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Woordje van de redactie 

 

 
 

Ooit was Johannes Vermeer kind aan huis 
op deze school.  Hij vormde namelijk 
enkele keren het onderwerp van het thuis-
GWP voor de vijfdes.  Nu maakt hij schoon 
weer in Amsterdam, meer bepaald in het 
Rijksmuseum, waar een ronduit unieke en 
schitterende tentoonstelling geboetseerd 
werd rond zijn beperkte, maar oh zo 
fragiele, oeuvre.  Het museum van de 
maand ruimt dus baan voor “de 
tentoonstelling van de eeuw”. 
 
De redactie van het Cultuurkrantje had 
ook het geluk uitgenodigd te zijn op de 
avant première van The Fabelmans tijdens 
het filmfestival te Oostende.  Deze nieuwe 
Spielberg is vanaf 22 februari te bekijken 
in Ciné Albert, maar hier vindt u reeds een 
kritische recensie.  Verder gaat heel wat 
aandacht naar de komende Oscar- 
uitreiking, de redactie waagt zich zelfs aan 
een eigenzinnige pronostiek.  
 
Voor de klassieker van de maand duiken 
we het oeuvre van Brel in, meer bepaald 
zijn laatste plaat, Les marquises.  Een 
meer dan omstreden meesterwerk toen 
het midden jaren ’70 uitkwam.   
 
Veel cultureel leesplezier 
Jirka Claessens     
 

 
 

 
Tenstoonstelling van de eeuw 
(of toch van het jaar): Johannes 
Vermeer in Amsterdam.  
 
Doe eens gek in de krokus- of 
paasvakantie en stap op de trein naar 
Amsterdam.  Op een tweetal uurtjes reist 
u met de Thalys van Brussel naar 
Amsterdam, met de (goedkopere) 
“gewone” trein doet u er een uurtje langer 
over.  Een daguitstap is perfect mogelijk.  
Meer info op: https://www.b-
europe.com/NL 
 
Tip: reserveer uw ticket (ook voor de 
gewone treinen) een paar dagen op 
voorhand, dat komt u goedkoper uit. 
 
Eens in Amsterdam, kies voor een 
wandeling (+/- 3 km) naar het 
Rijksmuseum.  U doorkruist dan een goed 
deel van de stad via het Damrak, Rokin, 
Vijzelstraat en Vijzelgracht in een rechte 
lijn naar de Stadhouderskade.  Daar slaat u 
rechtsaf en na 450 meter staat u voor het 
Rijksmuseum.   
Wat te doen als het regent?  Neem  
tram 2 of 5.  Na 10 minuten stapt u af voor 
het Rijksmuseum.   
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Museum:  
alle dagen open van 9u00 tot 17u00 
 
Ticketprijs:  
22,5 euro voor volwassene, online te 
koop, per tijdslot.  
0 (nul) euro voor jongeren tot 18 jaar. 
Reken zeker op 2 à 3 uur om een goed 
idee te krijgen van het museum. 
 
Vermeer tentoonstelling: 
Zondag t.e.m. woensdag: 9u tot 18u 
Donderdag t.e.m. zaterdag: 9u tot 22u. 
 
Aparte ingang in de passage onder het 
museum. 
 
Ticketprijs:  
30 euro voor volwassenen 
0 (nul) euro voor jongeren tot 18 jaar 
 
Reserveren is noodzakelijk!!! 
Na de tentoonstelling mag u vrij de vaste 
collectie van het Rijksmuseum bezoeken. 
 
Adres:  
Museumstraat 1 te Amsterdam  
 
 
Dit was mijn inleiding, vorige week 
geschreven …. ondertussen zijn er een 
slordige 350.000 tickets de deur uit en is 
de tentoonstelling volledig uitverkocht.  
Doch, wanhoop niet, op dit ogenblik 
doktert het Rijksmuseum uit hoe het meer 
bezoekers kan tevreden stellen, meer 
nieuws vanaf 6 maart op hun site.   Ik gok 
op latere openingsuren, een verlenging 
lijkt me, gezien de waardevolle 
schilderijen die van over heel de wereld 
komen, weinig waarschijnlijk.   

 
Johannes Vermeer  
Vermeer (1632-1675) wordt ook wel eens 
de “sfinx van Delft” genoemd omdat er zo 
weinig over de man geweten is.  Veel 
heeft te maken met het feit dat hij na zijn 
dood in vergetelheid is geraakt.  Pas in 
1866 werd hij ‘ontdekt’ als kunstschilder 
door de Franse criticus Théophile Thoré-
Bürger.  Helemaal bekend werd Vermeer 
na de uitgave van de succesroman The girl 
with the Pearl Earring van Tracy Chevalier 
(1999) en de daarop gebaseerde, 
gelijknamige film van Peter Webber 
(2003).  Trouwens, Colin Firth is 
onvergetelijk als de charismatische 
schilder en Scarlett Johansson was nooit 
mooier en meer kwetsbaar dan in die film. 
 

 
 
Maar goed, terug naar de echte Vermeer, 
die huwde in 1653 Catharina Bolnes, 
wiens moeder uit een welgestelde familie 
kwam. Waarschijnlijk heeft schoonmoeder 
het jonge koppel niet alleen in huis 
genomen, maar ook deels onderhouden.  
Uit dit huwelijk werden in totaal vijftien (!) 
kinderen geboren, waarvan er vier op 
jonge leeftijd stierven.   Het gezin had het 
financieel erg moeilijk, het was afhankelijk 
van de opdrachten die Vermeer kreeg.  
Kunsthistorici vermoeden immers dat hij 
vooral in opdracht werkte.  Meer dan de 
helft van zijn schilderijen hadden één 
eigenaar: Pieter Claesz van Ruyven, een 
vriend van Vermeer.  Naast schilder was 
Johannes Vermeer – net als zijn vader – 
ook kunsthandelaar. 
 



 

 3 

Aanvankelijk schilderde Vermeer 
religieuze en mythologische werken, 
waarvan er een paar te bewonderen zijn 
op de tentoonstelling, maar bekend is hij 
vooral van zijn alledaagse taferelen waarin 
jonge vrouwen een hoofdrol spelen.  
Absoluut hoogtepunt is Meisje met de 
Parel, tot eind maart te bekijken in de 
tentoonstelling, daarna gaat ze terug naar 
haar vaste stek in het Mauritshuis, Den 
Haag.   
 

