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Woordje van de redactie 

 
 
Begin december 2022 werd Jeanne 
Dieleman, 23 Quai de commerce, 1080 
Bruxelles verkozen tot beste film aller 
tijden.  Laat dit alstublieft zachtjes tot u 
doordringen …  
 
Ik herhaal: een Belgische film uit 1975 
werd door een 1600-koppige 
internationale jury van critici en 
filmkenners uitgeroepen tot beste film 
aller tijden.  Daarmee bedoel ik dat 
Jeanne Dieleman kleppers als “all time 
classic” Citizen Kane of het geniale 
Vertigo van Hitchcock achter zich laat 
en tien jaar lang de titel van beste film 
aller tijden mag dragen.  Deze eer valt 
te vergelijken met een Nobelprijs, 
alleen wordt die elk jaar uitgereikt en 
deze filmprijs slechts om de tien jaar.  
De film is dan ook onze klassieker van 
de maand. 
 
Met de feestdagen voor de deur en de 
examens achter de rug volop aandacht 
voor cadeautips en eindejaarslijstjes.  
U zult weten waarnaartoe, wat te 
kopen en wat te bekijken deze 
vakantie, tenzij u zich met boek en 
dekentje nestelt in de makkelijkste 
zetel van het huis.  ` 
 
Met andere woorden, geen traditioneel, 
maar wel een extra feestelijk 
Cultuurkrantje. 
 
Veel leesplezier 
 
Jirka Claessens 
 
 

Twee museumtips voor tijdens 
de wintervakantie 
Omdat de wintervakantie uitnodigt tot 
nadenken over het bijna voorbije 
(oorlogs)jaar, twee musea die ons 
aantonen dat oorlog en vluchten van 
alle tijden zijn, jammer genoeg.  Sta 
even stil bij de horror van de oorlog of 
de wanhoop van de vluchteling en 
hoop op een vredevol 2023.  
 
Kwestie van uw wintervakantie niet 
helemaal naar de knoppen te helpen, 
stelt het Cultuurkrantje telkens een 
luchtigere tegenpool in dezelfde stad 
voor J! 
 
 
Dossinkazerne, Mechelen 
 
 
Elke dag open (behalve woensdag)  
Van 9u00 tot 17u00 
 
Gesloten op 24,25 en 31 december 
Gesloten op 1 januari 
 
Toegangsprijs: 15 euro 
Toegangsprijs jongeren: 5 euro 
 
Meer info: https://kazernedossin.eu/# 
 
 

 
 
Hoe raak ik daar? 
Neem de trein naar Mechelen en dan 
lijnbus 1 (centrumpendelbus) tot Van 
Hoeystraat, volg de Goswin de 
Stassartstraat naar rechts.  
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Op het einde van de straat vindt u aan 
de rechterkant het museum. 
 
Wat zie ik daar? 
Dit museum werd gebouwd op de plek, 
waar vroeger het arresthuis (= de 
gevangenis voor personen die nog niet 
veroordeeld zijn en in voorlopige 
hechtenis zitten) was.   
 
Toparchitect bOb Van Reeth ontwierp 
het museumgebouw en koos voor de 
vorm van een vijfhoek (Davidster) en 
voor een opvallend lichte kleur van 
stenen. Grote glaspartijen versterken 
dat lichtgevende effect en geven de 
bezoeker een boodschap van hoop. 
De ramen die uitkijken op de kazerne 
zijn dichtgemetseld met 25.000 witte 
stenen die symbool staan voor de 
meer dan 25.000 weggevoerden.   
 
Het museum is gelegen tegenover de 
Dossinkazerne. De historische 
treinwagon duidt de plaats aan waar 
de spoorlijn lag.  Vier oude geknotte 
lindebomen staan als stille getuigen op 
het plein. 
 

 
 
 
Eens binnen …. 
De permanente tentoonstelling focust 
op zowel de vervolging van Joden, 
Roma en Sinti in België en Noord-
Frankrijk tijdens de Tweede 
Wereldoorlog als op de algemene 
mensenrechten. 
 
 
 

 
U krijgt inzicht in de spiraal van 
toenemend geweld die uiteindelijk 
leidde tot massamoord (de Holocaust).  
Ademloos, volgt u het traject van de 
slachtoffers via foto’s, documenten, 
multimedia en interviews met vijf 
overlevenden.  Wie waren de daders?  
De leden van het verzet?  Ook hier 
tracht het museum antwoorden te 
vinden en uit te nodigen tot nadenken.  
Aan het einde van het parcours komt 
het rechtsherstel en de verwerking van 
trauma’s bij de overlevenden aan bod. 
 
De tentoonstelling behandelt eveneens 
andere schendingen van 
mensenrechten, in het verleden en het 
heden.  Een erg actueel thema, denk 
ik.  Dit bezoek geeft u een beklijvend 
inzicht in discriminatie en uitsluiting. 
Het toont ook dat ieder van ons kan 
opkomen voor een ander, ondanks de 
druk en de agressie van de groep. 
 

 
 
Hét beeld 
Een enorme fotowand staat centraal. 
Van de gelijkvloerse tot en met de 
derde verdieping ziet u fotoportretten 
van de slachtoffers die gedeporteerd 
werden vanuit de Dossinkazerne.  Hier 
krijgt elke naam, elke gemartelde, elke 
dode een gezicht.  Om heel erg stil van 
te worden …..  
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Technopolis, Mechelen 
 
 
Elke dag open! 
Van 9u00 tot 17u30 
 
Op 24 en 31 december sluit het 
museum om 16u00 
 
Reken op drie tot vier uur om het 
museum te bezoeken 
 
Toegangsprijs: 25 euro  
 
Meer info en tickets: 
www.technopolis.be 
 
 

 
 
Hoe raak ik daar? 
Neem de trein naar Mechelen. 
Neem dan de bus 282 of 682. 
Halte: Technopolis. 
 
Wat zie ik daar? 
Van fysica tot chemie, biologie, 
aardrijkskunde, wiskunde, ruimte, 
techniek en technologie: de meest 
uiteenlopende fenomenen komen in 
Technopolis werkelijk tot leven.  Alles 
wordt bevattelijk voorgesteld, zelfs als 
niet-wetenschapper kunt u zich 
verliezen in deze wondere wereld. 
 
