waarschijnlijk niet veel over met alle 
gevolgen van dien.    
 
Maar, zoals jullie weten is ons 
Cultuurkrantje geen doorslag van pakweg 
Dag allemaal: tijd dus om ons te 
concentreren op zijn ontwerpen!  Of 
liever, de ontwerpen die er vandaag nog 
zijn, want in de eerste helft van de 20ste 
eeuw werden heel wat van zijn gebouwen 
afgebroken.  Ook zijn ambitie om het 
architectuuronderwijs grondig te 
hervormen moest hij laten varen.  
Concullega Henri Van de Velde, met wie 
hij op gespannen voet leefde, lukte dat 
wel met de oprichting van het Terkamere 
Instituut. 
 
 
 
Hôtel Tassel 
Paul-Emile Jansonstraat 6 te Brussel (in de 
buurt van de bekende Louizalaan) 
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Het grote herenhuis dateert uit 1894 en 
werd ontworpen voor Horta’s vriend Emile 
Tassel, hoogleraar aan de ULB.  Het was 
het eerste belangrijk bouwwerk van Horta 
als zelfstandig architect en het kan 
beschouwd worden als een soort manifest 
voor de Art Nouveau. 
 
De Art Nouveau?   
De Jugendstil of Art Nouveau was een 
internationale stijl, die zich in heel Europa 
ontwikkelde rond 1900, zowel in de 
architectuur als de decoratieve kunsten. 
Deze vormgevingsstijl gaf vooral een 
eigentijds levensgevoel weer, ze had geen 
boodschap of achterliggende filosofie. 
Kunstenaars ontwierpen kleurige 
reclameplaten voor industriële producten: 
zeep, auto's, tabak, olie, fietsen, spiritus, 
theaterproducties of tentoonstellingen. 
Nieuwe lettertypen en lay-out: de 
organische kracht van de plant diende als 
uitgangspunt. 
(bron: www.kunst-modernisme.com) 
 

 
 
Horta gebruikte in het Tasselhuis nieuwe, 
revolutionaire constructiemethoden, 
waardoor de bouwelementen vloeiend in  

 
elkaar overgingen.  Het gietijzer was heel 
geschikt voor de lineaire, decoratieve 
elementen.   In de Art Nouveau werd het 
interieur tot een geheel gecomponeerd: 
behang, gordijnen, tapijten, meubelen tot 
het bestek toe vormden samen een op 
elkaar afgestemd totaalbeeld.  Horta hield 
zich met nooit aflatend perfectionisme 
bezig met elk detail.   
 
Wat maakt Hôtel Tassel zo vernieuwend? 
De gevel riep al heel wat gemengde 
gevoelens op.  Horta plaatste namelijk de 
deur centraal en ontwierp een bel-etage 
woning wat indruiste tegen het 
toenmalige verwachtingspatroon.  Binnen 
in de woning zien we het genie van de 
architect, met licht en spiegels creëert hij 
een ruimte-ervaring, die, laat mij toe het 
te zeggen, niet past bij een “rijhuis”.  
  

 
 
Maar, er is zoveel meer te ontdekken, 
eens het huis binnen, ontdek je een ware 
sprookjeswereld, een wereld van glas-in-
loodramen, mozaïeken, 
muurschilderingen en smeedijzer. Het 
geheel is een mengeling van Japanse 
invloeden en direct aan de plantenwereld 
ontleende motieven.  Deze twee 
inspiratiebronnen waren typisch voor de 
Art Nouveau. 
 
Het bordes van de bel-etage wordt 
verlicht via de koepel van de wintertuin. 
Een mozaïekvloer met arabesken, waarin  
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de roosters van de heteluchtverwarming 
zijn verwerkt, zorgt voor een visuele 
eenheid tussen het trappenhuis, het 
bordes van de bel-etage en de wintertuin. 
De felgekleurde glas-in-loodramen lijken 
op reusachtige Japanse prenten.  Je moet 
het zien om te kunnen geloven !!  Het 
huis is echter enkel te bezoeken bij 
bepaalde gelegenheden of op aanvraag.  
Meer info: www.explore.brussels 
 

 
 
En, nog een erg leuk detail: Tassel was 
amateurfotograaf en installeerde zijn 
projectie-apparaat op de 
tussenverdieping. Via een opening in de 
borstwering kon hij dan op een scherm in 
het salon beelden projecteren. 
 
 
Hotel Solvay 
Louizalaan, 224 te Brussel. 
 

 
 

 
Het Solvayhuis wordt beschouwd als een 
van de meest geslaagde werken van Victor 
Horta.  Dankzij de industrieel Ernest 
Solvay, die de opdracht had gegeven voor 
het project, kon Horta beschikken over 
een onbeperkt budget. Dit luxueuze 
gebouw met een gevel van vijftien meter 
aan de chique Louizalaan is een 
representatief voorbeeld van hoe de 
families uit de welgestelde burgerij in de 
19e eeuw leefden. 
 
Ook hier gaat Horta voor 
“Gesammtkunst”, hij ontwerpt alles, tot 
de tapijten en het servies toe, en bereikt 
zo een gevoel van samenhang, van 
eenheid en, jawel, unieke schoonheid.  
Het Solvayhuis is zo mogelijk nog 
adembenemender dan het Tasselhuis.  
 