 
 
In zijn schilderijen kon de schilder heel 
goed de lichtinval weergeven.  In totaal 
maakte hij waarschijnlijk maar zo’n 45 
schilderijen, waarvan er nog 35 bewaard 
zijn gebleven én maar liefst 28 te bekijken 
zijn in het Rijksmuseum.  Ook dit aspect 
maakt de tentoonstelling een “once in a 
lifetime experience”, nog nooit werden 
zoveel werken op eenzelfde plaats 
getoond.   
 
De manier waarop Vermeer 
volmaaktheid en nauwgezette 
preciesheid bereikt in het weergeven van 
weefsels, kleuren en vormen, zonder dat 
het stuk er moeizaam bewerkt of hard 
gaat uit zien. … Het is deze vreemde en 
unieke combinatie van zachtheid en 
precisie, die zijn beste stukken zo 
onvergetelijk maken. Zij doen ons de 
rustige schoonheid van een eenvoudig 
toneeltje met nieuwe ogen zien en geven 
ons een idee van wat de kunstenaar 
gevoeld heeft.  
(Ernst Gombrich, kunsthistoricus) 
 
 

Na het Rampjaar 1672 (begin van de 
Hollandse oorlog: de Republiek der Zeven 
Verenigde Nederlanden werd aangevallen 
door Engeland, Frankrijk en de 
bisdommen Münster en Keulen), stortte 
ook de schilderijenmarkt in en kwam 
Vermeer kreeg meer en meer problemen 
om zijn grote gezin financieel te 
onderhouden en stierf vrij jong, hij werd 
amper 43 jaar, en werd begraven in de 
Oude Kerk te Delft.   
 
… Dientengevolge en ook vanwege de 
belasting van zijn kinderen, terwijl hij van 
zichzelf geheel niet over middelen 
beschikte, raakte hij zozeer in razernij en 
verval, dat hij in één of anderhalve dag 
van een gezonde toestand overging in de 
dood. 
(uit een geschrift van zijn weduwe, te 
vinden in Blankert, A. & J.M. Montias, G. 
Ailliaud (1992) Vermeer, Meulenhof) 
 
 
De tentoonstelling 
De redactie had het voorrecht om de 
tentoonstelling reeds te bezoeken en was 
behoorlijk onder de indruk.  De werken 
kunnen van heel dicht bewonderd worden 
en zijn van een adembenemende 
perfectie. 
 

 
 
Zoals vermeld bestaat de tentoonstelling 
enkel uit 28 werken, verspreid over 10 
zalen, maar ze behoren stuk voor stuk tot 
de wereldtop.  Ik kan deze sobere keuze 
enkel toejuichen: Johannes Vermeer heeft 
noch franje noch tijdgenoten nodig om te  
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schitteren.  Deze verzameling van werken 
uit het Mauritshuis (Den Haag), de Frick 
Collection (New York) en musea uit  
Washington, Dresden, Frankfurt, Berlijn, 
Dublin, Londen, Parijs en Tokio spreekt 
voor zichzelf.  
 
Het parcours is thematisch opgebouwd en 
begint met Gezicht op Delft en Het 
straatje, Vermeers enige buitenzichten.  
Het melkmeisje en het onlangs 
gerestaureerde Brieflezend meisje bij het 
venster uit Dresden krijgen een aparte 
zaal.  Meisje met de parel hangt tussen 
vier adembenemende portretten op klein 
formaat. 
 

 
 
De zaalteksten zijn doorgaans bondig, 
maar wijzen soms ook op details: de 
terugkerende parel moet van glas zijn 
geweest, de gele satijnen mantel is 
omzoomd met konijnenbont.  Leuke 
weetjes. 
 
Van de schilderijen van Vermeer gaat een 
ongrijpbare schoonheid uit, die u, als 
kijker, in het hart raakt.  Zijn 
onderwerpen, modieus geklede vrouwen 
die een brief lezen of musiceren, waren 
niet origineel in de 17de eeuw.   
 
Waarin schuilt dan de hand van de 
meester?  Wel, zijn gebruik van licht en 
kleur, zijn dieptewerking, de haast 
fotografische manier waarop hij scherp 
stelt en onscherp laat, zijn ongeëvenaard 
en behoorlijk vernieuwend voor zijn tijd.  
Listig stuurt hij de blik, of creëert hij de 
illusie dat je als toeschouwer  

 
zo het tafereel zou kunnen 
binnenstappen. 
 
Het maakt dat je je bij een schilderij van 
Vermeer meteen thuisvoelt.  Hij voert 
geen toneeltje op, zoekt geen 
geforceerde effecten.  Niemand lacht of 
loopt de kamer uit.  De verstilling van zijn 
taferelen draagt bij tot de illusie. De tijd 
lijkt er stil te staan. 
(Gregor Weber, hoofd beeldende kunst 
Rijksmuseum) 
 
Het Rijksmuseum greep ook de kans om 
het beeld bij te sturen van “de sfinx van 
Delft”; specialisten namen oude bronnen 
opnieuw ter hand en werden wijzer over 
Vermeers katholieke status in een 
gereformeerd land.  Wat de werken zelf 
betreft, schakelden ze de nieuwste 
technieken in qua technische 
beeldvorming en analyse, ze keken en 
vergeleken en zo kwamen er bijvoorbeeld 
belangrijke details aan het licht over Het 
melkmeisje.  Er werd een snelle, ruwe 
onderschets zichtbaar, die het heersend 
beeld doorkruist van de minutieuze 
fijnschilder.  Vermeer overschilderde ook 
geregeld uitgewerkte achtergronden, 
zoals hier een rek met kannen.  Hij wilde 
zijn composities zo strak en mogelijk 
houden, en de kijker zelf zijn verhaal laten 
samenstellen. 
 

 
 
Ook over het complexe kleurgebruik 
weten we intussen meer.  Bij Brieflezende 
vrouw in het blauw voegde Vermeer een  
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lijntje ultramarijn toe om de contouren 
van het jasje te doen gloeien.  Zijn palet 
aan witwaarden was extreem gevarieerd, 
om de juiste huidtint te bekomen, 
gebruikte hij het pigment groene aarde. 
 
