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Woordje van de redactie 

 

 
 
Feest in ’t Stad!  Op 24 september 2022 
heropende na elf lange jaren -eindelijk- 
het Koninklijk Museum van Schone 
Kunsten!  Jubel en juich: imposante 
rubensen werden bevrijd uit hun benarde 
keldersituatie en de ensors mogen in volle 
glorie blinken in hagelwitte ruimtes.  
Vergaap u aan de esthetische perfectie die 
het nieuwe museum uitstraalt.  Beeldende 
kunst wordt ondersteund door een 
vernieuwende architectuur die het licht 
omarmt.  Veel mooier kan het niet 
worden.  Het Cultuurkrantje besteedt er -
uiteraard- de nodige aandacht aan!   
 
Verder, Viola Davis op oorlogspad en Arno 
die ons, gewone stervelingen, een schoon 
plaatje stuurt vanuit zijn graf.  De redactie, 
zich volkomen bewust van haar 
stokpaardjes, vraagt verschoning voor het 
zoveelste artikel over Le plus beau.  Dit 
kleinood is wel degelijk zijn laatste 
exploot. 
 
Met de (tot nu toe coronaluwe) herfst 
zwengelt de cultuur weer aan met nieuwe 
producties, theatercreaties, dans, film, ...  
Ook in de boekhandels liggen er 
traditioneel in oktober/november (ooit de 
boekenbeurstijd) heel wat nieuwe 
uitgaven.  Wees echter vrij van 
keuzestress, ons Cultuurkrantje wijst u de 
weg met talloze tips, recensies en duiding. 
 
Veel leesplezier! 
 
De redactie 
Jirka Claessens 

 

Museum van de maand: 
KMSKA te Antwerpen 
 
 
Maandag, dinsdag, woensdag en 
vrijdag open van 10u tot 17u 
Donderdag open van 10u tot 22u 
Zaterdag, zondag en tijdens de 
schoolvakanties open van 10u tot 18u 
 
Tickets online te koop, per tijdslot.  
Reken zeker op 2 uur om een goed 
idee te krijgen van het museum. 
 
Adres: Leopold De Waelplaats te 
Antwerpen (op ’t Zuid) 
 
Met de trein naar Antwerpen-Centraal 
(over Mechelen of Lokeren) 
Dan tram 4 tot aan het museum. 
Of, lijn 1 of 10 en afstappen aan halte 
Bres (op 500 m van het museum) 
 
€ 20 p.p. voor volwassenen  
(26-65 jaar) 
€ 10 p.p. voor jongeren tussen de 18 
en 26 jaar 
€ 0 (nul) (!) voor iederen onder de 18 
jaar 
 
 
 

 
Het gebouw en de verbouwing 
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Het originele gebouw dateert van 
1884-1890 en is van de hand van de 
architecten Jean-Jacques Winders en 
Frans Van Dijk.  Met andere woorden, 
het museum werd gebouwd onder de 
regeerperiode van Leopold II.   
 
Dit doet meteen wenkbrauwen fronsen 
in de 21ste eeuw.  Werd het museum 
gebouwd met “bloedgeld” uit Congo?  
Antwoord: neen!  De stad Antwerpen 
en de Belgische staat verdeelden de 
benodigde 2 miljoen Belgische frank 
(ongeveer 50.000 euro!) voor de bouw 
van het museum op een gelijke 
manier.  De chronologie van het 
project impliceert dat de stad en de 
staat deze middelen op hun beurt niet 
uit Congo haalden.  Wie hier meer over 
wil weten, verwijs ik graag naar: 
https://kmska.be/nl/onderzoek-naar-
het-koloniale-verleden-van-het-kmska 
 
Het aangebrande imago van het 
museum komt voort uit wat gerust een 
zwarte pagina uit onze geschiedenis 
mag genoemd worden: tijdens de 
wereldtentoonstelling van 1884 werd 
een mensenzoo opgericht op het 
museumplein.  
 

 
 
 
Mensenzoos, waarin ‘de ander’ als 
object werd tentoongesteld, kenden 
een langere traditie.  Sinds de edities 
in Parijs (1878), Amsterdam (1883) en 
Antwerpen (1885) werden ze een vast 
onderdeel van wereldtoonstellingen. 
Niet-westerse volkeren werden hier in 
een primitief kader geplaatst.  Op het  

 
Museumplein werden er toentertijd 144 
Congolezen “tentoongesteld”, waarvan 
er 7 het niet overleefden.  Overdag 
moesten ze activiteiten uitvoeren voor 
het oog van bezoekers zoals 
mandenvlechten, metaalbewerking, 
musiceren, beeldsnijden. ’s Nachts 
sliepen ze in militaire barakken. Dit 
was mensonterend. 
 
Laten we snel terugkeren naar de 21ste 
eeuw en nog even stilstaan bij de 
ingrijpende en indrukwekkende 
verbouwing.   
 

 
 
Het KMSKA is immers 11 jaar gesloten 
geweest!  Het oude gebouw werd 
behouden en alle zalen kregen een 
opfrisbeurt.  Ook werden ze aangepast 
aan de hedendaagse normen, onder 
meer de klimaatregeling.  Binnen het 
oude gebouw werd een nieuwe 
“kubus” geplaatst, een ontwerp van het 
Nederlandse architectenbureau Kaan.  
Vier grote patio’s werden heringericht 
als lichtrijke museumzalen en bieden 
plaats aan talloze kunstwerken.  Ook 
werd de sluiting aangegrepen om zo 
een 100-tal schilderijen te restaureren. 
 
Wat mag je niet missen? 
De ensorzaal 
James Sidney Ensor groeit op in 
Oostende als zoon van een Belgische 
moeder en Engelse vader.  De familie 
verhuurt gastenkamers en heeft een  
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souvenirwinkeltje met curiositeiten, 
onder meer carnavalsmaskers.  Die 
spelen later een grote rol in zijn 
schilderijen.  Net zoals vrouwen. 
Logisch. Na de dood van zijn vader in 
1887 zorgt James voor zijn moeder, 
zijn inwonende tante Mimi, zijn zus 
Mariette én haar dochter Alexandrine. 
 