 
 
De voorgevel is symmetrisch opgetrokken 
rond de vensterdeur van de bel-etage, 
met andere woorden, ook hier werkt 
Horta met een centrale voordeur en het 
vernieuwende bel-etage concept. Deze 
deur geeft toegang tot een balkon en 
wordt geflankeerd door twee gebogen 
vensters. In de voorgevel bewonderen we 
wat Horta met zijn favoriete materialen, 
glas, ijzer en natuursteen, doet. 
 
Binnenin komen die materialen terug en 
kunnen we ons vergapen aan een trap 
met balustrade in verguld metaal.  Deze 
leidt naar een overloop waarop 
verschillende kamers uitgeven, die slechts  



**** Cultuurkrantje Atheneum **** 
** 15 maart 2022 ** 

 5 

 
 
zijn gescheiden door glazen wanden met 
verschillende motieven. 
 

 
 
Een grote toegangspoort leidt naar de 
stallen die zich achteraan het huis 
bevinden, in de tuin. In de kelders vinden 
we de keukens en het kantoor; op de bel-
etage liggen het salon en de eetkamer. 
 
Bezoeken kan enkel op aanvraag, surf naar 
www.hotelsolvay.be/nl/ 
 
 
 
 
Hotel van Eetvelde 
Palmerstonlaan 4 in de Brusselse wijk van 
de Squares. 
 

 

 
 
Dit is misschien van de vier huizen het 
minst spectaculaire, vermoedelijk omdat 
het meer opgaat in de omgeving.  Het mist 
ook de centrale voordeur, maar sluit wat 
interieur betreft volledig aan bij de vorige 
huizen.  Ook hier werkte de architect met 
een bel-etage concept en een langs boven 
verlichte wintertuin.   
 
Het huis werd tussen 1895 en 1998 
gebouwd in opdracht van de toenmalige 
gouverneur van Kongo-Vrijstaat Edmond 
van Eetvelde.  Het wordt als gelegenheid 
gebruikt om officiële ontvangsten te 
organiseren voor de politieke wereld. 
 
Deze locatie kan enkel op aanvraag 
bezichtigd worden.  Meer info op 
www.explore.brussels 
 
 
 
 
 
Maison Atelier Horta 
Amerikaansestraat 25 te Brussel 
 

 
 
In dit atelier en huis van Victor Horta 
bevindt zich nu het Hortamuseum. Deze 
twee gebouwen werden gebouwd tussen 
1898 en 1901 en bevatten drie  
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trappenhuizen: een voor de bewoners, 
een voor het architectenbureau dat hier 
was ondergebracht en een derde voor de 
bedienden.  Maar het is vooral de 
plattegrond en het vernieuwend 
ruimteconcept van het huis dat 
baanbrekend was: de kamers geven uit op 
het met een glazen lichtkoepel bekroonde 
trappenhuis, waardoor de lichtinval sterk 
wordt bevorderd. 
 

 
 
Het Hortamuseum is op maandag na elke 
namiddag te bezoeken en loont zeker de 
moeite.  (trein naar Brussel Zuid, dan bus 
365a voor zes haltes, stap aan aan “Ma 
campagne” en na 4 minuutjes wandelen 
ben je er!).  
 
In het museum krijg je een mooie 
synthese van de vier UNESCO 
wereldgoedgebouwen en een knappe 
inleiding op het genie van dé Art Nouveau 
architect van België.  Laat je overrompelen 
door de schoonheid en de balans die in elk 
detail van dit museumhuis te vinden is.  
Een groot deel van de interieurdecoratie 
bleef immers bewaard: de mozaïeken, de 
glasramen, het meubilair en de 
muurschilderingen vormen een 
harmonisch verzorgd geheel. 
 
Meer info op: 
www.brusselsmuseums.be/nl/horta-
museum 
www.hortamuseum.be 

 

Literatuur: De Boon wordt 
uitgereikt op 24 maart 2022 
 
De Boon is een nieuwe  jaarlijkse 
literatuurprijs voor een oorspronkelijk in 
het Nederlands geschreven boek en wordt 
op 24 maart 2022 voor het eerst  
uitgereikt in Oostende.  De winnaar rijft 
naast eeuwige roem ook nog eens 50.000 
euro binnen.  Niet alleen de vakjury's 
delen prijzen uit, ook de lezers bekronen 
een boek. 
 
De ervaring leert me dat een 
literatuurprijs de bekroonde auteur 
tijd en vrijheid geeft, precies dat 
wat een schrijver vleugels geeft. 
(Brigitte Raskin, voorzitter jury) 
 
Graag laat ik jullie kennismaken met de 
genomineerde boeken, op een na allemaal 
van relatief onbekende auteurs.  Dat 
aspect maakt de nieuwe prijs 
veelbelovend en spannend én wij leren als 
lezer nieuwe namen kennen. 
 
Erdzal Balci, De gevangenisjaren 
De auteur: Erdal Balci (1969) is schrijver 
en columnist. In 1998 werd hij 
correspondent in Turkije voor 
Nederlandse en Vlaamse kranten en 
tijdschriften. Na zestien jaar keerde hij 
terug naar Utrecht. 
 