Vermeer was expressiever en 
experimenteler dan we denken, luidt de 
conclusie. Schokkend is dat niet. 
Integendeel, ze bevestigt het technisch 
meesterschap en verfijning van een 
schilder die na 350 jaar geen surround 
experience of miljoenen pixels nodig 
heeft.  Ook op klein formaat weet zijn 
schilderkunst een ervaring op te roepen 
die kan tellen. 
 
 
Bijkomende tip: 
https://www.rijksmuseum.nl/en/johannes
-vermeer?ss= 
 
Hier kunt u leven en werk van Vermeer 
bewonderen met een deskundige uitleg 
van Stephen Fry er gratis bij. 
 
 

 
 
 
 

De blik van Harry De Paepe: 
een maandelijkse column 
 
Van goede wil 
‘Chocomousse!’ klonk het ironische 
oordeel van een mijn beste sportleraars 
ooit. Hij zag dat ik hopeloos was en zijn 
culinair besluit over mijn kunnen was 
terecht. Toch kreeg ik heel graag les van 
de kleine geblokte man. Correct, 
vriendelijk en niet om mee te sollen. Zo 
had ik mijn leraars graag. Meneer Costers 
was een monument op ons Dendermonds 
Atheneum  

.  
 
Later, toen ik ergens anders schoolliep, 
kreeg ik een tijdlang sportles van een 
leraar met de ruggengraat van een 
pindaworm. ‘Jongens, vandaag gaan we 
hockey doen.’ Mij maakte het niet veel uit, 
maar verschillende klasgenoten 
schreeuwden: ‘Neeje! We gaan 
voetballen!’ en dus werd het zowat zestig 
op de honderd keren voetbal. Die andere 
veertig keren was een van de stoere 
voetbalbinken ziek … of de leraar zelf. 
Toen dat laatste het geval was, dan werd 
er wat gevoetbald om ons bezig te 
houden. Ik maakte ooit even indruk op de 
voetbalgoden van mijn klas, tijdens de 
voetbalmatch in allereerste LO-les. Ik 
besefte nog niet dat dit het lespatroon van 
het hele schooljaar zou worden. 
Onverwacht kreeg ik de bal in mijn voeten. 
Omdat er thuis naar het voetbal gekeken 
werd, wist ik ongeveer wat er van mijn 
verwacht werd. Niet dat ik het kon. Ik 
passeerde met de bal aan mijn voeten een 
van de voetballers. Hij heette Tommy en  
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had een echt voetbaltrainingspak – met 
sponsor en al - aan en droeg 
voetbalschoenen zonder van die toppen. 
Ik passeerde die niet zomaar, nee, ik had 
de bal door zijn benen getrapt. Wonder 
boven wonder ging ik verder en scoorde 
een goal. Dat was mij nog nooit gebeurd. 
Het gevolg was dat de volgende keer een 
van de voetbalbinken mij meteen uitkoos 
om in zijn team te zitten. Dat was de 
eerste … en meteen de laatste keer. Ik 
bakte er, zoals het hoorde, niets van. Die 
Tommy bleek gewoon niet zo’n goeie 
voetballer te zijn. Een trainingspak en de 
juiste schoenen toveren je niet meteen 
om tot een Lionel Messi. 
 

 
 
Plezier 
Heel mijn schoolcarrière lang onderging ik 
de sportles. Hoewel, ondergaan is niet 
meteen de juiste beschrijving. Ik heb 
enorm veel plezier gemaakt in de sportles. 
Zeker in mijn laatste jaren van het 
middelbaar. Het slotjaar vormde hierin 
een hoogtepunt. Een reserveofficier van 
het Belgische leger gaf ons les. Wij 
noemden hem ‘de Patton’, naar de 
Amerikaanse oorlogsheld uit de Tweede 
Wereldoorlog en vooral omdat we met 
enkelen de oorlogsfilm ‘Patton’ op de tv 
hadden gezien. Onze LO-leraar leek in de 
verte niet op generaal Patton, maar hij 
had wel dezelfde kaarsrechte rug, sprak 
ons – slungels – steevast aan met 
‘Mannen!’ en hij verwachtte zoals de 
generaal soms strategische onhaalbare 
doelen. Zoals die les waarbij hij de hele 
sportzaal had opgesteld met rekstokken.  

 
‘Mannen! Zien jullie deze opstelling? Dit 
verwacht ik aan het einde van de les.’ 
Daarop begon hij rond een rekstok te 
zwieren alsof hij een levende wastrommel 
was en eindigde hij op een mat, de armen 
naast zich gestrekt. ‘Zo! Gezien?’ Onze 
puisten spanden zich op van pure stress 
toen we hem bezig zagen. 
 
De Patton schreef op mijn rapport altijd 
dezelfde rapportcommentaar: ‘Is van 
goede wil.’ Er prijkte dan een 5 of een 6 
naast. Mijn vader, in zijn jonge jaren een 
behoorlijk sportieve bink, keek me telkens 
onderzoekend aan: ‘Van goede wil?’  Mijn 
gezin - en bij uitbreiding mijn familie - is 
nogal sportief. Het doet me veel plezier 
dat ze genieten van sport. Het is niet 
omdat het mijn ding niet is, dat ik het een 
ander niet gun. Ik ben van goede wil, ziet 
u. 

 

 
 
Harry De Paepe 
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De Ensors: Close, Zillion en 
Roomies als grote winnaars. 
In totaal zijn er 22 Ensors uitgereikt voor 
de beste Vlaamse audiovisuele fictie, 
documentaire en animatieproducties.  
Met 13 nominaties was Close de grote 
favoriet bij deze Ensors.  De film van Lukas 
Dhont gaat met zes Ensors (Beste film, 
beste regie, beste scenario, beste 
acteerprestatie in een filmhoofdrol 
(Dambrine), beste cameraman beste 
geluid) naar huis.  
  

 
 
Zillion kreeg het meeste bezoekers, maar 
moest zich tevreden stellen met minder 
belangrijke Ensors, afgezien van Simoni 
die -geheel terecht- won voor zijn 
vertolking van Dennis Black Magic.   
 
Ook woord van lof voor Roomies, een 
serie die nog te zien is op VRTMax en die 
met vier Ensors aan de haal gaat. 
 