 
 
Het museum stelt maar liefst 38 
werken van de meester tentoon.  Dit 
getuigt van een ongeziene 
kunstrijkdom.  De ensorzaal situeert 
zich trouwens in het nieuwe gedeelte 
van het museum.  Hoe is het zo ver 
kunnen komen?  
 
Wel, in 1905 organiseert de vereniging 
Kunst van Heden een grote 
tentoonstelling van Ensor in 
Antwerpen.  De werken slaan in als 
een bom. Diverse leden van de 
vereniging tasten in de buidel en 
schenken hun ensorschilderijen later 
aan het KMSKA.  De collectie groeit in 
de loop van de jaren.  Bijkomende 
schenkingen en gerichte aankopen 
zorgen ervoor dat het KMSKA vandaag 
de grootste en meest diverse Ensor-
collectie ter wereld bezit. 
 
 
 
De rubenszaal 
Rubens is één van de belangrijkste 
schilders uit de Europese 
kunstgeschiedenis. De meester van de 
Vlaamse barok liet 2.500 composities 
en zo’n 10.000 (!) kunstwerken na.  

Schilderijen, tekeningen, 
boekillustraties en zelfs wandtapijten. 
Rubens was een artistieke 
duizendpoot, leidde een succesvol 
atelier, voerde diplomatieke missies uit 
én had acht kinderen. 
 

 
 
De grote rubenscollectie dankt het 
museum onder meer aan de Sint-
Lucasgilde. Rubens was er secretaris 
en eredeken. Napoleon verkaste heel 
wat werken naar Frankrijk, maar na de 
Slag van Waterloo kwamen ze weer 
‘thuis’ in het museum van de Academie 
van Antwerpen. Andere schilderijen, 
tekeningen en gravures kwamen in de 
collectie via ruil, aankoop of legaat. 
 
De monumentale werken zijn 
adembenemend en worden in het oude 
gedeelte van het gebouw 
tentoongesteld.  Leuk is dat ook in die 
statige zalen plaats is voor humor, 
denk maar aan de rode kamelenzetels 
die verwijzen naar het beroemde werk 
“De aanbidding der koningen”. 
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De Parijse sfinx van Alfred Stevens 
Een dromerige, jonge vrouw, 
verzonken in haar eigen gedachten. Ze 
ondersteunt haar hoofd lichtjes met 
haar hand. Staart voor zich uit, recht 
naar ons. De achtergrond is bruin en 
neutraal, de ruimte kaal. Geen enkel 
voorwerp of attribuut. Wie is die  
vrouw? Welke verborgen raadsels 
draagt ze met zich mee?  
 

 
 
De titel draagt alleen maar bij tot het 
mysterie. Brusselaar Alfred Stevens 
maakte in Parijs furore als schilder van 
prachtig geklede dames in charmante 
genrestukken. Daarin legt hij telkens 
een vluchtige stemming neer: de 
weemoed bij een afscheid, de 
ontroering van een brief, het geruis van 
een zijden japon. Met De Parijse sfinx 
tovert hij een jonge burgervrouw om tot 
een geheimzinnige, sensuele 
verschijning. 
 
 
 
Madonna omgeven door serafijnen 
en cherubijnen van Jean Fouquet 
Dit intrigerende laatmiddeleeuwse 
meesterwerk is hét topstuk van het 
KMSKA. De Franse hofschilder Jean 
Fouquet maakte dit schijnbaar 
moderne schilderij al midden 15de 
eeuw. Hij deed dat in opdracht van 
Etienne Chevalier, schatbewaarder 
van de Franse koning Karel VII. 

Fouquet beeldt de maagd Maria uit als 
hemelkoningin.  
 
De drie blauwe cherubijnen staan voor 
zuiverheid en lucht, de zes rode 
serafijnen voor liefde en vuur. Het 
schilderij fascineert door het intense 
kleurgebruik en de stoutmoedige  
voorstelling. Vermoedelijk stond Agnès 
Sorel model voor de Madonna. Sorel 
was de maîtresse én raadgever van 
Karel VII. Als zogende Madonna mocht 
Sorel het heersende 
schoonheidsideaal belichamen. 
 

 
 
 
 
Pierre de Wissant van Auguste 
Rodin 
Pierre de Wissant is een figuur uit de 
beeldengroep De burgers van Calais. 
Alles weerspiegelt innerlijke strijd: de 
getormenteerde houding, het 
expressieve gebaar van wanhoop, de 
zware armen en handen, het sterk 
geboetseerde oppervlak. Het beeld 
Pierre de Wissant illustreert de kracht 
van Rodin. Hij vertrok van een 
naaktmodel en maakte talrijke 
voorafgaande studies van armen, 
handen en hoofd. De stad Calais 
bestelde De burgers van Calais om de 
Honderdjarige Oorlog te herdenken. 
Rodin maakte twaalf beeldengroepen 
in zijn atelier. Het beeld Pierre de 
Wissant is een buitenbeentje. Rodin 
creëerde het speciaal in opdracht van 
het KMSKA. 
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(Bron en inspiratie: www.kmska.be) 
 
Wistjedatje 
Na het drukke openingsweekend 
(ongeveer 25.000 bezoekers) van het 
KMSKA, ziet het nieuwe gedeelte van 
het museum -met witte glanzende 
vloeren- er al een pak minder nieuw 
uit.  De vloeren vertonen vieze, zwarte 
vegen. Wat nu? 
 
Schoenen met witte zolen verplichten?  
Schoenen laten uitdoen?  Of, plastic 
kapjes voor de schoenen?  Nieuwe 
opleiding voor de onderhoudsploeg?   
 
We hopen natuurlijk dat vooral 
de kunst in het oog springt en 
niet de zwarte strepen.  
Directeur Carmen Willems. 
 
 
Tip: op VRTMax kunt u nog de drie 
afleveringen bekijken van “Een nacht 
in het museum”.  Thomas 
Vanderveecken bespreekt er drie 
meesterwerken en wandelt door de 
nachtelijke gangen van het museum.   
Kijken!! 
 

 
 
 

De blik van Harry De Paepe: 
een maandelijkse column 

 
Sinds enkele dagen ligt er een nieuw 
boek in de boekhandel. Het heet 
‘Haunted’ en ik schreef het samen met 
een kennis van me, Erik. Het gaat over 
de vele onwaarschijnlijke 
spookverhalen die leven in Groot-
Brittannië. Ik noteer bewust ‘leven’, 
want spoken en geesten leven echt bij 
de Britten. Althans, dat lijken ze te 
geloven, of beter nog: ze willen het jou 
doen geloven. 
 