 



**** Cultuurkrantje Atheneum **** 
** 15 maart 2022 ** 

 7 

 
Het boek: De gevangenisjaren is een 
autobiografisch boek en vertelt het 
verhaal van Balci’s komst in Nederland.  
Hij is elf op dat ogenblik en zoon van een 
op dat moment zo genoemde 
“gastarbeider”.  Het gezin nam wel zijn 
cultuur mee en de jonge Balci werd naar 
de koranschool gestuurd.  Zijn hoop dat 
Nederland garant stond voor vooruitgang 
en vernieuwing werd daarmee gedeeltelijk 
de kop in gedrukt.  In zijn boek vertelt hij 
met veel bravoure hoe hij zich los 
worstelde van zijn eigen cultuur om zich te 
ontwikkelen tot journalist en schrijver. 
 
Een gevangenis van de cultuur, die 
is moeilijker om aan te ontsnappen 
(Erdzal Balci) 
 
Oordeel van de redactie: Erdal Balci 
schrijft ongelooflijk mooi over zijn 
dramatische jeugdjaren in Turkije.  Hij 
doet dat in een beeldende stijl vol 
vergelijkingen en metaforen, waar ik wel 
van hou.  Het rauwe relaas is ook des te 
pakkender omdat het uit de pen vloeit van 
een Turks auteur, met andere woorden, 
hij weet waarover hij schrijft.   
Eens verhuisd naar Utrecht, ervaart de 
auteur het leven binnen zijn Turkse familie 
als een gevangenis.  De sociale controle 
door de familie en de Turkse omgeving 
beperkt hem in alles.  Er is geen liefde, 
maar wel dwang.  Zo beschrijft hij 
openhartig zijn omgang met zijn Turkse 
vrienden, de eerste contacten met meisjes 
en zijn liefdesverdriet.  We begrijpen als 
lezer zijn ontwikkeling om los te komen uit 
“de gevangenis” van het Turkse milieu 
met zijn onbarmhartige sociale controle. 
Balci verkettert in zijn autobiografische 
roman zowel de starre islamitische cultuur 
als de idee van de westerse wereld om die 
islam haar patriarchale positie te blijven 
gunnen. 
 

 
De Gevangenisjaren schetst een 
beklemmend beeld van de 
hulpeloosheid van een stel 
migrantenkinderen in de Utrechtse 
straten en hoe mensen - ongeacht 
hun culturele of religieuze 
achtergrond hun leven zin trachten 
te geven, wat een uiterst moeilijke 
opdracht is. 
(Trouw, 8 december 2021) 
 
 
 
 
 
Pauline de Bok, De poel 
De auteur:  Pauline de Bok (1956) 
studeerde theologie en filosofie. Ze is 
vertaler en schrijver van literaire non-fictie 
en woont afwisselend in Amsterdam en op 
het Oost-Duitse platteland.  Daarnaast is 
ze ook dochter van een veearts en 
interesseert ze zich in de veranderende 
verhouding van de mens tot de dieren, die 
jammer genoeg niet altijd ten goede is. 
 

 
 
Het boek:  De poel verscheen in 2021 en 
werd ook al genomineerd voor de Jan 
Wolkers Prijs 2021.   
Het verhaal speelt zich af in één plek, 
namelijk Mecklenburg, een merengebied 
in Duitsland.  Daar komt de auteur al 22  
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jaar: in een oude koeienstal met wat 
grond eromheen en een waterpoel.  Ze 
gaat er naartoe, vol verwachting, voor de 
eerste maal tijdens de winter is de poel 
droog gebleven.  Dat verontrustte haar 
enorm en was zo gigantisch vreemd. Voor 
haar is het een symbool voor wat er aan 
de hand is met het klimaat.  
 
Uit het water komt al het leven 
voort. 
(Beginzin van het boek) 
 
Oordeel van de redactie: al zijn de 
intenties van de schrijfster lovenswaardig: 
ons met onze neus op de klimatologische  
ramp drukken, toch kon dit boek me maar 
matig bekoren.  Ze heeft vaak geen 
antwoorden op de vele vragen die ze 
vooropstelt, wat natuurlijk geen probleem 
hoeft te zijn, maar ik ergerde me aan haar 
vaak te vergezochte vragen, aan haar 
soms te overdreven manier om de zaken 
op scherp te stellen.  Kortom, ik ging niet 
mee in haar gedachtegang.  Al zeker niet 
toen op het einde van het boek het 
coronavisrus toesloeg en De Bok zo 
mensenschuw wordt dat ze zich 
“schuilhoudt als een dier tussen de andere 
dieren.  Opgejaagd, maar wel eindelijk in 
harmonie met de natuur.”  Ik bedoel 
maar…! 
 
 
 
 
 
Raoul De Jong, Jaguarman 
De auteur: Raoul de Jong (1984) schreef 
voor Vrij Nederland, Het Parool en NRC 
Handelsblad en publiceerde al vijf boeken. 
Naast auteur is hij ook columnist, 
programmamaker en danser.  Zijn werk 
kenmerkt zich door een humoristische, 
autobiografische en spirituele toon.  
 

 

 
 
Het boek:  Jaguarman dat in 2020 
verscheen, werd ook genomineerd voor 
de Libris Literatuurprijs, de European 
Union Prize for Literature, de Boekenbon 
Literatuurprijs, en nu dus ook voor De  
Boon.  De ondertitel van het boek leert 
ons al meer over het onderwerp: Mijn 
vader, zijn vader en andere Surinaamse 
helden. 
 