 

Film van de maand: The 
Fabelmans 
The Fabelmans is de nieuwe Spielberg.   
Samen met tijdgenoten Scorcese, Coppola 
en Kubrick hernieuwde hij vanaf de jaren 
’70 van de voorbije eeuw de Amerikaanse 
cinema, denk aan Jaws (1975), E.T. (1983), 
Schindler’s List (1993), Saving Private Ryan 
(1998), Munich (2005) of Lincoln (2012).   
En dan vergeet ik nog een twintigtal 
andere toptitels (Indiana Jones!!).  Tja,  
 

met zo een rijk oeuvre is het moeilijk om 
nog een originele invalshoek te vinden, 
hoewel ... 
 
Als ik één film zou moeten maken die ik 
nog niet gemaakt hebt, iets dat ik heel 
graag wil doen op een heel persoonlijk 
niveau, wat zou dat zijn? Wel, er was één 
verhaal dat ik heel graag wilde vertellen.  
(Steven Spielberg) 
 

 
 
The Fabelmans vertelt het verhaal van 
Spielbergs eigen jeugd.  In deze coming-of-
age film eert de regisseur zijn ouders en 
geeft hij de toeschouwer een inkijk in zijn 
levenslange passie voor film.  Het sterkste 
deel van de film zit dan ook in het begin,  
Sammy Fabelman (S. Spielbergs alter ego) 
is nog een klein jongetje (Mateo Zoryan) 
wanneer zijn vader Burt (Paul Dano) en 
moeder Mitzi (Michelle Williams) hem 
voor de allereerste keer meenemen naar 
de bioscoop.  The Greatest Show on Earth 
(1952), een circusfilm van Cecil B. deMille, 
maakt zo’n diepe indruk op de kleine 
Sammy, dat hij thuis zelf een en ander 
begint na te spelen met zijn eigen treinset.   
 
Burt koopt een 8mm camera voor zijn 
zoon en daarmee is Sammy’s lot bezegeld.  
Een filmmaker is geboren en de fantasie 
van de kleine jongen kent geen grenzen.  
Zijn jongere zusjes worden in wc-papier 
gewikkeld voor Sammy’s eerste 
mummiefilm en later maakt hij met zijn 
vrienden van de padvinderij Escape to  
Nowhere, een veertig minuten durende 
oorlogsfilm opgenomen in de woestijnen 
van Arizona.  Zoals ik reeds vertelde, is dit 
het leukste deel van de film, want ik 
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herkende in deze vroege werkjes 
nabootsingen van echte films van de jonge 
Spielberg.   Ook krijg je als toeschouwer 
inzicht in een aantal kenmerkende 
technieken van de grote meester.   
Kunt u genieten van The Fabelmans 
zonder deze dubbele bodems?  Natuurlijk, 
Spielberg is een vakman en vanaf de 
eerste scène leeft u mee met Sammy, 
want naast filmmaken leert de jongen ook 
wel een en ander over het leven …. 
 

 
 
Sammy’s vader en moeder hadden 
namelijk niet meer van elkaar kunnen 
verschillen.  Burt is een wat stijve 
ingenieur die zich bezighoudt met de 
ontwikkeling van computers, zakelijk en 
nuchter.  Moeder Mitzi is pianiste, die van 
de ene emotie in de andere schiet en 
graag in het middelpunt van de 
belangstelling staat.  Met haar deelt 
Sammy zijn passie en creativiteit, maar 
haar gedrag begrijpt hij niet altijd.  In een 
interview in Humo laat Spielberg verstaan 
dat deze personages erg dicht tegen zijn 
echte ouders staan. 
 
Wanneer Sammy, die overal een 
filmcameraatje meesleurt, door het 
beeldmateriaal gaat van een campingtrip 
met het gezin ontdekt hij dat familievriend 
Benny meer dan een vriend is voor zijn 
moeder.  In een prachtige scène, begeleid 
door muziek van Spielbergs vaste 
componist John Williams, leert de 
toeschouwer de kracht van de montage 
kennen en komt de tiener voor een 
moreel dilemma te staan.  Welke versie 
van de film zal hij tonen?  Ook dit is 
waargebeurd volgens de regisseur. 

 The Fabelmans is een diep persoonlijke 
film, waarin Spielberg niet alleen zijn eigen 
geschiedenis en ontwikkeling als 
filmmaker uit de doeken doet, maar 
waarmee hij tevens iets wil rechtzetten uit 
zijn verleden.  Jarenlang hield hij zijn vader 
verantwoordelijk voor de scheiding van 
zijn ouders.  Met deze film erkent hij dat 
er veel meer aan de hand was.  
 

 
 
Williams kreeg een welverdiende 
Oscarnominatie voor haar rol als Mitzi 
Fabelmans: ze schittert als de manisch 
depressieve moeder.  Het ene moment 
uitbundig tijdens een nachtelijke dans, het 
volgende verzwolgen door verdriet en 
ellende.  Ook Dano in de rol van de vader 
had volgens mij een nominatie verdiend, 
hij acteert subtieler dan Williams en slaagt 
erin een soort ondoorgrondelijk verdriet in 
zijn houding en ogen te laten sluipen.  
Indrukwekkend!  Gabriel LaBelle als de 
oudere Sammy is de zwakkere schakel, hij 
houdt stand naast de grote namen, maar 
sprankelt niet.   
 
Met The Fabelmans vergeeft Spielberg zijn 
ouders en toont hij het publiek hoe hij 
gegrepen werd door de magie van de 
cinema.  Het is een perfect gemaakte film 
volgestouwd met dubbele bodems en  
filmische referenties (het einde!!), toch 
mist hij , naar mijn bescheiden mening dat 
tikkeltje magie dat pakweg E.T. 
onweerstaanbaar maakte.  Maar laat 
duidelijk zijn dat dit detailkritiek is, The 
Fabelmans is kundig gemaakt en verveelt 
geen seconde!   
Vanaf 22 februari in de bioscoop, u weet 
wat u te doen staat J  
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Breaking News: Oscars 2023.  
Het Cultuurkrantje voorspelt 
wie wint!  
 

 
 
Laten we beginnen met beste 
buitenlandse film, hopen doen we op 
Close, maar de vermoedelijke winnaar 
wordt Im Westen nichts Neues.  Beste film 
wordt misschien wel Tar met Cate 
Blanchett als beste actrice.  Brendan 
Fraser in The Whale lijkt een evidentie, 
zijn vertolking van een obese, stervende 
vader op zoek naar vergiffenis is gefundes 
Fressen voor het Oscarcommittee.  Als de 
logica gevolgd wordt, rijft ook Todd Field 
de Oscar voor beste regie binnen. 
 