Maar, er is meer, Technopolis is een 
echt “doe-museum”: zet eigenhandig 
een elektromotor in gang, stuur een 
heteluchtballon in de lucht, speel op  
een buizenpiano of verken het 
laserdoolhof …. Alles is mogelijk.   
 

 
Naast de nieuwe experimenten 
(her)ontdekt u er ook de klassiekers: 
met de fiets op een hoge kabel rijden, 
een vliegtuig aan de grond zetten, een 
auto opheffen of even uitrusten op een 
spijkerbed. 
  

 
 
Is Technopolis een kindermuseum? 
Maar neen, gewoon doen, speels leren 
en experimenteren is van alle 
leeftijden!! U moest die Virtual Reality 
bril op de neus hebben en starten 
maar met die ligfiets dwars over de 
Grand Canyon! 
 
U vindt Technopolis toch te 
kinderachtig? 
Tja, haal dan de nostalgicus in u naar 
boven en stap het Speelgoedmuseum 
(trein Mechelen Nekkerspoel) binnen.  
En neen, dit is niet alleen voor 
kinderen bestemd J! 
 
 
 
Red Star Line museum, 
Antwerpen 
 
 
Op van dinsdag tot zondag 
Van 10u00 tot 17u00 
 
Op 24 en 31 december sluit het 
museum om 16u00 
 
Toegangsprijs: 10 euro 
Togangsprijs jongeren: 6 euro 
 
Meer info: www.redstarline.be 
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Hoe raak ik daar? 
Neem de trein naar Antwerpen (vanuit 
Dendermonde overstappen in Lokeren 
of Mechelen), dan tram 7 tot aan 
eindhalte MAS.  Van daaruit wandelt u 
naar het Red Star Line museum (400 
meter). 
 

 
 
Wat zie ik daar? 
Het Red Star Line Museum is uniek en, 
volgens hun website, niet ontstaan 
vanuit een bepaalde collectie, maar 
vanuit het doel om een plek open te 
stellen en er betekenis aan te geven 
voor een breed publiek.  De kracht van 
het verhaal achter deze plek staat 
hierbij centraal.  In een tijd waarin 
vluchtelingenstromen wanhopig op 
zoek zijn naar warmte en veiligheid lijkt 
het me meer dan urgent naar deze 
verhalen te luisteren. 
 
Hét topstuk uit onze collectie is het 
museumgebouw zelf.  De historische 
Red Star Line loodsen zijn als stille 
getuigen, die het verhaal van de 
miljoenen passagiers van Red Star 
Line vertellen. De gebouwen dienden 
voor administratieve en medische 
controle van de vertrekkende 
passagiers.  Als toeschouwer wordt u 
de armeluiszoon die hoopvol naar het 
beloofde land vertrekt. 
 
 

 
De collectie binnen bestaat uit een 
verzameling van objecten en 
documenten.  Belangrijker zijn echter 
de verhalen, de beleving en de 
emotionele geladenheid die aan het 
materiële betekenis geven. 
 

 
 
Op het eerste gezicht bestaat de 
historische collectie uit relatief 
alledaagse objecten zoals een koffer, 
een scheepsticket, een paspoort, 
enkele foto’s of postkaarten.  Maar 
vergis u niet, de passagiers namen 
zaken mee die voor hen een 
emotionele betekenis hadden, de 
doorsnee passagier was allesbehalve 
rijk.  Integendeel, rijkdom zou zijn deel 
worden, of, tenminste, daar ging hij 
vanuit.  Het museum bewaart deze 
objecten omdat ze verbonden zijn aan 
een migratieverhaal en het is dat 
verhaal dat het object waarde geeft en 
u, als toeschouwer, ontroert. 
 
De collectie zelf bestaat uit twee grote 
pijlers: de maritieme collectie en de 
verhalen van de landverhuizers die uit 
heel Europa naar Antwerpen kwamen 
om er vol hoop en dromen de boot te 
nemen naar de nieuwe wereld. 
 
De maritieme collectie omvat de 
voorwerpen die gelinkt zijn aan de 
geschiedenis en werking van de Red 
Star Line rederij.  Zij documenteert de 
transatlantische passagiersvaart vanuit 
Antwerpen, samen met de activiteiten 
van het boordpersoneel en de 
scheepsagenten.  
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Droom weg bij prachtige 
scheepsmodellen en belle époque 
affiches en prentbriefkaarten van Henri 
Cassiers.  In totaal maken ongeveer 
900 objecten deel uit van de vaste 
opstelling.  De rest (+/- 5000 objecten) 
wordt in de meest optimale 
omstandigheden bewaard in een 
depot.  
 

 
 
Het Red Star Line Museum is, opnieuw 
volgens hun website, uniek omdat het 
als enige Vlaamse museum migratie 
vroeger en nu centraal stelt én een 
collectie heeft die de individuele 
beleving van het migratieproces 
documenteert.  Ik had het niet beter 
kunnen verwoorden, alleen nog 
vermelden dat ontroering zo goed als 
zeker uw deel zal zijn.  De bezoeker 
voelt hier de hoop van de migrant, de 
vluchteling die voet zet op westerse 
bodem, meer hoeft dat niet te zijn om 
tot het besef te komen dat een en 
ander nu ook anders kan/moet. 
 
 
 
De zoo 
 
 
Alle dagen open van 10u00 tot 17u00 
 
Toegangsprijs: 27,50 euro 
Toegangsprijs jongeren: 25,50 
(wintertarief) 
 
Meer info: www.zooantwerpen.be 
 
 

 
Hoe raak ik daar? 
Neem de trein naar Antwerpen-
Centraal! 
 