Het verhaal gaat over een voorvader die 
kon transformeren tot een jaguar, zo 
vertelde De Jongs vader hem.  Meer nog, 
er bestaat een link tussen zijn familie en 
het regenwoud waar De Jong als kind al 
van droomde naartoe te gaan.  Een van 
zijn voorvaders was een winti-priester die 
dus de erfelijke kracht had om te 
veranderen in een jaguar, de koning van 
de jungle.  Een kracht die er niet meer is 
doordat zijn vader christelijk is geworden. 
Zijn vader vroeg hem dan ook uitdrukkelijk 
niet op zoek te gaan naar die kracht en 
laat dat nu net zijn wat De Jong wel heeft 
gedaan voor het schrijven van Jaguarman. 
 
Wees een jaguarman. Dat is iets 
wat je je elke dag opnieuw moet 
voornemen. Je bent het nooit voor 
altijd, je wordt het door je acties en 
de keuzen die je maakt. Daar hoef 
je niet bruin of half-Surinaams voor 
te zijn, maar mens. Eén persoon 
kan dingen veranderen. Blijf alert, 
stroom niet met de massa mee en  
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laat dingen niet gebeuren omdat ze 
nu eenmaal gebeuren 
(fragment uit het boek) 
 
Oordeel van de redactie: aangezien ik hou 
van brievenromans, heeft ook dit boek me 
erg aangesproken.  Het is opgebouwd  
uit tien brieven van de auteur aan zijn 
voorvader.  Op deze manier wordt de 
geschiedenis van Suriname en de gruwel 
van de koloniale onderdrukking op 
meeslepende en persoonlijke manier 
verteld.  Parallel hiermee gaat De Jong dus 
op zoek naar de jaguarman.  Hij vindt 
uiteindelijk een mens die met gevaar voor 
eigen leven de keuze maakt niet met de 
massa mee te bewegen, dát is de 
jaguarman, concludeert hij. Geen vloek 
dus, maar een wonder. En laat ik nu net 
graag over wonderen lezen !! 
 
 
 
Marieke Lucas Rijneveld, Mijn lieve 
gunsteling 
De auteur: M.L. Rijneveld kreeg in dit 
Cultuurkrantje al heel wat aandacht.  Hij is 
de eerste Nederlandstalige schrijver die 
met een vertaald boek de Booker 
International Prize won.  Hij kwam ook in 
woelige wateren terecht naar aanleiding 
van de vertaling van het gedicht van 
Amanda Gorman (inauguratie Biden). 
 

 

 
Het boek: ook het boek kreeg al aandacht 
in vorige edities.  Samenvatting: een 
veearts is seksueel geobsedeerd door een 
getroebleerd jongensmeisje dat juist aan 
het begin van haar puberteit staat. 
 
Geregeld wilde ik Mijn lieve 
gunsteling wegleggen, omdat 
sommige plastische beschrijvingen 
me vervulden met weerzin en 
walging. Maar ik kon het niet. Ik 
wilde het ook niet. Ik moest wel  
doorlezen, me laten meeslepen 
door Rijnevelds tomeloze taal. 
(recensie De Volkskrant) 
 
Oordeel van de redactie: de 
gedoodverfde winnaar, vrees ik.  Aan 
Rijnevelds stilistische hoogstandjes kan 
niemand tippen, toch?   
Hij greep ook al naast de Libris 
literatuurprijs, die moest hij aan Jeroen 
Brouwers laten.   
Zelf kan ik de taalvaardigheid van de 
auteur zeker appreciëren, maar heb ik 
moeite met zowel het gitzwarte 
onderwerp als de geweldddadigheden die 
zo plastisch worden beschreven, dat je ze 
moeilijk kunt vergeten (en geloof me, je 
wilt ze vergeten!). 
 
 
 
Nico Dros, Willem die de Madoc maakte 
De auteur: Nico Dros (1956) is als 
historicus afgestudeerd aan de Vrije 
Universiteit van Amsterdam.  Hij is ook 
auteur van tal van historische fictie.  Dat 
wordt hem, gezien zijn status van 
academicus, vaak kwalijk genomen.  Hij 
zou een loopje nemen met de feiten. 
Anderzijds, velen beschouwen hem als de 
Umberto Eco van de Lage Landen … Een 
compliment zou ik zo denken! 
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Het boek:  Willem die Madoc maakte is 
een vuistdikke (bijna 600 pagina’s!) 
historische roman over een jongen die 
midden in de middeleeuwen aanspoelt op 
het strand en die de lezer meeneemt naar 
het ontstaan van het verhaal van Van Den 
Vos Reynaerde.  Aangezien niemand echt 
weet wie de schrijver van het dierenepos 
was, kan de schrijver zijn fantasie 
verweven met een historisch correcte 
tekening van de middeleeuwen. 
 