Stel, ik heb het voor het zeggen …. 
Beste film: The Banshees of Inisherin 
Beste regie: Martin McDonagh (The 
Banshees …) 
Beste acteur: Colin Farrell (The Banshees 
…) 
Beste actrice: Cate Blanchett. (Tar) 
Buitenlandse film: Close 
 
 
Oh ja, en beste acteur in een bijrol: 
Brendan Gleeson (The Banshees ….) 
Beste actrice in een bijrol; Angela Basset 
(Wakanda forever) 
 
 
 
 
 

 

Tentoonstelling van de maand: 
Anton Corbijn in Antwerpen 
 
 
Ikonen en Katoen Natie, The People 
 
Handelsbeurs, Borzestraat 31 (Meir) 
Antwerpen 
 
Open van woensdag t.e.m. zondag  
11u tot 18u 
Schoolvakanties: alle dagen open 
 
Tot 16 april 2023 
 
 
 

 
 
Hoe en waar? 
Neem de trein naar Antwerpen Centraal. 
Wandel naar het historische centrum van 
Antwerpen via de Meir.  De Borzestraat is 
een zijstraat van de Meir. 
 
De handelsbeurs. 
Naast de fototentoonstellingen is ook het 
gebouw zelf de moeite waard om te 
bewonderen.  Het eerste gebouw in 
Brabantse laatgotische stijl dateert reeds 
uit 1531.  Een rechthoekige open ruimte 
werd omsloten door een met ster- en 
netgewelven overdekte zuilengalerij.  Het 
galerijconcept van dit gebouw stond 
model voor de beurs van Londen, 
Rotterdam, Amsterdam en Rijsel.  Na 
brand in 1583 werd de beurs onmiddellijk 
naar dezelfde plannen heropgebouwd.  
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Tussen 1661 en 1810 werd het gebouw 
onder meer gebruikt als tekenacademie 
en zetel van de Sint-Lucasgilde.  De open 
binnenruimte werd in 1853 van een 
vooruitstrevende koepel voorzien naar het 
voorbeeld van het Londense Crystal 
Palace. 
 

 
 
Nadat een tweede brand in de nacht van 2 
op 3 augustus 1858 het gebouw opnieuw 
had verwoest, schreef het Antwerpse 
stadsbestuur een ontwerpwedstrijd uit en 
in 1872 werd het huidige gebouw 
opgericht.  Het is een merkwaardig 
samengaan van de neogotische stijl en 
(toenmalig) revolutionaire technieken, 
met name de metalen constructie voor de 
overkoepeling van de binnenruimte. 
 
De effectenbeurs van Antwerpen werd 
eind 1997 afgeschaft, hiermee verloor het 
gebouw zijn functie.  Sindsdien lag de  
handelsbeurs er verlaten en verwaarloosd 
bij.  Uiteindelijk ging wel na bijna 20 jaar 
leegstand en 3 jaar restauratiewerken de 
Handelsbeurs terug open.  Het gebouw 
werd op 4 oktober 2019 ingehuldigd door 
de Antwerpse burgemeester Bart De 
Wever. 
 
(info en inspiratie: wikipedia en site van de 
handelsbeurs) 
 
Anton Corbijn. 
Corbijn (°1955) is een bekend fotograaf, 
grafisch ontwerper en regisseur.  Hij 
verwierf vooral bekendheid met zijn 
portretten van rockmusici en andere 
beroemdheden.  Hij zweert bij zwart-

witfotografie en maakte ook de foto’s 
voor talloze platenhoezen. 
 

 
 
Corbijn regisseerde ook verschillende 
videoclips en een paar films.  U kent 
misschien The American met George 
Cloony of The Most Wanted Man met de 
betreurde Philip Seymour Hoffman. 
 
De tentoonstelling. 
De tentoonstelling bestaat uit twee 
onderdelen: Ikonen en Katoen Natie, The 
People.   
 
Beneden kreeg Corbijn van Fernand Huts 
ruimte om zo een 120 werknemers van de 
Katoen Natie te portretteren.  Hij doet dat 
zowel in zwart-wit- als in kleurenfotografie 
wat toch eerder uitzonderlijk is voor de 
man.   
 
Het DNA van Katoen Natie bevat veel 
rock ‘n’ roll. We denken graag out of the 
box. We wilden iets doen rond diversiteit, 
want bij ons werken wel 120 
nationaliteiten. Maar in plaats van zelf 
ons verhaal te vertellen, lieten we dat 
liever over aan iemand die zéér rock ‘n ‘ 
roll is én ook alles weet van diversiteit. 
(Fernand Huts in HLN)  
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In de galerijen toont Anton Corbijn drie 
bijzondere reeksen in Ikonen: zwart-
witfoto’s van grafmonumenten, 
beeltenissen van Lenin in het Rusland van 
veertig jaar geleden en portretten waarbij 
Corbijn zichzelf afbeeldt naar overleden 
rockhelden als John Lennon, Kurt Cobain 
en Jimi Hendrix.  Met andere woorden, 
niet de meer voor de hand liggende foto’s 
van rockgrootheden, maar eerder een 
zoektocht naar de betekenis van iconen. 
 

 
 
Voor Cemeteries trok Corbijn naar 
kerkhoven in Parijs, Wenen en vooral 
Italië, waar hij de dramatiek van de stenen 
gezichten, voor eeuwig uitdrukkingsloos, 
vastlegde.  Hij was toen al aan de slag als 
muziekfotograaf, maar werd als 
domineeszoon nu en dan in sombere 
buien aangetrokken door de religieuze 
symboliek van een begraafplaats. 

 
Ik wou onderzoeken hoe we kijken naar 
de mensen die niet meer onder ons zijn, 
hoe het systeem wil dat we ons de doden 
herinneren 
(Corbijn in De Tijd) 
 

 
 
Ook in 1982 trok Corbijn naar Rusland, 
waar hij in Leningrad - intussen opnieuw 
Sint-Petersburg - overweldigd werd door 
de iconische beeltenissen van Lenin, de 

eerste leider van de Sovjet-Unie.  Hij 
brengt brengt de monumentaliteit van die 
propaganda in het straatbeeld statisch én 
in zijn vertrouwde zwart-wit in beeld in 
Lenin, USSR. 
 