 
 
Wat zie ik daar? 
Dieren!   
Ach, iedereen kent de zoo, maar 
hoelang is het geleden dat u er was?  
In de wintermaanden is de sfeer er 
anders, er wandelt minder volk rond, 
de dierenverzorgers hebben tijd voor 
een babbel en u kunt een frisse neus 
halen.   
Vergeet ook niet in de Grand Café 
Flamingo een warme chocomelk te 
drinken en een knuffel te kopen in de 
shop.  Gewoon voor uzelf, het is toch 
cadeautjestijd! J  
 
Zie ik u fronsen en denken: de zoo, dat 
is toch niet meer van deze tijd!  
Akkoord, Ik geef het toe, het is niet 
woke om naar gekooide beesten te 
kijken, toch vinden we in alle grote 
steden nog een dierentuin.  Ik ga op 
digitaal onderzoek uit en wat blijkt?  
Het gekibbel tussen 
dierenrechtenactivisten en 
dierentuinen (allebei beweren ze dat 
ze de dieren beschermen en wonderen 
verrichten wat betreft het behoud van 
sommige diersoorten) gaat al terug tot 
1752 toen de eerste moderne 
dierentuin – Tiergarten Schönbrunn in 
Wenen – zijn deuren opende.   
 
U of ik zal dit dilemma niet oplossen, 
toch vandaag niet, dus haal het 
verwonderde kind in u naar boven en 
geniet van die beestenboel. 
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De blik van Harry: 
De documentaire van Meghan en 
Harry (Netflix) voegt alweer bladzijden 
toe aan het grillige sprookje van de 
Windsors. Meghan is voor de Windsors 
als een moderne ‘She-Wolf from 
America’ die hun bestaan bedreigt.  
 

 
 
In de illustere vijftiende-eeuwse 
Rozenoorlogen was die rol weggelegd 
voor de felle en intelligente Margaretha 
van Anjou, de Franse vrouw van de 
zwakke Henry VI…ja ja, een Harry. 
Deze Harry zou met zijn feodale legers 
het kasteel waarin zijn broer, de prins 
van Wales, zich met zijn burgervrouw 
verschanst, belegeren met een 
stormram en slingerarmkatapulten. 
Vandaag doen de sociale media dat 
werk!  Nu nemen de hertog en hertogin 
van Sussex de paleizen van de 
Windsors onder vuur. Aan beide 
kanten vind je trouwe vazallen die, in 
plaats van brandende pek, via 
schermpjes hun vitriool uitgieten over 
hun tegenstanders. En dan moet prins 
Harry zijn biografie nog verschijnen. 
 
De kern van de aanklachten die de 
prins en zijn Amerikaanse vrouw uiten, 
bezitten zeker hun waarde. Het komt 
niet als een verrassing dat ‘the Palace’ 
er alles aan doet om zichzelf zo 
positief mogelijk in het daglicht te 
zetten. Dat figuren die het instituut in 
vraag stellen daardoor schade wordt 
berokkend, dat neemt het Hof er 
helemaal bij. Zo is het altijd al gegaan. 
Meghan die overwoog om een einde te 
maken aan haar leven of de miskraam 
dat het koppel diende te verwerken: 
het is allebei bijzonder schrijnend. Je 

voelt met hen mee. Wanneer Harry en 
zijn vrouw klagen over hun huisje op  
 
het domein van Kensington Palace, 
leggen ze onbewust bloot dat ze 
minstens even wereldvreemd zijn als 
de koninklijke familie die ze onder vuur 
nemen. De bespotte cottage is er een 
waar veel Britten van dromen, maar 
voor de hertog en de hertogin is het te 
gewoon en te klein. 
 
Harry en Meghan hebben ook een 
bijzonder vreemde manier van strijd 
voeren voor hun privacy. Iemand filmt 
hoe Harry een berichtje ontvangt van 
zijn boze broer, William, na het 
beruchte interview met Oprah Winfrey. 
Gelukkig genieten we ook van de 
aanblik van Harry wanneer hij de steun 
van Beyoncé verneemt, die Meghan 
een berichtje stuurt. In de kern voeren 
Buckingham Palace en H&M een strijd 
uit over de controle van het eigen 
imago.  
 
De Netflix-reeks vormt geen grote 
bedreiging voor de monarchie. De 
Queen en haar prins-gemaal blijven 
buiten schot, ook voor de huidige 
koning blijft men relatief vriendelijk. 
Tegen de dag dat William de troon 
bestijgt, zullen de klachten van Harry 
en Meghan deel zijn van het Windsor-
sprookje. Net zoals de vreselijke dood 
van Diana in 1997. Of beter nog: de 
abdicatiecrisis met Edward VIII, die in 
1936 ‘the Crown’ inruilde voor zijn 
gescheiden Amerikaanse vrouw Wallis 
Simpson. Zowaar een ‘She-Wolf’ uit 
Amerika. 
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Drie tentoonstellingtips voor 
tijdens de wintervakantie  
 
BAM (Bergen), Juan Miro 
 
 
Open van dinsdag tot zondag  
Van 10u00 tot 18u00 
 
Gesloten op 25 december en 1 januari 
 
Tentoonstelling loopt tot 8 januari 2023 
 
Toegangsprijs: 9 euro 
Toegangsprijs jongeren: 6 euro 
 
Meer info: www.bam.mons.be 
 
 

 
 
Hoe raak ik daar? 
Neem de trein naar Brussel en stap 
daar over op de trein naar Bergen 
(Mons).  Na 45 minuten bereikt u de 
bestemming! 
 
Is wel eindje treinen, ik geef het toe, 
maar het middeleeuwse stadje nodigt 
zeker ook uit voor een wandeling, 
maak er een dagtrip van! 
 
 
Waarom moet ik naar die 
tentoonstelling?  
De tentoonstelling Joan Miró. De 
essentie van voorbije en aanwezige 
dingen brengt een overzicht van de 
hele carrière van de Catalaanse 
kunstenaar, van zijn academische 
opleiding over zijn eerste fauvistische 
(kleurrijke, felle) landschappen of 
stillevens tot de invloed van het  

primitivisme, de romaanse kunst en de 
Japanse kalligrafie.   
 
Achter de schijnbaar eenvoudige, 
kinderlijke, naïeve stijl schuilt 
zorgvuldig onderzoek. Symbolen en 
metaforen blazen de doeken van Miró 
een "onderliggende magie" in, die 
bruist van energie.   
 