 
 
Ik bezocht deze zomer het mooie 
landgoed Chevenage House, niet ver 
van Oxford. Oliver Cromwell verbleef 
er ooit een nachtje. Dat is de man die 
het Britse koningschap afschafte in de 
17de eeuw en een tijdlang over Groot-
Brittannië heerste. In die kamer sprak 
ik met de zoon van de hoogbejaarde 
eigenaar van Chevenage House (een 
van de kleindochters van de heer des 
huizes is overigens getrouwd met een 
neefje van de prinsen William en 
Harry, je weet wel: die twee van Kate 
en Meghan.). De zoon vertelde me het 
volgende verhaal: 
 
‘We hadden hier eens een bus vol 
spokenjagers op bezoek. Ze 
spendeerden de nacht in de Cromwell 
Room. Als ze ervoor betalen, waarom 
zouden we dat dan niet toelaten? ’s 
Ochtends vertrokken ze uitgelaten en 
triomfantelijk terug naar huis. Nog nooit  
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hadden ze zoveel geestelijke activiteit 
genoteerd als in hier in Chevenage 
House. Ze hadden het over gestomp in 
de gangen, lichtflitsen, krabbende 
geluiden en fluitsignaaltjes. Net nadat 
ik ze uitzwaaide, liep ik mijn vader 
tegen het lijf. Hij had een rotnacht 
beleefd. Blijkbaar had hij enorme last 
gehad van beenkrampen waardoor hij 
in het midden van de nacht was 
opgestaan. Omdat hij toch niet meer 
kon slapen, besloot mijn vader dan 
maar zijn levenslange hobby uit te 
oefenen. Op zolder heeft hij een 
uitgebreid miniatuurspoorwegennet 
uitgebouwd met brugjes, overwegen 
en allerlei lichtsignalen. Vader heeft 
destijds zelfs gaten in de muren van de 
kamers geboord zodat zijn 
modeltreintjes ongehinderd over hele 
verdieping kunnen tuffen. Uiteindelijk 
werd hij pas tegen vijven ’s morgens 
terug moe en keerde hij terug naar 
bed. Plots werd me helemaal duidelijk 
waarom de spokenjagers zo 
enthousiast waren. De Cromwell Room 
ligt vlak onder de zolderruimte, zie je.’ 
 
Toch houdt de familie die Chevenage 
House bewoont ervan om alle toeristen 
die de woning bezoeken in geuren en 
kleuren te vertellen over de vele 
geesten in het voorouderlijke landhuis. 
De Britten en hun geesten: it is a very 
special relationship.  
 
 
Harry De Paepe 
 

 
 

Film van de maand: The 
Woman King 
Viola Davis gebruikte haar bekendheid, 
invloed en het prestige van haar 
gevulde prijzenkast (mét Oscar!) om 
deze film op het grote scherm te 
krijgen.   
 

 
 
Euh … Viola Davis?  U kent haar van 
de leuke serie How to get away with 
Murder en van een aantal films als The 
Help of Ma Rainey’s Black Bottom.  In 
Amerika is Davis wel een gevestigde 
naam: The New York Times zette haar 
op de negende plaats in de lijst van 
belangrijkste actrices uit de 21ste 
eeuw.  Naast actrice is ze ook een 
activiste die zich via een aantal 
projecten inzet voor de Afro-
Amerikanen en minderbedeelden. 
 
Maar, terug naar The Woman King en 
zijn moeilijke geboorte, ondanks het 
feit dat het verhaal alle ingrediënten in 
zich draagt om de nieuwe blockbuster 
te worden.  
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De Agojie, ook wel de Amazones van 
Dahomey genoemd, waren een 
vrouwelijke militie, die tot in de 19e 
eeuw werd ingezet om het Koninkrijk 
Dahomey (het huidige Benin) te 
verdedigen.  Ze waren bijzonder goed 
getraind en stonden bekend voor hun 
wreedheid en meedogenloosheid.  Met 
andere woorden: actie, gevechten, 
bloed en dames met afgetrainde 
lichamen en verder weinig textiel om 
het lijf.  Gefundes Fressen toch voor 
Hollywood?  Waarom keken regisseur 
en acteurs toch aan tegen een 
bijzonder moeizaam productieproces?  
Waarom had Davis maar liefst zes jaar 
(en de het succes van Black Panter) 
nodig om deze film in roulatie te 
krijgen? 
 
U houdt het niet voor mogelijk én toch 
de kranten staan er vol van …. Deze 
film werd geregisseerd door een 
zwarte vrouw en handelt over zwarte 
vrouwen die hun land verdedigen.  
Weinig (witte) mannen en geen enkele 
blonde stoot te spotten in deze prent.  
Dat bleek in het 21ste eeuwse 
Hollywood een bijna onoverkomelijke 
barrière.  Dankzij het succes van Black 
Panter (stel je voor, een zwarte 
medemens in de hoofdrol van een 
actiefilm!) riskeerden de 
Hollywoodbonzen het toch om deze 
film krediet te geven.  Het hoeft bijna 
geen betoog dat de open riolen der  
sociale media bakken bagger (ik 
bespaar u de voorbeelden) over Viola 
Davis en de haren stortten.   
Triest, intriest.  Dat zwartwitdenken 
zou slechts een voetnoot mogen zijn in 
de recensies over The Woman King, 
en zie, zelfs de redactie van dit 
Cultuurkrantje trapt in dezelfde val en 
besteedt er een hele kolom aan. 
 
 
 

 
Vlug naar de film zelf, zijn de dames 
erin geslaagd ons mee te nemen in het 
waargebeurde verhaal van de Agojie?   
In kranten valt geregeld de vergelijking 
met Braveheart en daar valt inderdaad 
wel wat voor te zeggen.  Net als de 
Mel Gibson film uit 1995 wordt het 
verhaal rechtlijnig verteld, zitten er 
spectaculaire gevechtsscènes in en 
geniet je als toeschouwer van 
hersenloos entertainment.  Daar is, 
laat me wel wezen, niets mis mee.  De 
film is gemaakt voor groot scherm en 
zuigt je mee in het verhaal.  De 
meerwaardezoeker of cinefiel zal 
echter wel op zijn honger blijven zitten, 
vaak overstijgt de film het cliché niet, 
maar dan is er nog altijd Voila Davis. 
 