In tijden waarin niets nog heilig leek, viel 
dat op: de reanimatie van Lenins erfenis 
om de donkere schaduw van het 
stalinisme uit te wissen. 
(Corbijn in De Tijd) 
 

 
 
De derde reeks leunt het dichtste aan 
tegen wat we van Corbijn gewoon zijn: 
protretten van rocksterren.  Of toch net 
niet …. In a. somebody kruipt Corbijn zelf  
in de huid van de figuren die hij jarenlang 
zo trouw portretteerde.  Vreemd en 
bevreemdend.   
 
In deze reeks heb ik echt het gevoel dat 
alles samenkomt: mijn liefde voor 
muzikanten en mijn roots, de band met 
mijn ouders en de dood. 
(Corbijn in De Tijd) 
 
Meer weten?  Ga naar VTRMax en bekijk 
het interview van Thomas Vandervreken 
met Corbijn in het programma Onder ons. 
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Klassieker van de maand: Brel 
Les Marquises 

 
 
In het gezegende jaar 1977, na tien jaar 
stilte en op dat moment al zwaar ziek, 
stuurt Jacques Brel een nieuwe plaat de 
wereld in, naar alle waarschijnlijkheid zijn 
laatste …. Dit was op dat moment meer 
dan groot nieuws en heel wat mensen 
repten zich naar de winkel om het 
kleinood in huis te halen.  Zo ook mijn 
ouders. 
 
In een wereld zonder internet, wifi en 
smartphones was het nog mogelijk om de 
de release van Les Marquises met de 
grootste geheimhouding te omringen.  Zo 
werd de plaat in metalen verzegelde 
dozen, voorzien van een elektronisch 
tijdslot naar recensenten gestuurd.  Brel 
zelf gaf geen enkel interview.  Voor de 
officiële vrijgave van het album mocht er 
niets op de radio gespeeld worden en er 
werden geen singles gerealesed.  Voor de 
jongeren onder ons, een single is zoals een 
vinylplaat, maar kleiner en met een groter 
gat in het midden, er staat langs elke kant 
één liedje op.    
 
Al die geheimhouding voedde roddels als 
zou Brel reeds gestorven zijn.  Ook werd er 
gefluisterd dat er een afrekening met 
Vlaanderen op Le Marquises zou staan. 
En, inderdaad Les F …. werd met de 
nodige woede onthaald in Vlaanderen, het 
mocht zelfs niet op de radio gespeeld 
worden.  Is Les F …. de commotie waard?   

Neen, natuurlijk niet, de tekst getuigt niet 
echt van grote klasse (uitzonderlijk voor 
Brel) en is een afrekening met oud-
collaborateurs uit de Tweede 
Wereldoorlog, het lied mist elke nuance 
en toont enkel aan hoe bitter de zanger 
was geworden.  Ach, Vlaanderen en Le 
Grand Jacques het is altijd een complex 
verhaal geweest.  Maar laat u daardoor 
niet ontmoedigen, op Les Marquises staan 
pareltjes …. 

1. Jaurès (3:36) 
2. La Ville S'endormait (4:36) 

3. Viellir (3:43) 
4. Le Bon Dieu (4:45) 

5. Les F... (3:28) 
6. Orly (4:20) 

7. Les Ramparts de Varsovie (4:05) 
8. Voir un Ami Pleurer (3:54) 

9. Knokke le Zoute Tango (5:10) 
10. Jojo (3:15) 

11. Le Lion (3:28) 
12. Les Marquises (3:53)  

Alle klassieke thema’s uit Brels oeuvre 
vinden een plekje op deze afscheidsplaat: 
vriendschap (Jojo, Voir un ami pleurer), 
verloren liefdes (Orly), godsdienst (Le bon 
dieu), anti-conformisme en afschuw van 
hypocrisie (Les Ramparts de Varsovie en 
Knokke le Zoute Tango) en de zwaarte van 
het ouder worden (Veillir). 

Hij wilde een boodschap overbrengen. Als 
je niet op de teksten let, ontsnapt Brel je. 
Zijn helden en anti-helden komen uit het 
leven zelf. Hij gebruikt zijn eigen 
ervaringen, projecteert zijn dromen. 
(France Brel) 

 



 

 13 

Mijn favorieten?   In de prachtige ode aan 
vriend Jojo toont Brel als een emotioneel 
en kwetsbaar man.  Ondanks zijn 
eigenzinnig parcours en de vele mislukte 
liefdes, was le grand Jacques een man van 
trouwe vriendschappen.   
 
Jojo 
Je te quitte au matin pour de vagues besognes 
Parmi quelques ivrognes, des amputés du 
cœur 
Qui ont trop ouvert les mains 
Jojo 
Je ne rentre plus nulle part 
Je m'habille de nos rêves 
Orphelin jusqu'aux lèvres mais heureux de 
savoir 
Que je te viens déjà 
Six pieds sous terre, Jojo, tu n'es pas mort 
Six pieds sous terre, Jojo, je t'aime encore 
 
Verder ook een extra vermelding voor 
Orly, waarin de zanger als geen ander een 
afscheid tot in de kleinste details 
beschrijft.  De relatie is voorbij en wat rest 
is verdriet en de troosteloosheid van een 
luchthaven op een zondag …. 
 
Et puis, et puis infiniment 
Comme deux corps qui prient 
Infiniment lentement ces deux corps se 
séparent 
Et en se séparant 
Ces deux corps se déchirent 
Et je vous jure qu'ils crient 
Et puis ils se reprennent 
Redeviennent un seul, redeviennent le feu 
Et puis se redéchirent 
Se tiennent par les yeux 
Et puis en reculant 
Comme la mer se retire 
Ils consomment l'adieu 
Ils bavent quelques mots 
Agitent une vague main 
Et brusquement il fuit, fuit sans se retourner 
Et puis il disparaît, bouffé par l'escalier 
 
Van Le Marquises werden wereldwijd 
ongeveer 1.250.000 exemplaren verkocht! 

Roddelen met Georgette 
Vader Leyers haalt slag thuis: Ella 
en haar Call Boy zijn geen koppel 
meer!! 
 