 
 
In de tentoonstelling ziet u een 
honderdtal originele werken, gaande 
van tekeningen over sculpturen naar 
keramiek.  Interactieve voorzieningen 
langs het parcours helpen bezoekers 
te begrijpen hoe Miró zijn creatieve 
proces voor ogen had. 
 
(Bron: https://www.bam.mons.be) 
 
 
 
 
Autoworld, Supercars 2 – Road 
vs Race Edition 
 
 
Alle dagen open van 10u00 tot 17u00 
 
Tentoonstelling loopt tot 29 januari 
2023 
Bezoek zeker ook de permanente 
collectie! 
 
Toegangsprijs: 15 euro 
Toegangsprijzen jongeren: 11 euro 
 
Meer info: www.autoworld.be 
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Hoe raak ik daar? 
Neem de trein naar Brussel Centraal 
Neem de metro naar Merode 
 
Waarom moet ik naar deze 
tentoonstelling? 
Schitterende auto's, glimmende 
carrosserieën, buitengewone 
designs… Voor deze grote 
eindejaarsexpo haalt Autoworld al zijn 
troeven uit de kast.   
 
Zet u schrap voor een bonte mix van 
historische en moderne wagens, 
waaronder racewagens en hun 
straatversies.  Ze zijn prachtig 
opgesteld in een bijzonder grafisch, 
strak en origineel decor. 
 

 
 
Voor de kenners …. een greep uit het 
aanbod: 
- een selectie sportberlines uit de jaren 
1980, zoals de Lancia Thema Ferrari,  
Audi RS2, Mercedes AMG of snelle 
BMW's; 
 
- prototypes zoals de e-SLS van 
Mercedes of (onder voorbehoud) de 
R5 Turbo e-3; 
 

 
Naast de zeer strenge reglementen die 
voor wedstrijden gelden, zijn er een 
aantal pareltjes op vier wielen die met 
een bijzondere goedkeuring op de 
openbare weg mogen rondrijden.   
Zo zijn er de BMW M1 in een Procar- 
en een roadversie, de Porsche 918 
RSR Spider en de 918-roadversie, de 
Lamborghini Supertrofeo en de 
roadversie, enzovoort.   
 
(Bron: www.autoworld.be) 
 
 
 
 
Finis Terrae 
 
 
Koop uw stempelkaart in het museum 
plantijn- Moretus, het 
Snijders&Rockockxhuis of de 
hoofdbibliotheek.  Kaart blijft geldig tot 
26 februari 2023. 
 
Toegangsprijs: 15 euro 
Toegangsprijs jongeren: 0 (!) euro 
 
Heel wat locaties kunnen gratis 
bezocht worden. 
 
Meer info: www.finis-terrae-
antwerpen.com 
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Hoe raak ik daar? 
Neem de trein naar Antwerpen-
Centraal, download het plannetje met 
de locaties van de website en start 
waar u wenst! 
 
Waarom moet ik naar deze 
tentoonstelling? 
Er zijn niet veel redenen te bedenken 
om niet te gaan …. Kies een mooie 
winterdag uit en wandel van 
kunstlocatie naar kunstlocatie, laat u 
verrassen en verwonderen. 
 
Vijftig hedendaagse Belgische (of in 
België residerende) kunstenaars tonen 
werk dat hun visie op een aantal 
problematieken (COVID, klimaat, 
vluchtelingen, politiek extremisme, …) 
verbeeldt.  Welke grenzen verleggen 
we en welke overschrijden we? 
     

 
 
De tentoonstelling vindt plaats op 
dertien unieke en diverse locaties in de 
Antwerpse binnenstad, waaronder een 
leegstaand appartement, de  tuin van 
de O.L.V. Kathedraal, het oudste 
straatje van Antwerpen, een galerie, de 
publieke ruimte en enkele 
indrukwekkende erfgoedinstellingen 
waaronder de Nottebohmzaal van de 
Erfgoedbibliotheek Hendrik 
Conscience, Museum Plantin-Moretus 
& Snijders&Rockoxhuis. 
 
Allen daarheen!! 
 
Meer info: www.finis-terrae-
antwerpen.com 

 
 
Klassieker van de maand: 
Jeanne Dieleman 
Met grote dank aan Canvas en Alleen 
Elvis blijft bestaan die deze klassieker 
twee maand lang in VRTNU zette, kon 
ik vorig jaar voor het eerst Jeanne 
Dielman, 23 quai du commerce, 1080 
Bruxelles bekijken.  Wat. Een. Film!!!  
Drieëneenhalf uur lang toont regisseur 
Chantal Akerman ons het leven van 
een huisvrouw.  Minutenlang blijft de 
statische camera gefocust op 
eenvoudige taken als aardappelen 
schillen of stoofvlees preparen, en 
toch, en toch, verveelt Jeanne 
Dieleman nooit, meer nog, u blijft 
gefascineerd, bijna gehypnotiseerd 
staren.   
 
Het is een soort thriller aan de 
keukentafel. 
(Lieven Trio op VRTNWS) 
 
Chantal Akerman was amper 25 jaar 
jong toen ze dit meesterwerk maakte.  
De erkenning die de film nu krijgt, 
maakt ze niet meer mee.  Zij stapte in 
2015 uit het leven.  De film werd 
destijds gesubsidieerd door het 
Belgische Ministerie van Franse 
cultuur en in Brussel opgenomen.  Ik 
kan me niet voorstellen dat hier een 
groot budget voorradig was, bijna alles 
gebeurt in de kleine flat van Jeanne 
Dielman.  De buitenopnames zijn kort 
en spelen zich allemaal af in dezelfde 
winkelstraat in Brussel.   
 

 
(De 25-jarige Akerman) 
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Wat acteurs betreft, gaat het er ook 
spartaans aan toe, de hele film rust op 
de schouders van Nouvelle Vague (=  
Franse vernieuwende cinema met 
regisseur Godard aan het roer) actrice 
Delphine Seyrig, zij speelt niet Jeanne 
Dieleman, zij IS Jeanne Dieleman.  
Een jonge Jan De Corte (berucht 
theatermaker) weet de ballorigheid en 
arrogantie van Jeannes zoon goed te 
vatten, als kijker vindt u hem zeker niet 
symphatiek. 
 