 
 
Als onvoorwaardelijke fan van deze 
rasactrice en bloedmooie vrouw kan ik 
niets anders zeggen dan dat ze het er 
hier geweldig vanaf brengt.  Zij is  
Nanisca, de generaal die tweehonderd 
jaar geleden een vrouwelijke eenheid 
van onvolprezen krijgers aanvoerde.  
In haar vertolking schuilt de woede en 
vastberadenheid en zelfs de 
kwetsbaarheid van het volk van 
Dahomey dat onderdrukking niet 
aanvaardt.   
 
(Een parallel met het nu?  Herlees het 
begin van de recensie en de 
moeilijkheden om als zwarte actrice 
voet aan wal te krijgen in het witte door  
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alfa-mannetjes geregeerde Hollywood.  
Dit moest ik even kwijt!) 
 
Enfin, afgetraind, bezweet en met een 
bezwerende blik straalt de bijna 60-
jarige Davis een imponerende 
natuurkracht uit.  Zij draagt niet alleen 
de productie, maar de volledige film, 
laat maar komen die Oscar! 
 
 
CD van de maand: Opex van 
Arno 
Op 23 april 2022 stond de Belgische 
muziekwereld eventjes stil.  Arno stierf.  
Dit Cultuurkrantje besteedde al zoveel 
aandacht aan de man en zijn werk, dat 
ik dacht, ik laat deze laatste kelk aan 
mij voorbijgaan, mijn trouwe schare 
lezers zullen me dankbaar zijn.  Maar 
toch, Opex, de postume, echt 
allerlaatste plaat van de zanger is zo 
goed gemaakt.  Het perfecte afscheid.  
Dus jah … een recensie. 
 

 
 
Jarenlang liet Arno verschillende 
kanten van zichzelf zien: Franse 
chansons, blues, stevige rockmuziek 
en zelfs punk zaten verstrengeld in het 
DNA van de Oostendse Brusselaar en 
u vindt ze allemaal terug op Opex.  
 
Opex is genoemd naar de buurt waar 
Arno opgroeide, de wijk in Oostende 
die soms ook de ‘Vuurtorenbuurt’ wordt  

 
genoemd. Zijn grootouders hadden er 
een café genaamd Lulu, naar hun 
dochter (oftewel de naam van zijn 
moeder).  Eens zijn kleinzoon oud 
genoeg was, nam de grootvader Arno 
mee naar volksbals om hem te tonen 
hoe hij vrouwen moet versieren, het 
onderwerp van Mon Grand-Père.  Het 
lied klinkt heel zwaar, de gitaar galmt 
als een donkere nacht, terwijl Arno 
over de knappe maîtresse van zijn opa 
zingt.  Het nummer wordt her en der 
wat opgeblonken door pianoklanken en 
zijn dierbare mondharmonica. Het is  
geen feelgoodmuziek, net als de rest 
van Opex trouwens, maar Arno blijft 
wel als geen ander een bepaalde sfeer 
neerzetten.  
 
Opa Charles is niet het enige familielid 
dat eventjes aan bod komt op Opex.  
Jongste zoon Felix maakte beats voor 
La Verité en I’m Not Gonna Whistle, 
het eerste en laatste nummer van de 
plaat.  Op I’m not Gonna Whistle is ook 
broer Peter met zijn saxofoon te horen.  
Het nummer verwijst naar de gefloten 
voicemail van Arno en bevat enkel die 
vier woorden tekst.  Tussen de 
mondharmonica en saxofoon ontstaat 
een leuke dynamiek.  Een vrolijkere 
manier om Arno’s laatste album af te 
sluiten bestaat er haast niet.  
 

 
 
Arno haalt er doorheen Opex niet 
alleen zijn familie bij, maar blikt ook 
terug op zijn eigen muziek.  Zo is I 
Can’t Dance een herwerking van I Can 
Dance uit de jaren ’70 en La Paloma  
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een song die hij oppikte bij Charles et 
Les Lulus uit 1991.  Op het origineel 
horen we Arno nogal nonchalant 
zingen met een fanfare, nu werd het 
een duet met Mireille Mathieu, een 76-
jarige Franse zangeres.  Deze versie 
schuurt tegen de kitsch aan, maar is 
wel mijn favoriet.  Ik stel me een oud 
mannetje voor dat op een zonnige dag 
in zijn veranda de krant leest en wat 
mompelend zingt, terwijl zijn vrouw wel 
nog uit volle borst zingt.  Mathieus 
stem is als een engel die de 
afstervende stem van Arno ontvangt in  
de hemel.  Ik weet het, ik weet het, dit 
is te melig voor een recensie in een 
serieus Cultuurkrantje, maar laat me 
nu maar, dit is mijn laatste Arno-artikel! 
 

 
 
De rock & roll toer gaat hij op met het 
ondeugende en “Arnosiaanse” 
Boulettes.  Het nummer heeft een 
lekkere beat en een heerlijke baslijn.  
Het daaropvolgende One Night With 
You (origineel een r&b nummer dat 
bekend werd in de versie van Elvis) 
klinkt nog wat meer rock & roll en als ik 
mijn ogen eventjes sluit, zie ik een 
jonge, knappe Arno met zijn 
weelderige haardos op het podium van 
een veel te klein café staan.  
 
Daarnaast maakte Arno op Opex toch 
ook ruimte vrij voor de iets meer 
emotionele muziek, ik denk hierbij aan 
de opener La Vérité.    
 
Arno’s laatste hoofdstuk is een viering 
van alle voorgaande hoofdstukken uit  

 
zijn rijkgevulde leven, met Sofiane 
Pamart,zijn grote idool Mireille 
Mathieu, zijn zoon en broer.  Postume 
inspiratie komt van zijn grootvader en 
zijn muzikale compagnon de route 
Paul De Couter.  En dan is er natuurlijk 
“le plus beau” die met een minder 
krachtige stem dan we gewoon zijn 
nog eens alles geeft.  Voor een laatste 
keer is Arno Arno, en hij doet dat zoals 
alleen Arno dat kan. Hij doet dat goed.  
 