Een heerlijk ouderwetse geweldige 
historische roman. 
(Onno Bloem) 
 
Oordeel van de redactie: Hoor ik je nu 
denken: “saai”?  Niets is minder waar, 
Dros slaagt erin de middeleeuwse wereld 
op een overtuigende manier tot leven te 
brengen.  Een pageturner, met andere 
woorden.  Maar, het boek is meer dan een 
verslavende avonturenroman, Dros toont 
zijn historische kennis door leerzame 
terzijdes toe te voegen over filosofie, 
religie, politiek en literatuur.  Goed is dat 
deze nooit de vaart uit de roman halen.  
Speciale vermelding ook voor het ronduit 
schitterend taalgebruik van de schrijver.   
 
Dit boek staat ook op de shortlist van de 
Librisprijs en zou zomaar eens een 
overwachte winnaar kunnen worden. 
 
 

 
Tenstoonstelling van de 
maand:  Antoine de Saint 
Exupéry. De kleine prins 
tussen de mensen.  Brussels 
Expo. 
 

 
 
Neem de trein naar Brussel Zuid en neem 
vervolgens de metro lijn 6 richting Koning 
Boudewijn.  Stap af aan halte Heizel.  Ook 
niet onbelangijk: bezoek je de 
tentoonstelling met de trein, dan geniet je 
van 50% korting op de trein. 
 
 
Tickets bij voorkeur online reserveren: 
https://thelittleprince.ticketlive.be/schedu
le?language=nl 
 
Openingsuren: 
Dinsdag tot vrijdag: 9u => 17U 
Zaterdag en zondag : 10u => 18u 
 
 
De tentoonstelling Antoine de Saint 
Exupéry. De Kleine Prins tussen de  
Mensen laat u kennismaken met de 
wereld van de Kleine Prins en zijn 
bedenker, Antoine de Saint Exupéry. Ze 
bestaat uit vier delen die de bezoeker in  
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heel verschillende werelden 
onderdompelen: 
 
1. De wondere wereld van de Kleine Prins 
In dit eerste deel van de tentoonstelling 
ontdek je de sculpturen van kunstenaar 
Arnaud Nazare-Aga.  Ze brengen de 
avonturen van de Kleine Prins tot leven in 
een spectaculaire enscenering.  Dankzij 
zijn beeldhouwwerken, die in de ruimte 
zweven, kan de bezoeker het verhaal 
herbeleven van deze kleine man die van 
een verre planeet kwam om ons over 
onszelf te vertellen.   We kennen allemaal 
de naïeve tekeningen uit het boek: de 
kleine prins zijn liefde voor 
zonsondergangen, de baobabs die zijn 
planeet bedreigen, de vos die hij moet 
temmen, de schapen die hij moet tekenen 
en vooral de roos: zoveel beelden die alle 
kinderen (en ook volwassenen) van de 
wereld, toen en nu, betoveren.   
 

 
 
 
2. Het boeiende leven van Antoine de 
Saint Exupéry 
Dit tweede deel van de tentoonstelling 
focust op de schrijver van het filosofisch 
pareltje.  Hier worden persoonlijke 
objecten, foto’s, manuscripten en 
tekeningen van de auteur getoond.  
Antoine de Saint Exupéry is een 
gepassioneerd vliegenier, een pionier van 
de luchtvaart, een schrijver en strijder in  
de Tweede Wereldoorlog.  Een man die 
houdt van het leven en de mensheid.  
Het is de eerste keer dat zoveel 
persoonlijke voorwerpen, foto's, 
manuscripten en tekeningen zijn  

 
samengebracht om zijn levensverhaal  te 
vertellen.   Er worden ook  replica's van 
vliegtuigen getoond naast filmprojecties, 
audiovisuele montages en getuigenissen 
van de schrijver, zijn familie en vrienden.   
 
Rest tenslotte nog het mysterie van zijn 
verdwijning boven de Middellandse Zee, 
op een dag in juli 1944. Zijn laatste missie. 
 

 
 
 
3. De ene is de andere 
De wereld van de Kleine Prins en die van 
zijn schepper komen samen in een 
grandioze meeslepende ruimte waar je 
getuige zal zijn van een verstoppertje 
tussen de auteur en zijn beroemde 
personage.  Te midden van een 
fabelachtig decor vinden zij elkaar, 
verdwalen zij en achtervolgen zij elkaar in 
een show die gebruik maakt van alle 
gangbare audiovisuele middelen.  
 
Deze immersieve beleving (en hét 
spektakelstuk van de tentoonstelling) 
kwam tot stand in samenwerking met Luc 
Petit (toneelregie), Christophe Gaeta 
(scenografie en coördinatie), Vianney 
Fontaine (schrijven en produceren van de 
soundtrack) en Penseur de Prod (beelden 
en videomapping). 
 
 
4. Het atelier van de Kleine Prins 
Tenslotte worden de bezoekers 
uitgenodigd om zich uit te drukken, te 
reageren en keuzes te maken in een 
interactieve workshop.  Je zal kunnen  
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nadenken en filosoferen samen met de 
Kleine Prins en zijn schepper of gewoon 
nagenieten van een toch wel erg 
bijzondere tentoonstelling en ontroerende 
hommage aan een wereldwijde klassieker. 
(inspiratiebron voor dit artikel + meer info 
over de tentoostelling: https://expo-
petitprince.com/nl/) 
 

 
 
 
CD van de maand: Stromae, 
Multitude 
Het werd aangekondigd en was beloofd: 
aandacht voor Stromae en zijn laatste 
worp: Multitude.  De zanger had grote 
schoenen te vullen, namelijk zijn eigen 
kleurrijke schoeisel van achtenhalf jaar 
geleden ….  Zou hij aan de torenhoge 
verwachtingen kunnen voldoen?  Als 
tekstschrijver werd hij ooit de natuurlijke 
zoon van de unieke Jacques Brel 
genoemd, muzikaal bleek hij even 
inventief als, zeg maar, de grote David 
Bowie om van zijn gedurfde kledingkeuzes 
en vernieuwende videoclips nog maar te 
zwijgen.  We zijn echter 8 jaar verder, de 
wereld stond niet stil …. 
 