Terwijl Jeanne haar dagelijkse routine 
vervult, lijkt ze haar eigen denken, 
voelen en willen geheel te hebben 
uitgeschakeld.  Seyrig, beheerst tot in 
haar vingertoppen, speelt haar niet als 
slachtoffer van haar situatie, maar als 
een vrouw die overtuigd is dat ze haar 
vervulling kan vinden in het volledig 
wegcijferen van zichzelf.   
 

 
 
Als dat onberispelijke raderwerk exact 
halverwege de film, bijna onmerkbaar, 
haperingen begint te vertonen, wordt 
het ongemeen spannend.  Oeps, het 
lichtknopje.  Hee, het deksel van de 
geldpot…?  O nee, de aardappelen!  
Dat u in het voorgaande anderhalf uur 
bent geconditioneerd tot geduldig 
observator van elk object, elk geluid en 
elk gebaar, begint dan te lonen.  Elke 
subtiele afwijking van het patroon 
verraadt dat er onder Jeannes koele 
oppervlak iets smeult.  U ziet haar voor 
uw ogen in duizend stukjes vallen, 
door Akerman in slow-motion in beeld 
gezet.  Spanning neemt toe tot die zich 
in de allerlaatste minuten abrupt  

 
ontlaadt en u beseft dat u naar een 
feministisch pamflet hebt gekeken. 
 
Als gevolg van deze prestigieuze prijs 
is de film opnieuw te bekijken op 
VRTMax en in een aantal zalen.  Ik 
zou u willen uitdagen om u ervoor 
open te stellen in het volle besef dat 
Jeanne Dieleman geen spek is voor 
elke bek.  Hoe origineel en 
baanbrekend de film ook is, ik vrees 
dat een groot deel van de 
toeschouwers hem niet uitgekeken 
krijgt.  
 
Anderzijds, wie las ooit Ulysses van 
James Joyce of Het verdriet van België 
van Hugo Claus volledig uit?  Om van 
A la recherche du temps perdu van 
Proust nog te zwijgen …. Allemaal 
topwerken uit de wereldliteratuur. 

 
 
De British Film Institute-top 10 
 
1. Jeanne Dielman 23, quai du 
Commerce, 1080 Bruxelles (1975), 
Chantal Akerman 
2. Vertigo (1958), Alfred Hitchcock 
3. Citizen Kane (1941), Orson Welles 
4. Tokyo Story (1953), Yasujiro Ozu 
5. In the mood for love (2000), Wong 
Kar Wai 
6. 2001: A space odyssey (1968), 
Stanley Kubrick 
7. Beau travail (1998), Claire -Denis 
8. Mulholland Drive (2001), David 
Lynch 
9. Man with a movie camera (1929), 
Dziga Vertov 
10. Singin’ in the rain (1951), Gene 
Kelly/Stanley Donen 
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De subjectieve eindejaarslijstjes 
van ons cultuurkrantje! 
 
Beste boeken van 2022 
1. Tom Lanoye, De draaischijf 
 

 
 
De beginzin van De draaischijf is zo 
mooi dat ik hem nog eens overtik: Ik 
had me de dag waarop ik word 
begraven heel anders voorgesteld.  
Alex Desmedt vertelt het in de 
tegenwoordige tijd en dat is bijzonder: 
wie kan nu verslag doen van zijn eigen 
begrafenis?   
 
Misschien kan alleen hij dat.  Desmedt 
is een theater-directeur, iemand die 
zijn leven lang in ensceneringen heeft 
geleefd, iemand die altijd in scènes en 
toneel heeft gedacht.  Zo bedenkt hij 
een draaischijf op het toneel.  Ook is 
hij een man die zelf graag de rol 
aanneemt die hem, tijdens de Tweede 
Wereldoorlog, het best uitkomt als het 
om overleven gaat.  Desmedt stapt in 
het theater van het leven de juiste 
deuren binnen en buiten. Zijn vrouw is 
Joodse, zijn broer Rik collaboreert 
voluit met de Duitsers. Hij draait mee. 
 
Geniet met volle teugen van de 
barokke schrijfstijl van de heer Lanoye, 
enige natuurlijke zoon van de grote 
Hugo Claus. 
 
 
 
 

 
2. Herman Brusselmans, Theet 77 
 

 
 
Ooit, midden jaren ’80 van de voorbije 
eeuw, toonde Brusselmans zich samen 
met onder meer Lanoye en Hertmans 
voor het eerst in de bundel Mooie, 
jonge goden.  Aan bescheidendheid 
deden de heren niet!  Dat twee van de 
“goden” van toen, in 2022 mijn 
subjectieve top 5 bevolken zegt veel 
over hun kwaliteit én mijn leeftijd! 
  
Uitgebreide recensie in het 
Cultuurkrantje van november. 
 
 
 
3. Anjet Daantje, Het lied van 
ooievaar en dromedaris 
 

 
 
Winnaar van de boekenbon 2022. 
Ingenieus verweeft Daantje de levens 
van de elf personages, die de elf 
hoofdstukken met de geschiedenis van 
de zusters Drayden dragen.  De 
schrijfster noemt ze Helen, Eliza en 
Milicent, maar in feite zijn ze 
gebaseerd op de zusjes Brönte.   
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Laat ik nu absolute fan zijn van gothic 
novels en in het bijzonder van Emily 
Bröntes Wuthering Heights, dus Het 
lied van ooievaar en dromedaris moest 
in mijn top 5 van 2022! 
 
Maar er is meer, het boek is als een ui, 
die langzaam schil na schil zijn kern 
blootgeeft.  Zo omspant Het lied van 
ooievaar en dromedaris - de betekenis 
van de titel wordt pas diep in het boek 
prijsgegeven - elf levens, drie landen 
en drie eeuwen. Dit is een boek dat uw 
tijd verdient. Waarschuwing: eens u 
begint te lezen, is het erg moeilijk te 
stoppen …. J! 
 
 
4. Cormac McCarthy, De passagier 
 

 
 
Zestien jaar na Pulitzer winnaar en 
besteller The Road (ook verfilmd) 
schrijft Cormac McCarthy een nieuw 
boek en wat doet hij dat goed! 
 