 
 

 
Tentoonstelling van de maand: 
Toetanchamon 
 
 

DATUM : Vanaf juli 2022 tot januari 
2023 

 LOCATIE : Tour & Taxis 
 MINIMUMLEEFTIJD : Geen 

 PRIJS : vanaf 16€ 
 TENTOONSTELLINGSRUIMTE : 

Meer dan 3000m² 
 

 
 
Hoe en waar? 
Neem de trein naar Brussel Noord. 
Is het mooi weer, waag u aan een 
wandeling langsheen het kanaal. 
Is het minder goed weer, neem de 
gratis shuttlebus naar Tour & Taxis. 
 
Niet vergeten! 
Voor (of na) de tentoonstelling loont 
het zeker de moeite om eens een kijkje 
te gaan nemen op deze bijzonder grote 
oude industriële site in Brussel.  Het 
terrein omvat magazijnen en kantoren 
rond een voormalig overdekt station en 
is ondertussen voor een groot deel 
(prachtig) gerestaureerd.  Neem de tijd  
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voor een kopje koffie of thee en geniet 
van de sfeer voor u op bezoek gaat bij 
Koning Toet. 
 

 
 
 
 
De tentoonstelling: 
Toetanchamon: zijn graftombe en zijn 
schatten neemt u mee op een unieke 
reis naar het oude Egypte.  Er worden 
immers honderden perfect 
gereconstrueerde voorwerpen getoond 
in adembenemende decors.  Ze 
vormen samen de meest complete 
tentoonstelling ter wereld over het 
leven van de jonge koning.  Akkoord, 
het is niet “the real stuff”, daarvoor 
moet u in het British Museum of 
Egypte zelf zijn.  Het rijk van 
Toetanchamon spreekt echter enorm 
tot de verbeelding en deze 
spektakeltentoonstelling speelt hier 
handig op in.  Naar mijn oordeel is 
daar niets mis mee, alles is 
waarheidsgetrouw gereconstrueerd en 
wat is er nu leuker dan in zo een 
setting de legende van de farao’s te 
ontrafelen ? 
 

 

 
Na vijf jaar archeologische 
opgravingen in de Vallei der Koningen 
zonder veel resultaat doet de Britse 
egyptoloog Howard Carter een 
fabelachtige ontdekking. Het 
schemerlicht van zijn kaars onthult 
langzaam de indrukwekkende gouden 
tombe van farao Toetanchamon, die 
meer dan 3000 jaar geleden begraven 
werd, omringd door zijn schatten. 
 
Toetanchamon besteeg de troon in 
1332 v. Chr.  Hij was toen 9 jaar en 
een van de laatste koningen van de 
18e dynastie, hij overleed ongeveer  
tien jaar later.  Zijn vader was de 
ketterse farao Achnaton.  De Farao is 
nog steeds een fascinerende en 
mysterieuze figuur.  Hoewel er steeds 
meer over hem bekend wordt, blijft de 
precieze oorzaak van zijn dood 
onduidelijk. Volgens recent onderzoek 
kampte de jonge koning met ernstige 
aandoeningen.  Zijn belangrijkste 
verwezenlijking was de afschaffing van 
de radicale godsdiensthervormingen 
van zijn vader, die het land hadden 
gedestabiliseerd.  
  

 
 
Het Metropolitan Museum stuurde 
Harry Burton mee als fotograaf van de 
opgravingen, Hij was 'het oog en het 
geheugen van Carter'. Met zijn enorme 
fototoestel en glasplaten 
documenteerde hij onvermoeibaar de 
archeologische site, zijn laboratorium 
(dat hij had ondergebracht in de 
graftombe van Seti II), en zijn 
geïmproviseerde donkere kamer in de 
tombe ernaast (KV 55). 
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Elke fase van de opgravingen werd tot 
in de kleinste details gedocumenteerd 
en gefotografeerd. Al dat werk leverde 
2800 grote glazen negatieven op, 
waarop met de grootste precisie alle 
ontdekkingen zijn vastgelegd, hun 
locatie in de tombe en elke stap in het 
werk van de gravers. 
 
Deze tentoonstelling is een 
uitgelezen kans om via 
replica's een groot aantal 
voorwerpen te ontdekken die 
Egypte nooit zullen verlaten.  
 
 
Klassieker van de maand: Ten 
oorlog! Blauwe maandag 
compagnie 

 
 
 
Door omstandigheden (de redactie 
mag de 18 pagina’s niet 
overschrijden ….) verschijnt dit 
artikel volgende maand. 
 
Warme oproep aan wie (of wiens 
ouders) deze productie ooit zou 
gezien hebben om die herinnering te 
delen. 
 
Hoe?  Smartschoolbericht aan Jirka 
Claessens of gewoon iemand van 
de redactie van het Cultuurkrantje 
aanspreken. 
 
 

 
Nieuw: roddelen met Georgette 
Jan Leyers blij met revanche van 
dochter Olga 
Opnieuw duikt vader Leyers dit 
kakelverse roddelrubriekje in.  Deze 
keer is hij maar wat blij dat dochter 
Olga de eer redde van dochter Ella, 
wiens mythische “18-keer-slimste-
mens-record” staande blijft.  Zijn 
jongste gaf de genaamde Cannaerts 
Bart een intellectuele mep met dank 
aan Sally Rooney.  Bart strandde op 
17 deelnames.  Net niet dus, Olga 
deed of ze het erg vond, maar 
Georgette weet beter J. 
 

 
 
Zo kon ze uit goede bron vernemen 
dat Leyers Bart Cannaerts -indien hij 
zich liet verliezen- een tête-à-tête 
beloofde met elk van zijn dochters  
in The Jane (sterrenrestaurant van 
Nick Bril en Sergio Herman).  Met 
vijven zijn ze, de dochters.  En, ze zijn 
bloedmooi.  Daar viel over na te 
denken, toch?   
 