 
 
Eerst werd Santé op de wereld losgelaten.  
Dat stelde gerust.  Ik hoorde de 
vertrouwde ritmes, de woordspelingen,  

 
het gekende thema van medeleven met  
de verschoppelingen der aarde.  Het zal 
toch niet waar zijn, zeker?  Stromae, eens 
dé groot vernieuwer, speelde op veilig.   
 
Toen hij  l’Enfer (tijdens een 
nieuwsuitzending godbetert)  voor het 
eerst live zong, wist ik dat -met wat geluk 
en meer van dit-  Paul Van Haver 
misschien wel een derde meesterwerk op 
rij had gemaakt.  L’enfer verhaalt over de 
gedachten rond zelfdoding die hij de 
afgelopen jaren had en het gevoel dat 
hem dit opleverde.   De beste manier om 
tegenslag en de zware deken van 
depressie tegen te gaan is door het leven 
te vieren: met energie, met een morele 
plicht tot optimisme, met een 
middelvinger naar de tegenslag en 
openheid over de momenten dat het even 
tegenzit.  Je moet het maar durven je zo 
kwetsbaar op te stellen.  Ik keek met nog 
meer ongeduld uit naar 4 maart, de 
releasedatum van Multitude. 
 

 
 
“Putain de maladie”,  Stromae spuugt de 
woorden er bijna uit, in het eerste couplet 
van albumopener Invaincu.  Het liedje en 
dus ook de cd, begint luchtig, met 
aanzwellende synthesizerklanken, een 
jubelend koor en een pompende beat.  
 
Tant que j’suis en vie, j’suis 
invaincu.  
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Het is een overwinningskreet van de man 
die jaren afwezig was en zelfs 
aankondigde geen muziek meer te zullen 
maken. In de tussenliggende jaren trad hij 
in het huwelijk en werd zijn zoon geboren, 
maar er waren ook de psychische 
bijwerkingen van malariamiddel Lariam 
(geslikt voor een Afrikaanse tournee), 
overspannenheid, oververmoeidheid en 
depressie.   
 
Zijn zoontje zing hij toe in het ontroerende  
C’est que bonheur, waarin het heeft over 
de minder mooie kanten van het 
ouderschap en alles wat er bij komt kijken. 
 

 
 
In de twaalf nummers op Multitude  laat 
hij horen hoe hij gegroeid is als componist 
en tekstschrijver.  Stromae kaartte vaker 
onalledaagse, maatschappelijke thema’s 
aan in zijn liedjes, denk aan Papaoutai of  
Alors On Danse, en dat is op Multitude 
niet anders.  De Afrikaanse en Zuid-
Amerikaanse invloeden krijgen een 
belangrijke rol op het album.  Er zijn 
Afrikaanse koren, ritmes geleend van de 
Zuid-Amerikaanse cumbia en 
instrumenten zoals de erhu (Chinese viool) 
en de charango (snaarinstrument uit de 
Andes).  Het is een mondiaal muziekfeest. 
 
De zoon van een Rwandese vader en een 
Vlaamse moeder verbindt genres, 
instrumenten en nieuwe combinaties op 
frisse, verrassende en toch natuurlijke  
 
 

 
wijze met elkaar tot een erg geslaagd 
geheel. Bijzonder knap is dat de 
onderlinge liedjes veel van elkaar 
verschillen, maar samen toch als een 
logisch geheel voelen.  Hij toont zich  
kwetsbaar en tegelijk ook strijdbaar.  Zo is 
hij in zijn teksten  vaak schaamteloos 
eerlijk. Multitude toont Van Haver als een 
authentiek en bevlogen kunstenaar en is 
een prachtig, eerlijk en bijzonder geslaagd 
album geworden. 
 
 

 
 
Film van de maand: Dealer 
Dealer is al een paar maanden geleden 
uitgekomen en draait maar in enkele 
bioscopen meer, toch is de kans groot dat 
er hernemingen komen.  Gisteravond 
(zaterdag 12 maart) wist de film maar 
liefst 9 (!) Ensors te verzilveren.  Du jamais 
vu!!  Dus, rep je naar een bioscoop of geef 
de film zeker een kans eens hij op de 
streamingsplatformen verschijnt. 
 

 
 
Euh … Ensors? De Ensors zijn de Vlaamse 
film- en televisieprijzen, zo een beetje het 
kleine broertje van de Oscars en de 
Emmy’s.  Ze werden dit jaar voor de 
twaalfde keer uitgereikt in het Kursaal van 
Oostende.  De prijs dankt zijn naam aan de 
Oostendse schilder James Ensor die 
volgende maand een hommage in dit 
Cultuurkrantje krijgt. 
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Goed, terug naar Dealer.  Naast een aantal 
technische prijzen wist deze debuutfilm 
van Jeroen Perceval ook de prijs voor 
beste film, regie, scenario, acteur in een 
ondersteunende rol én de publieksprijs te 
winnen.  Is dit nu terecht?  Ik denk het 
wel, want Dealer is toch een film die zich 
ver boven het Vlaamse maaiveld bevindt.   
 