Het verhaal van De passagier speelt 
zich af in 1980 in Mississippi.  
Reddingsduiker Bobby Western, 
gekweld door de geest van zijn vader 
en de zelfmoord van zijn zus, 
onderzoekt een vliegtuig dat in zee is 
gestort.   
 
De eerste pagina’s hebben iets van 
een thriller,maar het boek is veel rijker, 
Zo belandt de lezer bijvoorbeeld via 
visioenen in het hoofd van Bobby’s 
overleden zus.  Of, voert McCarthy  
hem mee in filosofische 
overpeinzingen.  Ik hield er erg van, 
kon het boek ook moeilijk neerleggen  

 
en wacht vol ongeduld op Stella Maris, 
de nog nieuwere Mc Carthy, dat met 
dit boek een spiegel zou vormen.  Na 
zestien jaar niets, maar liefst twee 
boeken in een jaar.  Dank u, meneer 
McCarthy!  
 
 
5. Douglas Stuart, Mungo 
 

 
 
Shuggie  Bain, Stuarts debuut en 
winnaar van de Booker Prize in 2020 
had me al enorm aangegrepen en ook 
deze Mungo is een echte pageturner, 
maar dan van het betere soort! 
 
Met een verarmde wijk in het Glasgow 
van de jaren tachtig als decor voelt de 
romance tussen de tienerjongens 
Mungo en James erg rauw aan.  
Kwetsbaarheid, laat staan 
genegenheid, houdt onmogelijk stand 
in de machowereld die Douglas Stuart 
uittekent.  Dat de ene katholiek en de 
andere protestant is, gooit alleen maar 
meer olie op het vuur.  Ik zie lezers van 
Shuggie Bain denken: oude wijn in 
nieuwe vaten.  Niets is minder waar, dit 
boek heeft zowaar de allure van een 
thriller.  Zo drijven de 2 verhaallijnen de 
spanning op tot een ongemakkelijk 
niveau.  Er wordt weinig expliciet 
prijsgegeven, maar je voelt: dit loopt 
niet goed af. 
 
De constante dreiging, het niet te 
ontlopen geweld, schuilt achter elke 
pagina.  Zei ik het al?  Een pageturner 
van het betere soort! 
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6. Voor de liefhebbers: Mircea 
Cartarescu, Solenuide 
 

 
 
Dit boek is vooral een uitdaging door 
zijn aantal pagina’s (924 om precies te 
zijn)!  Het vuistdikke werk ligt klaar om 
te lezen in de vakantie.  Schrijver en 
boek werden namelijk in tal van 
recensies de hemel ingeprezen.  
Volgens De Tijd zal Cartarescu, nu 66 
jaar, ooit de Nobelprijs Literatuur 
winnen. 
 
Het verhaal: een leraar in Boekarest 
wilde ooit schrijver en dichter worden 
en omdat dat niet lukte, werd hij leraar.  
Maar het schrijven gaf hij niet op, al 
beweert hij van wel.  Hij beschrijft zijn 
leven in dagboeknotities, en dat is 
volgens hem geen literatuur wat 
natuurlijk niet klopt.  Solenoïde is een 
lange literatuurtrip door het hoofd van 
de schrijvende leraar. 
 
Wie mij beter kent, begrijpt waarom dit 
boek voor mij een must is.  Dat het 
maar gauw vakantie is! J  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beste films van 2022 
1. Top Gun: Maverick (nog in de 
bioscoop) 
 

 
 
Jawel, jawel op nummer 1 de heer 
Tom Cruise die nog maar eens -maar 
nu met gepaste ironie- de held uithangt 
en zich zichtbaar amuseert met zijn 
vliegtuigjes!  Maar liefst 36 jaar na het 
origineel kruipt hij opnieuw in de huid 
van piloot en waaghals Maverick, en, 
ja, net als toen, doet hij al die 
waanzinnige stunts zelf.  Op zijn 
zestigste.  Ik geef het maar mee ….  
 
De film is tegelijk een hommage aan 
de originele Top Gun en een perfect 
gemaakte, moderne en snelle  
actiefilm.  Ga, indien mogelijk, naar de 
bioscoop, want dit is een ultieme 
spektakelfilm, een film waarvoor de 
bioscoop is uitgevonden!  Inhoudelijk 
misschien niet helemaal koosjer in 
deze tijden van oorlog, ik geef het toe, 
dus wie gewetensproblemen heeft, 
kijkt beter naar …. 
 
 
2. Don’t look up! (Neflix) 
 

 
 
In deze film ontdekken 2 astronomen 
dat een komeet over iets meer dan 6 
maanden met de aarde zal botsen en  
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doen wat iedereen in hun situatie zou 
doen: bellen met de hoogste autoriteit. 
In dit geval is het niemand minder dan 
de president van de Verenigde Staten, 
President Orlean (Meryl Streep).  
Wanneer ze Mevrouw de President 
eindelijk te spreken krijgen, is de 
reactie allesbehalve wat ze hadden 
verwacht. 
 
Neen, deze film is niet subtiel en drukt 
u met de neus op een aantal erg 
ongemakkelijke feiten.  Net omdat we 
het met de film eens zijn, zijn we het 
eens met onze eigen belachelijkheid!!  
Hierin schuilt de kracht van Don’t Look 
Up.   Geloof me, u zult even moeten 
bekomen, maar na deze mokerslag, is 
het aan u om hier wat mee te doen. 
Of niet. 
 
 
3. Close (nog in de bioscoop) 
 

 
 
Bij nader inzien, toch wel dé Belgische 
topfilm van 2022 (Met Rebel als goede 
tweede!).  Niet perfect, lees er de  
kritische recensie in het Cultuurkrantje 
van vorige maand op na, maar zeer de 
moeite waard!!  Ga hem op groot 
scherm bekijken, het loont de moeite! 
 
 
Dhont houdt een 
overweldigend pleidooi voor 
kwetsbaarheid en overgave - in 
alle betekenissen van het 
woord. 
(Lieven Trio in De Morgen) 
 

 
4. Licorice Pizza (Prime) 
 

 
 
Als onvoorwaardelijk fan van regisseur 
Paul Thomas Anderson kon ik niet 
anders dat deze ode aan de jaren ’70 
een plaatsje gunnen in mijn 
subjectieve lijstje.  Ik geef wel toe dat 
de film minder krachtig is dan het 
wonderlijke Magnolia, maar een half 
meesterwerk van Anderson is nog 
steeds meer dan het bekijken waard! 
 