Maar het quizbeestje in Cannaerts laat 
zich niet zomaar nekken, al kreeg hij 
tijdens de aflevering duidelijk de 
moeilijkste vragen, nog ging hij niet 
knock out tegen het canvas, dus moest 
de genadeslag komen met “de ene 
vraag die Bart niet wist”.  IEDEREEN 
kent Sally Rooney, zeker een mens die 
de dag ervoor de naam van de 
boswachter van Dutroux uit zijn 
geheugen viste.  Ik bedoel maar … 
enfin, laat het eten smaken, Bart!  
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De Schuer onderhandelt met Weyts 
over extra vrije dag 
Op donderdag 29 juni komt Stromae 
naar Werchter.  Er zouden in het 
diepste geheim onderhandelingen 
bezig zijn tussen minister van 
Onderwijs Ben Weyts en Herman 
Schuermans.  Naar verluidt zou Weyts 
niet enkel de leerkrachten een extra 
verlofdag gunnen, neen, hij zou ze 
voor alle leed geleden tijdens corona 
en zo zelfs een ticket geven. 
 

 
 
Georgette zoekt het verder uit voor u.  
Op dit ogenblik vertikten zowel de 
Schuer als de minister het hun telefoon 
te beantwoorden! 
 
(noot van de redactie: meneer De Wit 
het staat u vrij om het voorbeeld te 
geven wat betreft de extra verlofdag en 
het gratis ticket voor de Heilige Wei!) 
 
A suivre J! 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Boek van de maand: 
Landlijnen van Raynor Winn 
Tijdens de lockdown vond ik troost in 
boeken die frivoolden met 
eenzaamheid en een leven in totale 
afzondering, het liefst in de natuur.  
Ook mijn blijvende fascinatie voor de 
19de eeuwse romantiek maakt dat ik 
voor dat soort boeken een zwak heb.  
Toppertje is ontegensprekelijk Ik ben 
een eiland van Tasmin Calidas, maar  
een verdienstelijke tweede is de trilogie 
van Raynor Winn. 
 

 
 
Het zoutpad verscheen in 2018 en 
vertelt het verhaal van de schrijfster 
zelf en haar man Moth.  Ze zijn al meer 
dan dertig jaar samen en dan raken ze, 
door een samenloop van 
omstandigheden, alles kwijt: ze 
verliezen hun huis door een 
speculatieschandaal en ze krijgen te 
horen dat Moth een ernstige ziekte 
heeft. Ze hebben niets meer over en 
nog maar weinig tijd.  Met de moed der 
wanhoop nemen ze een impulsief 
besluit: ze gaan de eeuwenoude South 
West Coast Path lopen, weg van alles 
en iedereen.  Het is een tocht van 
duizend kilometer langs de zuidkust 
van Engeland in meer dan barre 
omstandigheden.  
 
In het vervolg, De wilde stilte, dat in 
2020 verscheen, kan ik me iets minder 
vinden.  Om de ziekte van Moth verder 
te bezweren, besluiten ze opnieuw op 
pad te gaan, dit keer in IJsland.   
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Ondanks de prachtige 
natuurbeschrijvingen greep dit verhaal 
me minder aan.  Misschien omdat ze 
niet meer enkel met hun tweeën op 
pad zijn, maar in een kleine groep.   
    

 
 
Gelukkig keert Landlijnen, het sluitstuk 
van deze trilogie, en nog maar pas te 
koop in de boekhandel, terug naar de 
kern van de zaak, namelijk de helende 
kracht van de natuur en de 
herontdekking van de ware betekenis 
van het leven.  Ik weet het dit klinkt vrij 
zweverig, maar dit wordt gekanaliseerd 
door de beeldende, maar ook droge, 
haast journalistieke schrijfstijl van 
Winn.   
 
In Landlijnen doet de schrijfster verslag 
van de zwaarste wandeltocht die zij en 
haar man tot nu toe ondernamen: van 
het noorden van Schotland naar de 
kust van het zuidwesten van Engeland, 
een slordige 1600 kilometer.  Als lezer 
wandel je aan hun zijde mee langs 
afgelegen bergen, door gletsjerdalen 
en langs diepe lochs.  Winn laat de 
natuur als het ware voor zichzelf 
spreken, het is er zo mooi en woest.   
 
Anderzijds wil de lezer toch de 
verzwakte Moth aanmanen om de 
rugzak niet nogmaals aan te binden 
voor een helse tocht.  Komt dit goed?  
Net omwille van Moths ziekte 
wandelen ze langzaam en de tekst 
kabbelt voort op een rustige cadans 
die daar helemaal bij aansluit.  Winn  

 
en haar man verwonderen zich over de 
haast van zoveel wandelaars die, 
gewapend met stappentellers en 
hartslagmeters, door het landschap 
razen.  
 
Het verhaal wordt doorspekt met 
natuurweetjes, Schotse geschiedenis, 
gesprekjes met andere wandelaars.  
De milde humor die we van Winn 
gewend zijn, zit ook in dit boek.  Toch 
is Landlijnen grimmiger dan Het 
zoutpad.  De kloof tussen het in de 
klassieke wandelgids beschreven 
landschap en het terrein dat het paar 
doorkruist, is groot. Klimaatverandering 
heeft diepe sporen nagelaten.  De 
kilometers en kilometers aan dorre, 
zwartgeblakerde heidegrond laten 
Winn filosoferen over andere manieren 
om met het land om te gaan. 
 

 
 
We lezen hier een pleidooi voor een 
natuurvisie waarin de mens beseft dat 
hij slechts een van de vele organismen 
is in het universum.  Hebben we nog 
genoeg gezamenlijks om het behoud 
van de aarde en de natuur voorrang te 
kunnen geven?  Haar gepassioneerde 
woorden zijn lovenswaardig.  Toch is 
het de verbeelde, stille natuur zelf die 
ons het meest doet beseffen dat het de 
hoogste tijd is voor een andere 
verbinding met het land. 
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In Landlijnen beschrijft Winn de vaak 
zware tocht in haar schitterende, 
heldere taal: de vreemden en vrienden, 
de wilde natuur en de dieren die zij 
onderweg tegenkomen.  Daarbij weet 
ze niet alleen het fysieke land, maar 
ook het onzekere toekomstpad van 
deze tijd onnavolgbaar in kaart te 
brengen.  Op die manier wordt haar 
zieke man bijna symbool voor een 
zieltogende natuur.  Eén zijn met de 
natuur redde hem ooit in zijn donkerste  
tijden, maar zal het nu opnieuw zijn 
magische uitwerking hebben?  Blijft er 
nog genoeg kracht en levenslust in de 
natuur en in de zieke man? 
 