De prent is erg rauw, hard en toont de 
duistere wereld van drugs en dealen.  Een 
wereld die Jeroen Perceval (regisseur, 
scenarist en zoon van theaterlegende Luk 
Perceval) niet vreemd was, waardoor het 
een erg persoonlijk verhaal geworden is.  
Oh, ja, de acteur/filmmaker overwon zijn 
demonen jaren terug, maar het lijkt wel 
alsof hij deze film moest maken om het 
hoofdstuk volledig te kunnen af te sluiten. 
 

 
 
De film opent met de ontmoeting tussen 
Anthony (Ben Segers), een succesvolle 
acteur, die zijn lege bestaan probeert zin 
te geven met onder meer drank en drugs, 
en Johnny, een 14-jarige drugskoerier 
(nieuwkomer Sverre Rous), die werkt voor 
een zich in garageboxen ophoudende 
dealer (de schitterende Bart Hollanders). 
De merkwaardige band die tussen die 
twee personages ontstaat, werd door 
Perceval erg mooi geanalyseerd en 
verfilmd: beide verloren zielen vinden 
houvast bij elkaar.  Deze menselijkheid 
geeft een sprankeltje hoop in het verder 
duistere verhaal.   
 
 

 
Ook de theaterwereld biedt een glinster 
licht en hoop wanneer Johnny in een 
ontroerende scène auditie doet voor een 
rolletje.   
 
Kunstbeleving als reddingsboei, Perceval 
kan ervan meespreken.  Toch houdt hem 
dat niet tegen om in een andere scène 
diezelfde tehaterwereld in zijn hemd te 
zetten.  Een echt prima acterende Segers 
staat in een hagelwit pak wat pseudo 
intellectuele teksten af te dreunen terwijl 
enkele figuranten wat stuntelen achter 
hem.  Acteur worden redde Perceval van 
een leven als dakloze, anderzijds eiste de 
theaterwereld zijn vader volledig op, met 
desastreuze gevolgen voor de zoon.  Dit 
persoonlijke verhaal geeft meteen een 
diepere laag aan de film.  
 

 
 
Met andere woorden, een verdiende 
winnaar van al die mooie Ensorbeeldjes.  
Perceval zelf zou een deal rond hebben in 
het mythische Hollywood.  Het weze hem 
gegund, we zullen hem hier in de Lage 
Landen missen. 
 
 
 
 

Iets om over na te denken … 
Op de Ensors werden de acteursprijzen dit 
jaar genderneutraal.  Dit houdt in dat er 
geen aparte categorieën meer zijn voor 
vrouwen en mannen.  Dit was ook al het 
geval op het filmfestival van Berlijn en bij 
de uitreiking van de Gouden Kalveren in 
Nederland.  Wat blijkt nu?  Alle prijzen in  
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alle categorieën werden door mannen 
binnengerijfd.  
 

Niet te vergeten …. 
Op maandag 28 maart om 2 uur des 
ochtends wakker te zijn (of je digicorder te 
programmeren) voor de uitreiking van de 
Oscars. Toch nog altijd het grootste 
filmfeest.  De redactie van Cultuurkrantje 
waagt zich aan een (erg subjectieve) 
pronostiek voor de belangrijkste 
categorieën. 
 

 
 
Beste film: The Power of the Dog 
Beste regisseur: Jane Campion (The Power 
of the Dog) 
Beste acteur: Benedict Cumberbatch (The 
Power of the Dog) 
Beste actrice: Kirstin Stewart (Spencer) 
Beste acteur in een bijrol: Kodi Smith-
McPhee (The Power of the Dog) 
Beste actrice in een bijrol: Judi Dench 
(Belfast) 
Beste buitenlandse film: Drive my Car 
(Japan) 
 
The Power of the Dog is trouwens te 
bekijken op Netflix.  Je zou de 
afstandsbediening nu al vast moeten 
hebben!! !!! 
 

 
 
 

 
 

 

 
En ondertussen in CC Belgica 
 
Deschonecompanie, Rigoletto 
(donderdag 17 maart) 
 

 
 
Rigoletto, de hofnar van de koning, staat 
met een lijkzak in een bootje. In de zak zit 
niet wie hij in opdracht wilde laten 
vermoorden. In zijn verwarring probeert 
hij de gebeurtenissen te reconstrueren die 
tot dit noodlot hebben geleid. 
 
Twee zangers, twee acteurs en een pianist 
dalen samen met hem af in de tragedie die 
begon als een komedie.  Rigoletto, een 
opera- en toneelbewerking van Victor 
Hugo’s Le roi s’amuse en Verdi’s daarop 
gebaseerde opera Rigoletto, is een 
voorstelling over de strijd tegen cynisme. 
 
Met onder meer Stefaan Degand en 
Karlijn. Sileghem. 
 