 
 
Natuurlijk had Georgette het door .. Ella 
droeg haar verlovingsring niet meer terwijl 
ze vrolijk De ideale wereld presenteerde.  
Wat was hier aan de hand?? 
 
Na amper zes maanden is het 
liefdesbootje gezonken.  Vader Leyers, die 
deze relatie streng veroordeelde, wegens 
de toch wel frivole levenshouding van 
Verheye, had Erik Van Looy op zijn dochter 
afgestuurd om haar tot rede te brengen.  
Blijkbaar met het nodige succes, hoewel, 
Georgette meent te hebben verstaan dat 
Van Looy nu iets begonnen is met Ella.  
Dat was uiteraard niet zo voorzien, nu 
krijgt Jan Leyers een leeftijdsgenoot als 
schoonzoon.  Moest hij al geen grijs haar 
hebben, hij kreeg het ongetwijfeld nu! 
 
Wordt vervolgd! 
 
 
Nieuwsflash: Burt Barabach 
overleden 
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De Amerikaanse componist Burt 
Bacharach (94) is overleden.  Met Hal 
David schreef hij tientallen wereldhits die 
verschillende generaties aanspraken.  
Rock 'n roll, Beatles en Stones, punk en 
hiphop konden hem nooit wegduwen uit 
de hitparade. Bacharach was een van de 
grote liedjesschrijvers van de twintigste 
eeuw. Maar ook als filmcomponist werd 
hij enorm gewaardeerd. Hij won drie 
Oscars en zes Grammy's. 
 
Bacharach was een muzikale reus en de 
kans is klein dat u geen enkel van zijn 
liedjes kent: het zijn stuk voor stuk 
meezingers en -fluiters, zoals I say a little 
prayer for you, Raindrops keep falling on 
my head of Do you know the way to San 
José. 
 
(Bron: VRT NWS) 

 
Nieuwsflash: Belgisch feestje in 
Frankijk met Stromae en 
Angèle 

 
 
Stromae heeft met zijn plaat Multitude de 
“Victoire de la musique” gewonnen voor 
beste mannelijke artiest van 2023.   
Angèle is bekroond als beste vrouwelijke 
artieste van 2023.  De “Victoires de la 
musique” zijn de belangrijkste 
muziekprijzen in Frankrijk. 
 
Naast deze twee viel er nog een Belg in de 
prijzen: Pierre de Maere kreeg de trofee 
van “Beste mannelijke revelatie”.   Wat 

moet u weten over deze nog onbekende 
artiest?   Hij is 21, vrijgezel en afkomstig 
uit de Brusselse gemeente Ukkel.  Als dj en 
muzikant maakt hij dansbare, Franstalige  
popmuziek.  De Maere heeft net zijn 
eerste album uit: Regarde-moi en heeft 
intussen al opgetreden in de AB in Brussel 
en La Cigale in Parijs. 
 
(Bron: VRT NWS) 
 

 
 
Ontroering en kwaliteit op 
VRTMax (of gewoon op tv!) 
 
Onze natuur, de reeks 
 

 
 
Onze natuur, de film was een 
verrassingshit in de bioscoop, nu verovert 
de reeks (Canvas) nog meer harten!  
Adembenemende beelden krijgt u te zien 
met dank aan een team van filmmakers 
dat zich drie jaar lang verschanst heeft in 
in alle uithoeken van België om er op 
verbluffende wijze in te zoomen op onze 
fauna en flora.  Het resultaat is een 
schitterend in beeld gebrachte 
documentaire die u laat stilstaan bij de 
schoonheid van het eigen land. 
 
De vier regisseurs die dit project tot stand 
brachten, laten ons kennismaken met de 
meest uiteenlopende dieren op het land, 
in de lucht, onder water en onder de 
grond.  Zo krijgt u een zeldzame inkijk op 
specifiek dierlijk gedrag.   
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Dagen zonder mijn broer 
 

 
 
Wat had dit een draak van een tranerig 
programma kunnen worden en wat een 
ontroerend pareltje werd het in de 
bekwame handen van Jeroen Meus.  Laten 
we vooral niet vergeten dat onze favoriete 
tv-kok ook Goed volk en Plat préféré op de 
wereld losliet. 
 
Rouw is een taai beestje, hoe ga je om 
met het leven, na de dood van een geliefd 
iemand?  Meus praat via een dictafoon 
met zijn overleden broer en zoekt 
“medelijders”.  Zo leert u dat het verdriet 
zich vastankert in uw ziel en daar nooit 
weg zal gaan, dat een koe melken soelaas 
kan brengen en vooral dat het niet geeft 
hoe en hoelang u rouwt.  Eerlijke en 
mooie tv. 
 
Restaurant Misverstand 
 

 
 
Zet Dieter Coppens en chef Nobels in dit 
programma kwetsbare mensen te kijk of 
geven ze hen net een boost van  
zelfvertrouwen?   
 
In Restaurant misverstand werken enkel 
mensen met de diagnose van 
jongdementie, ze hebben moeite met 
spraak, geheugen en vaardigheden.   

Naar mijn mening is dit zeker geen 
uitlachtelevisie, integendeel.  Het geduld 
en ook het respect waarmee Nobels en 
Coppens met hun medewerkers omgaan, 
biedt troost.  Anderzijds, is het wel erg 
confronterend te zien wat de ziekte 
aanricht bij deze relatief jonge mensen en 
hun familie.   Zelf heb ik maar één 
bedenking: wat als het programma stopt?  
Het moet toch wreed zijn om na twee 
maanden werkvreugde en groepsgevoel 
weer te moeten verdwijnen in de 
vergetelheid.   
 
Maar …. Dan kwamen de medewerkers 
van vorig jaar het restaurant binnen, nog 
steeds bevriend en goedlachs … Komt wel 
goed, het glas is altijd halfvol, ook als het 
bijna leeg is! Toch? J  
 
 
 
 
 
 
Voorbereiding Oscars via 
Netflix en co. 
All Quiet on the Western Front (Netflix) 
 

 
 
Im Westen Nichts Neues (All Quiet on the 
Western Front) is gebaseerd op het 
gelijknamige boek van Remarque uit 1929. 
Deze filmadaptatie werpt een blik op de 
afgrijselijke waarheid wat betreft oorlog; 
het is volslagen zinloos en creëert alleen 
maar dood en verderf. 
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De Duitse Paul en zijn vrienden staan te 
springen om iets voor hun land te kunnen 
betekenen.  Ze staan vooraan in de rij om 
zich op te geven om naar het front te 
gaan.  Het contrast dat volgt, tussen hun 
blije gezichten en de realiteit waar ze in 
terechtkomen, is goed uitgevoerd.  Oorlog 
betekent pijn lijden en je vrienden voor je 
ogen zien sterven.  Het is doden of gedood 
worden - een les die de jongemannen op 
de harde manier moeten leren. 
 