Prachtig boek.  Een aanrader!   
 

 
 

Volgende maand: 
 

 
 

Special rond Herman Brusselmans naar 
aanleiding van Theet 77 zijn laatste boek. 

 

 
 
 
 
Nieuwsflash: Nobelprijs 
literatuur gaat naar Annie 
Ernaud 
 
De Franse schrijfster Annie Ernaux 
(82) is de 17e vrouwelijke winnaar van 

de hoogste literaire onderscheiding, de 
Nobelprijs. De Zweedse Academie 
bekroont haar "voor de moed en 
klinische precisie waarmee ze de 
wortels, de vervreemding en de 
collectieve beperkingen van het 
persoonlijke geheugen blootlegt". 
Annie Ernaux schrijft inderdaad 
autobiografisch, over haar eigen leven 
dus, maar altijd in een bredere 
historische context.   
 
Ik blijf schrijven en de strijd 
tegen alle vormen van onrecht 
voortzetten 
Annie Ernaux 
 

 
 
Het bekendste werk van Annie Ernaux, 
nog niet zo lang geleden in het 
Nederlands vertaald, is Les années uit 
2008. In De jaren schrijft ze over 
zichzelf  - in de derde persoon - 
doorheen de Franse geschiedenis 
vanaf de Tweede Wereldoorlog. Het 
boek mengt sociologie, geschiedenis 
en persoonlijke ervaringen, het wordt 
"de eerste collectieve autobiografie" 
genoemd, volgens de Zweedse 
Academie. De jaren kreeg meer dan 
tien literaire prijzen, zowel in Frankrijk 
als daarbuiten. 
 (Bron: www.vrt/:vrtnws) 
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Guilty pleasures oftewel 
bingewatchen op Netflix en co! 
 
The Bear op Disney+ 
Chefkok Carmen Berzatto heeft in de 
duurste en beste restaurants ter wereld 
gewerkt, maar keert nu terug naar 
Chicago om daar de allesbehalve 
pretentieuze broodjestent The Original 
Beef of Chicagoland, oftewel The Beef, 
over te nemen.  De zaak is zijn erfenis 
van zijn oudere, drugsverslaafde broer 
Mikey, die zelfmoord heeft gepleegd. 
 
Vanaf het begin krijgen we een drukke 
keuken voorgeschoteld, vol 
geschreeuw, waarin alles in hoge 
snelheid gebeurt of moet gebeuren. 
De chaos in het restaurant wordt soms 
versterkt door de flitsende montages, 
met muziek van onder andere Wilco en 
Radiohead.  
 
Naast Carmen draait The Bear ook 
nog om Richie, die in eerste instantie 
zeer vijandig is omdat hij verwachtte 
het restaurant over te nemen, en 
nieuwe kok Sidney, een slimme 
jongedame met nieuwe ideeën.  
 

 
 
Oordeel van de redactie: The Bear is 
een intens drama, waarbij een 
spitsvondige opmerking of absurde 
situatie wordt ingezet om af en toe de 
druk van de ketel te laten.  De zes 
afleveringen van een half uur zijn 
behapbaar en lenen zich tot bingen.   
 

Een snelle, goed gemaakte hap die 
naar een tweede seizoen smaakt. 
 
 
Die Kaiserin op Netflix 
Die Kaiserin vertelt het verhaal van de 
jonge, eigenzinnige keizerin Elisabeth, 
beter bekend als Sisi. Terwijl de 
moeders van Elisabeth en keizer Franz 
Joseph hun uiterste best doen de 
meest geschikte partner voor hun kind 
te vinden, worden zij verliefd op elkaar. 
Het is liefde op het eerste gezicht en 
Franz Joseph besluit niemand anders 
te willen trouwen dan Elisabeth. 
 

 
 
Oordeel van de redactie: iedereen 
kent het verhaal van Sissi dankzij de 
suikerzoete vehikels met Romy 
Schneider in de rol van de jonge 
keizerin.  Ongeveer elke kerstvakantie 
te bekijken op een of andere zender. 
Deze reeks is andere koek, ongeveer 
zes uur heeft het eerste seizoen nodig 
om halfweg de eerste originele Sissi-
film te geraken …. Met andere 
woorden, het tempo ligt laag.  Is het 
daarom een mindere serie?  Ik zou 
zeggen kijk en oordeel zelf, ik ben er 
helemaal weg van, maar ik ben niet 
objectief, vrees ik, als het over Keizerin 
Elisabeth en kostuumdrama’s gaat! 
 
 
Blonde op Netflix 
U moet al bijna op de planeet Pluto 
wonen, als u nog niets gehoord of 
gelezen hebt over deze meer dan drie 
uur durende, zogezegd op 
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“biografische fictie” geïnspireerde prent 
over Marilyn Monroe.  Leven en werk 
dus van deze tragische en 
legendarische filmster, maar dan 
verfilmd als een koortsdroom: warrig 
en verwarrend.  Een meesterwerk of 
een miskleun? 
 

 
 
Oordeel van de redactie: ten behoeve 
van dit Cultuurkrantje heb ik de meer 
dan drie uur durende rit uitgezeten.  De 
film tekent geen fraai beeld van 
Marilyn.  Ze wordt als een pop 
voorgesteld die gebruikt en misbruikt 
wordt door mannen.  De hoogst 
irritante manier waarop Ana de Armas 
Monroe speelt, doet er ook geen goed 
aan.  De oogopslag, het stemmetje, 
het gejank, de trauma’s, …. Ik kan me 
niet voorstellen dat welke man dan ook 
op een dergelijke tuttebel valt en edoch 
Arthur Miller en Yves Montand gingen 
voor haar door de knieën.  Met andere 
woorden, de film worstelt met zijn 
geloofwaardigheid.  De basis voor 
Monroes kwetsbaarheid wordt gezocht 
en gevonden in een aantal 
vergezochte en niet uitgewerkte 
jeugdtrauma’s.  De toeschouwer krijgt 
dit alles voorgeschoteld in een 
vreemde mix van droom (pratende 
foetussen!) en werkelijkheid, aan u om 
uit te zoeken wat waar is en wat niet!  
Ten slotte, ik geloof nooit en weiger te 
geloven dat zij zich op zo een 
walgelijke manier heeft laten 
misbruiken en aanranden door een 
aantal mannen, president Kennedy 
incluis (met voorsprong de walgelijkste 
en meest ongeloofwaardige scène uit 
de film).  Trouwens, niet enkel JFK, 