 
Maxim Waladi, Le chicon 
(woensdag 23 maart) 
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Move over, Jeroen Meus. In Le Chicon 
neemt nieuw talent Maxime Waladi het 
roer achter het fornuis over. Waladi 
kruidt, bakt, bereidt en serveert live zijn 
lievelingsgroente en onze Vlaamse trots: 
het witloof. 
 
De jonge theatermaker, gecoacht door 
Zouzou Ben Chikha, graaft in de 
multiculturele grond van zijn verleden, 
bezaaid met witloofkroppen en 
durumtarwe. Wat werpt hij van zich af en 
wat wenst hij te koesteren? Waladi gaat 
op z’n witte Air Maxen op zoek naar zijn 
wortels en bindt de strijd aan met zijn 
kwelgeesten. 
 
 
Jan Van Looveren, Loslaten 
(zaterdag 9 april) 
 

 
 
Denken dat ik controle hebt over m'n 
eigen leven. Willen vasthouden aan 
zekerheden omdat ik dat geleerd heb. Is 
alles toeval of heb ik mijn eigen toekomst 
in handen?  
Wat denken de mensen over mij en wat 
denk ik over mezelf ? Al deze vragen 
geven me angsten, angsten die me 
dwingen de dingen te controleren, maar is 
het niet beter om de dingen los te laten en 
te zien wat er dan op je pad komt. 
 
Loslaten is een humoristische voorstelling 
die mij verplicht de dingen waar ik mee 
worstel te benoemen.  Herkenbare  
 
 

 
verhalen van en voor mensen die ook met 
hetzelfde worstelen. 
Ik ben 50 jaar en het wordt tijd dat ik de 
komende 50 jaar de controle stap voor 
stap laat vieren. 
 
Meer info over de voorstellingen: 
www.ccbelgica.be 
 
 
 
En ondertussen in Ciné Albert 
 
Belfast 
7 Oscarominaties! 
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. De 
cast bestaat onder meer uit de voor een 
Golden Globe genomineerde Caitriona 
Balfe, Oscarwinnares Judi Dench, Jamie 
Dornan, Ciaran Hinds en de tienjarige Jude 
Hill. In de film spelen Dornan en Balfe een 
gepassioneerd echtpaar uit de 
arbeidersklasse dat betrokken raakt bij de 
onlusten en zien we Dench en Hinds als 
scherpzinnige grootouders. 
 

 
 
Drive my Car 
4 Oscarnominaties 
 
Een acteur en theaterdirecteur, nog 
herstellende van een persoonlijke 
tragedie, stemt ermee in om Oom Vanya  
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op te voeren op een festival in Hiroshima. 
Daar ontmoet hij een gereserveerde jonge 
vrouw die hem als chauffeur is 
toegewezen. Op het filmfestival van 
Cannes goed voor de prijs voor het beste 
scenario en de Prijs van de Internationale 
Pers. Drive my Car is een bewerking van 
een kort verhaal van Haruki Murakami. 
 

 
 
Nowhere 
Openingsfilm op het filmfestival van 
Oostende 
 
Ex-truckchauffeur André (55) vult zijn 
dagen met het opknappen van een 
afgelegen baancafé. Zijn routineuze 
bestaan wordt opgeschrikt wanneer hij de 
dakloze tiener Thierry betrapt op een 
poging tot inbraak. Sterk geraakt door zijn 
verhaal, neemt André hem onder zijn 
hoede en gaan ze op zoek naar een spoor 
van Thierry’s familie. Tijdens de roadtrip 
groeit niet alleen een bijzondere 
vriendschap maar ook het besef dat ze 
elkaar nodig hebben om het verleden te 
laten rusten. 
 

 

 
Ook om naar uit te kijken: 
Marvelproductie: Morbius en 
Fantastic Beasts: The Secrets of 
Dumbledore 
 
 

Toch liever bingen? 
The Andy Warhol Diaries (Netflix) 
Wie was Andy Warhol echt? The Andy 
Warhol diaries van superproducer Ryan 
Murphy geeft een inkijk in het hoofd van 
de Amerikaanse kunstenaar, die even hard 
op zoek was naar liefde als naar 
erkenning.  Hij komt in de serie naar voren 
als een moedige kunstenaar, maar ook als 
een bange man. Hij was verward, eenzaam 
en hongerig naar liefde en erkenning. In 
The Andy warhol diaries wordt de 
Amerikaan die van zichzelf een 
kunstmachine wou maken menselijker. 
Een absolute aanrader. 
 

 
 
Vijfsterrenrecensie in DS Weeekend van 
12 maart: 
https://www.standaard.be/cnt/dmf20220
310_96850859 
 
 
Severance (Apple TV+) 
Hoever wil je gaan voor de perfecte work-
lifebalance? Bij Lumon nemen de 
werknemers deel aan een experiment: de 
herinneringen tussen hun werk en 
privéleven zijn chirurgisch van elkaar 
gescheiden. Een geweldig idee, maar het 
zijn de acteurs die ons aan het scherm  
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gekluisterd houden: Patricia -Arquette 
heeft een hoofdrol, John Turturro en 
Christopher Walken hebben bijrollen. 
 

 
 
 
 
Ultime tip: The Little Prince (Netflix) 
Prachtige animatiefilm, bij voorkeur te 
bekijken wanneer je terugkeert van de 
tentoonstelling op de Heizel! ! 
 

 
 
 
 

 