Het verhaal speelt zich af aan de 
zonnige westkust van Amerika in de 
vroege jaren ‘70.  De 15-jarige Gary 
ontmoet de 25-jarige Alana, die met 
weinig enthousiasme werkt als 
assistente van een fotograaf.  
Wanneer de veel jongere Gary haar 
duidelijk ziet zitten, reageert Alana wat 
verveeld en lacherig, ook al raakt ze - 
tot haar verbazing - steeds meer 
geïntrigeerd door hem. 
 
Één van de allermooiste filmervaringen 
die in 2022 te beleven 
vallen." ★★★★★ - Humo 

Licorice pizza is smullen. Fastfood, 
maar dan door een 
sterrenchef."  ★★★★ - De Standaard 

Niet uit te leggen, maar warm en grillig 
zoals de liefde zelf. ★★★★★ - Focus 
Knack 
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5.Tori et Lokita 
 

 
 
Omdat de gebroeders Dardenne 
“incontournable” zijn; 
omdat de hoofdrolspelers 
overrompelend acteren, ze “zijn” hun 
personage; 
omdat verontwaardiging zowel als 
ontroering mijn deel was;  
Omdat deze film de toeschouwer een 
geweten schopt; 
omdat …. 
 
 

 
Om naar uit te kijken …. 
The Banshees of Inisherin 
Eight Mountains 
Saint Omer 
 

 
Newsflash: Christine Mc Vie 
overleden 
De Britse zangeres Christine McVie 
(79) is overleden na een kort 
ziekteverloop.  Samen met haar (ex-) 
man John McVie maakte ze deel uit 
van de Brits-Amerikaanse band 
Fleetwood Mac.  Ze schreef onder 
andere de hits Songbird en Little Lies. 
 

 

 
U kent Fleetwood Mac en McVie 
ongetwijfeld van hun elfde album 
Rumours, hét break-upalbum van 
1977.  Meer dan 45 jaar, en meer dan 
45 miljoen verkochte exemplaren later, 
is deze plaat een tijdloze klassieker 
geworden.  
 
McVie wordt beschouwd als een 
pionier. Ze was een van de eerste 
vrouwelijke muzikanten die de Britse 
bluesscene van de jaren ‘60 
binnenkwam, en een van de eersten 
die een soloalbum uitbracht. 
 
(Bron: www.vrt.be/vrtnws.be) 
 
 
 
Beste cd’s van 2022 
1. Tamino, Sahar 
 

 
 
Met zijn debuutplaat Amir wist de 
Antwerpenaar met Egyptische roots al 
snel mijn hart te veroveren.  Sahar is 
de “gevreesde” tweede worp, maar 
Tamino stelt zeker niet teleur.  Zijn 
succesformule blijft in grote lijnen 
dezelfde: rijke, warme vocals op een  
mengeling van klanken die het 
evenwicht zoekt tussen oost en west.   
 
Toch komt het nu allemaal doordachter 
over, alsof de woorden eerst gewikt en 
gewogen zijn, om dan terug te keren 
naar een heel pure en eerlijke versie.  
De melancholische klank die de rode 
draad vormt doorheen de plaat is 
afkomstig van de Oed, een Arabisch 
instrument dat Tamino onder het 
mentorschap van een Syrische 
vluchteling leerde spelen.  Zo mooi …. 
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2. Arno, Opex 
 

 
 
Dit muzikale testament moest in mijn 
eindejaarslijstje, omdat Arno’s 
slotakkoord zoveel wijsheid en 
levenslust bevat, dat ik niet anders 
kan, niet anders durf J.   
Merci, Arno, merci!  
 
(lees ook de recensie in het vorige 
Cultuurkrantje) 
 
 
3. Angel Olson, Big Time 
 

 
 
Olsons Big Time straalt -net als de 
twee vorige platen, besef ik nu- een 
warme, melancholische gloed uit.  
Maar, er is meer, zij maakt country 
zowaar opnieuw hip, neen, geen 
country met opzwepende banjo’s, 
maar eerder de donkere variant, 
waarbij de steelgitaar een hoofdrol 
krijgt.  De sfeer doet denken aan oude 
Hollywoodfilms, rokerige bars en 
mysterie.   
 
Olson vertelt ook een sterk verhaal: het 
plotse verlies van haar beide ouders, 
de worsteling met haar identiteit, de 
pandemie, het vinden van een nieuwe 
liefde.  Op de hele plaat staat de tekst 
centraal, de heerlijk countrymuziek 
versterkt de emoties.   

 
Ten slotte, Olsons stem past perfect bij 
het genre en doet denken aan de 
jonge Emmylou Harris.  Ik ben grote 
fan!   

 
 
4. Charlotte Adigéry en Bolis Pupul, 
Topical Dancer 

 
 
Topical Dancer hopt langs allerlei 
thema’s die de mens anno 2022 
bezighoudt: seksuele aanranding, 
koloniaal verleden, wokeness en de 
zoektocht naar nieuwe perspectieven.  
Dit klinkt als stevige kost, maar de 
electropop met crossovers naar r&b en 
new wave gaat gepaard de nodige 
relativerende  zelfspot en inside jokes. 
Daardoor ligt de vinger steeds op de 
zere plek en ontpopt zich -volgens 
Dave Coenen in Oor- gaandeweg een 
origineel en kritisch tijdsdocument, 
altijd voorzien van een zekere lichtheid 
of bizarre twist. 
 
Na veertien songs die nimmer vervelen 
en allemaal hun eigen grote onderwerp 
op luchtige wijze op de kaart zetten, is 
het wel duidelijk: dit is elektronische 
muziek “met ballen”, een album om te 
koesteren en de toekomst mee in te 
stappen. 
 