maar alle mannen worden hier 
weggezet als egocentrische zwijnen, 
die er enkel op uit zijn om haar uit te 
buiten en te vernederen.  En Marilyn 
zelf?  Ik zei het al, ze wordt neergezet 
als een prikkelpopje zonder verstand, 
een willoze lappenpop, een marionnet 
aan touwtjes.  Ze verzet zich nooit, ze 
huilt ongeveer de hele film door.  Dat 
gejank valt nog te begrijpen, gezien de 
talloze smakeloze scènes die het arme 
kind moet doorstaan.   
 
De echte Marilyn zou een verstandige 
en belezen vrouw geweest zijn.  Het is 
zo jammer dat deze film nog maar 
eens alle clichés over haar bevestigt 
en uitvergroot.  Een gemiste kans. 
 
 
 
En ondertussen ….. 
Cinema Albert 
 
Triangle of Sadness 
Na de Fashion Week worden Carl en 
Yaya, een stel modellen en 
influencers, uitgenodigd op een jacht 
voor een luxecruise. Terwijl de 
bemanning voor de gasten zorgt, 
weigert de kapitein zijn hut te verlaten 
als het beroemde galadiner nadert. De 
gebeurtenissen nemen een 
onverwachte wending en het 
machtsevenwicht wordt omgekeerd 
wanneer een storm toeslaat en het 
comfort van de passagiers in gevaar 
brengt... 
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Onze natuur, de film 
 

 
 
Onze natuur, de Film is een ambitieuze 
natuurdocumentaire over de natuur in 
onze achtertuin. Prachtige verhalen 
over bekende en onbekende dieren die  
verwondering opwekken en de liefde 
en het respect voor onze natuur 
vergroten.  
 
Dit is het verhaal van de overwinnaars, 
de opportunisten, de uitvreters, de 
vechters, de slimmeriken, de bazen. 
Maar ook dat van de verliezers, de 
soorten die we over een paar jaar 
misschien niet meer tegenkomen...  
 
 
 
Close 
 

 
 
Leo en Remi, 13, zijn vrienden sinds 
altijd. Tot een ondenkbare gebeurtenis 
hen uit elkaar drijft. Vol onbegrip zoekt 
Leo toenadering tot Sophie, Remi’s 
moeder. CLOSE is een film over 
vriendschap en verantwoordelijkheid. 

 
 

Openingsfilm op Filmfest Gent 
Onze hoop op een Oscar 

Grand Prix in Cannes 
 

Vanaf 2 november in Ciné Albert 
Allen daarheen! 

 
 
 
 
 
 
CC Belgica 
Aandacht voor de eerste 
Avondgasten! 
 
Donderdag 27 oktober, Sonico, 
Piazolla en Rovira: The Edge of 
Tango 
Dankzij	hun	veelzijdigheid	speelde	
Sonico	reeds	op	belangrijke	jazz-,	tango-	
en	klassieke	muziekfestivals	in	Europa	
en	Zuid-Amerika.	Ze	bevestigen	
daarmee	hun	reputatie	als	één	van	de	
meest	innovatieve	tango-ensembles	in	
Europa. 

	

	

	
Sonico	laat	in	octet-formatie	de	
champagne	knallen	om	de	100ste	
verjaardag	van	Astor	Piazzolla	te	vieren	
met	de	release	van	hun	derde	
album,	Piazzolla	vs	Rovira	-	The	edge	of	
tango.	Met	La	otra	vanguardia	eerden	ze	
eerder	al	de	Argentijnse	componist	
Eduardo	Rovira,	‘de	andere	Astor	
Piazzolla’	vanwege	zijn	fundamentele	rol	
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in	de	totstandkoming	van	de	moderne	
tango	in	het	Buenos	Aires	van	de	vroege	
jaren	‘50.	
	
Dit	concert	bevat	muziek	van	Piazzolla’s	
mythische	Octeto	Buenos	Aires	én	van	
Rovira	en	zijn	Octeto	La	Plata.	Het	werd	
samengesteld	op	basis	van	hervonden	
partituren	van	het	Octeto	Buenos	Aires	
die	door	Piazzolla	zelf	verbrand	werden.	
Daarnaast	luisteren	we	ook	naar	de	
muziek	van	het	Octeto	La	Plata,	die	
grotendeels	vernield	werd	tijdens	een	
overstroming.	

 
Zaterdag 29 oktober: 
MartHa!tentatief, Herwig Ilegems en 
Johan Petit, Hoe te leven 
 

  
 
In Hoe te leven gaan Johan Petit en 
Herwig Ilegems op zoek naar een 
handleiding voor het leven. Elk 
selecteren ze vier wijsheden die ze op 
geheel eigen wijze aan het publiek 
presenteren. Het publiek kiest in 
rondes welke stelling ze de beste 
vinden. De avond eindigt met een 
grandioze finale waarin de beste 
wijsheid ter wereld gevierd wordt. 
 
Vol levenslust gaat iedereen daarna 
zijns weegs. 
 
 
Meer info over de voorstellingen: 
www.ccbelgica.be 
 
 
 
 

Goed om te weten: in CC Belgica 
krijgen jonge mensen (-26j) het 
jongerentarief, met andere woorden, je 
krijgt steeds 3 euro korting op de 
basisprijs! 
 
 
 
En ten slotte …. 
 

 
Je veux me marier avec le vent 

Je prends le soleil comme mon amant 
Avec les nuages, je danse le french 

cancan 
Mais le vent nous dit, le tango 

Le tango s'en va 
 

Hier, c'était le passé 
Aujourd'hui la vérité 
Hier, c'était le passé 
Aujourd'hui la vérité 

 
Embrasse le passé, il n'existe plus 

La vie aujourd'hui elle est plus 
importante 

 

 
 

Merci, Arno, merci! 
 