 
 
Elvis (Streamz) 
 

 
 
De film verkent het leven en de muziek 
van Elvis Presley (Butler), gezien vanuit het 
perspectief van zijn gecompliceerde 
relatie met zijn mysterieuze manager 
kolonel Tom Parker (Hanks).  
 
Het verhaal beschrijft de meer dan 20 jaar 
beslaande complexe dynamiek tussen 
Presley en Parker, van Presleys doorbraak 
tot aan zijn status als ongekende 
superster, tegen de achtergrond van het 
veranderende culturele landschap en het 
verlies van onschuld in Amerika. Centraal 
in die reis staat een van de belangrijkste 
en invloedrijkste mensen in het leven van 
Elvis: Priscilla Presley (Olivia DeJonge). 
 
Boeiende en swingende (Baz Luhrman 
regisseert!) biopic van een erg complex 
artiest en mens. 
 
 

Everything Everywhere All at Once 
(Streamz) 
 

 
 
Een correctere titel dan Everything 
Everywhere All at Once konden Daniel 
Kwan en Daniel Scheinert niet hebben 
bedacht voor deze doldwaze science 
fictionkomedie, want zo voelt de film écht 
aan.  Alles begrijpen zal u niet doen en 
volgens de regisseurs is dat ook niet 
essentieel.  
 
Al na een half uur kunt u draad immers 
helemaal kwijtraken. U moet u een beetje 
opstellen als een Ariadne die zich een weg 
baant door een narratief doolhof.  Veel 
hulp krijgt u niet van het hoofdpersonage 
(Michelle Yeoh) dat niet weet wat haar 
overkomt en duidelijkheid in haar 
existentiële crisis tracht te scheppen. 
 
Top Gun:  Maverick (Streamz) 
 

 
 
Zalige en erg goed gemaakte actiefilm.  De 
heer Tom Cruise is op dreef en doet als 
vanouds al zijn stunts zelf.  Besproken in 
vorige Cultuurkrantjes. 
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Triangle of Sadness (Streamz) 
 

 
 
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... 
 
Heerlijke “over the top” film die hopelijk 
de Oscar niet afsnoept van Close! 
 
 
The Fabelmans, The Banshees of 
Inisherin, The Whale, Close, Women 
Talking en Tar (bioscoop) 
 
 
 
 
En ondertussen ….. 
Cinema Albert 
Naast heel wat films die naar aanleiding 
van de komende Oscaruitreiking in dit 
krantje werden besproken, is ook A Man 
called Otto het bekijken meer dan waard. 
 

 
 

 
  
Otto Anderson is een zeurende 
weduwnaar die houvast vindt in een 
aantal vastgeroeste gewoontes.  En dan 
komt er een levendig jong gezin naast hem 
wonen, hij ontdekt in de gevatte en 
hoogzwangere Marisol een zielsgenoot, 
wat leidt tot een onwaarschijnlijke 
vriendschap die zijn wereld op zijn kop zal 
zetten.  
 
Grappig en hartverwarmend verhaal, 
gebaseerd op de Zweedse bestseller A 
Man called Ove (En man som heter Ove).   
 
 
 
CC Belgica 
Donderdag 2 maart, Compagnie 
Cecilia, De jager-verzamelaar 
(Laatste Avondgast) 
 

 
.	
Wat als iemand beslist om uit de 
maatschappij te stappen en alles zelf te 
doen? 
 
Het is het uitgangspunt van deze nieuwe 
voorstelling van Compagnie Cecilia, waarin 
theatermaker-acteur Titus De Voogdt en 
muzikant-componist Jean-Yves Evrard in 
een sferisch duet hun eigen wereld 
vormgeven. 
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Voortaan doen ze alles zelf. Zijn het 
doorwrochte survivalisten, argwanende 
preppers of net heel gewone mensen die 
de ultieme vrijheid najagen? Aan de basis 
ligt slechts één vraag: kunnen we in deze 
moderne tijden nog volledig op onszelf 
terugplooien, zonder afhankelijk te 
moeten zijn van anderen? En worden we 
daar gelukkig van? 
 
De jager-verzamelaar is een beeldrijke, 
poëtische voorstelling die je uitnodigt op 
een trip vol bricolage en fantasierijke 
ideeën. 

	
Zaterdag 11 maart, Circumstances, Piet 
Van Dycke, Exit  

	

Vier acrobaten bewegen zich doorheen 
een grote, indrukwekkende installatie met 
een draaiende muur en zwevende deuren. 
Ze komen toe en vertrekken, verschijnen 
en verdwijnen. Maar wat als ze toevallig 
hetzelfde pad belopen en elkaar 
ontmoeten?  

Het stuk bouwt slim op naar een 
adembenemende apotheose (…) de 
performers hijsen zich de lucht in, glijden 
van de muur en zoeken met z’n vieren een 
balans die ze uiteindelijk ook vinden. 
Indrukwekkend (…) dé sensatie van het 
weekend.  (De Standaard) 

Meer info over de voorstellingen: 
www.ccbelgica.be 
 
 

En ten slotte …. 
 

 
Mocht je me vergeten 

wil ik dat 
je één ding weet: 

 
Als ik kijk naar de kristalmaan, 

de rode tak van trage herfst 
bij mijn raam, 

als ik, bij het vuur gezeten, 
de ongrijpbare as neem 

of rimpelig lijf van brandhout, 
weet je, 

dat alles mij tot jou voert, 
alsof alles wat bestaat, 
geuren, licht, metalen, 
scheepjes zijn die varen 

naar jouw eilanden 
die me verwachten. 

 
(…) 

 
zolang je leeft 
zal mijn liefde 

in jouw armen zijn 
zonder mijn armen 

te verlaten. 
 

 
 
Pablo Neruda (1904-1973) 
Toch aan vergiftiging gestorven? 
 