5. Stromae, Multitude 
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Goede wijn behoeft geen krans, 
Stromae is een muzikant “hors 
catégorie”.  Als muzikale zoon van Brel 
en Gainsbourg, voegt Stromae bij zijn 
erfenis nog een moderne, hippe 
dimensie bij.  Hij stelt nooit teleur. 
 
Volledige recensie in een vorig 
Cultuurkrantje.  
 
 
Rosa, rosa 
Quand on fout le bordel, tu nettoies 
Et toi, Albert 
Quand on trinque, tu ramasses les 
verres 
Céline, bataire 
Toi, tu t'prends des vestes au vestiaire 
Arlette, arrête 
Toi la fête tu la passes aux toilettes 
Et si on célébrait ceux qui ne célèbrent 
pas 
Pour une fois, j'aimerais lever mon 
verre à ceux qui n'en ont pas 
À ceux qui n'en ont pas 
 
 
 
 
Beste series van 2021 
1. The Bear (Disney+) 
 

 
 
Carmen Berzatto heeft de potentie om 
uit te groeien tot de nieuwe Heston 
Blumenthal.  Na slecht nieuws uit zijn 
geboortestad Chicago besluit deze 
topchef zijn veelbelovende carrière 
tijdelijk in de vriezer te zetten om het 
familierestaurant van zijn overleden 
broer van de ondergang te redden.   
 

 
Restaurant?  Zeg eerder een  
groezelige sandwichshop die van 
ducttape en goede bedoelingen aan 
elkaar hangt.  Carmen heeft zo zijn 
eigen ideeën over de bedrijfsvoering, 
maar dat is tegen het zere been van de 
mensen die al hun halve leven bij Beef 
werken.  De kok lijkt te vechten tegen 
de bierkaai, maar wanneer zijn 
omzettingen langzaam effect beginnen 
te sorteren, krijgt hij steeds meer 
collega’s aan zijn kant. 
 
The Bear is een perfecte mengeling 
van hartverscheurend topdrama en 
geslaagde comedy. 
(De Volkskrant) 
 
2. Borgen (Power and Glory) 
 

 
 
 
Vierde seizoen van deze Deense 
topserie.   
 
Het vervolg pakt de draad ongeveer 
tien jaar na het vorige seizoen op. 
Birgitte is door de nieuwe (eveneens 
vrouwelijke) premier wederom 
benoemd tot minister van Buitenlandse 
Zaken, maar hun relatie is niet bepaald 
goed. Birgitte is jaloers, ooit was zij 
een succesverhaal, maar de glans is er 
inmiddels wel vanaf. 
 
Opnieuw zit de serie vol met thema’s 
die brandend actueel zijn, ik denk aan 
de manier waarop mensen met macht 
omgaan, aan de worsteling van 
vrouwen met een topcarrière, aan de 
eenzaamheid die de politica tekent.  Of  
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zoals ze zelf zegt: ‘Als ik niet negentien 
uur per dag werk, wie ben ik dan?’  
Niet bepaald een gezonde situatie, 
maar voor ons als kijkers is het een 
zegen.  Haar verslaving is ónze 
verslaving. 
 
 
 
3. Candy (Disney+) 
 

 
 
Candy Montgomery leeft de American 
Dream: ze woont samen met haar man 
en twee kinderen in een groot huis met 
een kortgemaaid gazon voor de deur. 
Plotseling is daar de moord op vriendin 
Betty Gore.  
 
De spanning is voelbaar, niet alleen de 
stress die manlief Allan doormaakt 
terwijl hij wacht op nieuws over zijn 
vrouw, maar ook de algehele spanning 
van het moeten ophouden van de 
schijn in de buitenwijk wordt goed 
weergegeven. De sfeer rondom dit 
door Amerikanen geïdealiseerde leven 
laat zien hoe het ontkennen en 
verbergen van problemen leidt tot een 
onvermogen om deze problemen te 
bespreken en aan te pakken, met alle 
gevolgen van dien. 
 
Verder, sterke acteeurprestaties met 
Jessica Biel op kop!  Geniet ook van 
de heerlijke jaren ’70 vintage interieurs 
en over the top kledij!   
 
 
 
 

 
4. Chantal (VRTMax) 
 

 
 

Grandioos goed gemaakte en grappige 
serie van eigen bodem.  Nog niet 
gezien?  U moest de 
afstandsbediening al in handen 
hebben! 
 
 
 
5. The White Lotus (tweede seizoen 
op Streamz) 
 

 
 
In The White Lotus loopt een mozaïek 
van verhaallijnen doorheen een dozijn 
personages.  De minireeks richt zich 
meer op de geduldige kijker, want 
White heeft wel even de tijd nodig om 
zijn personages te introduceren. U 
leert ze ook enkel kennen gedurende 
de week waarin ze op vakantie zijn.  
Toch krijgt de kijker een idee van wie 
die mensen zijn, hoe ze in elkaar zitten 
en in het leven staan. Dit is te danken 
aan ingenieus schrijfwerk en stuk voor 
stuk geloofwaardige acteerprestaties. 
 
Naar mijn bescheiden mening beter 
dan het eerste seizoen dat vorig jaar al 
in het eindejaarslijstje prijkte. 
 
 
 



**** Cultuurkrantje Atheneum **** 
** 15 december 2022 ** 

 19 

 
 
 
 

 
 
 
 
De voltallige redactie van het 
Cultuurkrantje wenst jullie 
allen fijne feestdagen en een 
deugdoende vakantie toe. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
En tenslotte 
 
 
Imagine there's no heaven 
It's easy if you try 
No hell below us 
Above us, only sky 
Imagine all the people 
Livin' for today 
 
Imagine there's no countries 
It isn't hard to do 
Nothing to kill or die for 
And no religion, too 
Imagine all the people 
Livin' life in peace 
 
You may say I'm a dreamer 
But I'm not the only one 
I hope someday you'll join us 
And the world will be as one 
 
Imagine no possessions 
I wonder if you can 
No need for greed or hunger 
A brotherhood of man 
Imagine all the people 
Sharing all the world 
 
You may say I'm a dreamer 
But I'm not the only one 
I hope someday you'll join us 
And the world will live as one 
 

 
 
Op 8 december 1980 werd John 
Lennon vermoord.  De wereld verloor 
zijn onschuld. 
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