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Woordje van de redactie 
 

 
 

Deze maand verschijnt het Cultuurkrantje 
in afgeslankte versie, aangezien ziekte een 
belangrijk deel van de redactie een aantal 
dagen naar de lappenmand verwees.  Er 
werd gekozen voor kwaliteit boven 
kwantiteit, wat voor gevolg heeft dat een 
aantal vaste rubrieken sneuvelen.  De 
redactie wenst zich hiervoor te excuseren 
en belooft het in april zeker goed te 
maken! J  
 
Begin maart eindigde het project 
Avondgasten in het zesde jaar.  Zoals velen 
weten wordt hier gekozen om met 
beperkte groepen leerlingen naar 
reguliere avondvoorstellingen te trekken.  
Enig opzet en doel: de drempel naar een 
theaterzaal te verlagen en jongeren kennis 
te laten maken met toneel, performance 
of muziek.   
 

 
 
Dit jaar doken vooroordelen en woorden 
als “moeten” en “saai” en “school” weer 
op.  Na twee succesvolle post-corona 
jaren, haakten plots velen af, al dan niet 
op het laatste moment.  Bij de organisator  
 

 
van de Avondgasten staken vertwijfeling 
en teleurstelling de kop op.  Of, lag het 
helemaal niet aan de leerlingen zelf?   
 
In de krant bekenden jongeren zich slaaf 
te voelen van hun smartphone en stilaan 
wordt duidelijk dat AI een steeds grotere 
plek zal innemen in onze maatschappij.  
Streamingdiensten brengen elke film in de 
huiskamer.  Hoeft het ons dan te 
verwonderen dat jonge mensen afhaken  
wanneer ze naar een ouderwetse 
cultuurvoorstelling moeten gaan, eentje 
waar ze nota bene nog met de fiets 
naartoe moeten?  Neen.  Moeten we 
toegeven aan de trend?  Ach, uiteindelijk 
zal er niets anders opzitten, je houdt 
vooruitgang en verandering niet tegen, 
maar voorlopig lijkt het me niet slecht om 
voet bij stuk te houden.  Hoopvol is 
alleszins de veelgehoorde commentaar na 
een voorstelling: “Mevrouw, zó slecht was 
dat toch niet, ik vond het zelfs goed.”  U 
kunt zich ergeren aan de onderliggende 
gedachte dat ervan uitgegaan wordt dat 
de voorstelling sowieso “slecht” zou zijn, 
of, u kunt genieten van het woordje 
“goed” in het zinnetje.  Ik kies voor het 
halfvolle glas. 
  
Veel cultureel leesplezier 
Jirka Claessens     
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Tenstoonstelling van de maand 
Dirk Braeckman in 
Verhaerenmuseum te Sint 
Amands.  
Neem bus 252 en stap na ongeveer 24 
minuten af in Sint Amands.  Meer info + 
uurregeling: www.delijn.be. 
 
Beter nog, stap op de fiets en kies ervoor 
via de dijk de Schelde te volgen tot in Sint 
Amands.  Deze route bedraagt ongeveer 
15 km.   
Kiest u voor de kortere afstand (10 km), 
dan rijdt u tijdens het eerst deel van uw 
tocht op vrij drukke wegen, u neemt dan 
het veerpont in Moerzeke. 
 
 
Museum:  
Enkel open in het weekend  
van 11u tot 18u 
Juli en augustus: alle dagen  
van 11u tot 18u 
 
Ticketprijs:  
Vowassenen: 4 euro 
Jongeren -18 jaar: gratis 
 
Dirk Breackman tentoonstelling: 
Donderdag t.e.m. zondag: 11u tot 18u 
Tot 4 juni 2023 
 
Adres:  
Emile Verhaerenstraat 71 te Sint Amands  
 
 
Emile Verhaeren 
Emile Verhaeren (Sint-Amands, 21 mei 
1855 – Rouen (Frankrijk), 27 november 
1916) is een Belgisch, Franstalig auteur.   
 

Hij was dichter, schreef kortverhalen, 
kunstkritieken en toneelstukken.  Zijn 
werk is vertaald in 28 talen (waaronder 
Engels, Portugees, Russisch, Duits, Chinees 
en Japans).   
 

 
 
Zijn vader, Henri Verhaeren, was een 
lakenhandelaar uit Brussel en zijn moeder, 
Adelaïde De Bock, hield een textielwinkel 
in Sint-Amands.  Thuis wordt er Frans 
gesproken, zoals gebruikelijk in de betere 
kringen van die tijd.  Hij volgt zijn 
humaniora dan ook in de Franse taal, eerst 
te Brussel en vervolgens te Gent.  Daarna 
schrijft Verhaeren zich in 1875 in als 
student in de rechten aan de Katholieke 
Universiteit van Leuven.  Hij schrijft er zijn 
eerste gedichten en wordt een van de 
medewerkers van het studentenblad La 
Semaine des Etudiants.  Na zijn studies en 
stages laat hij de advocatuur achter zich 
om resoluut een literaire carrière uit te 
bouwen. 
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Verhaeren debuteerde in 1883 met Les 
Flamandes.   Na dit eerder naturalistische 
debuut volgt in 1886 Les Moines, een 
bundel die een sfeer van religieus 
mysticisme uitademt.   Van 1888 tot 1891 
publiceert Verhaeren zijn zwarte trilogie: 
Les Soirs (1888), Les Débâcles (1888) en 
Flambeaux noirs (1891).  Deze drie 
bundels baden in een sfeer van fin-de-
siècle en duister symbolisme en bevatten 
verschillende gedichten waarin de 
zwaarmoedigheid en de zelfkwelling zeer 
aanwezig zijn.  Het zijn deze bundels die 
de link zullen vormen met de 
fototentoonstelling van Braeckman. 
 

 
 
Eind 1889 raakt hij in de ban van de Luikse 
kunstenares Marthe Massin (1860-1931), 
die hij in Bornem had leren kennen.  Het is 
liefde op het eerste gezicht en in augustus 
1891 huwen ze.  Door zijn samenzijn met 
Marthe Verhaeren verliest de poëzie van 
Verhaeren zijn donkere, hermetische 
karakter.  In 1893 begint Verhaeren een 
sociale trilogie, waarin de neergang van 
het traditionele platteland en de 
onstuitbare opmars van de grootstad 
beschrijft.  Verhaeren was een 
sympathisant van de socialistische 
arbeidersbeweging en had ook 
uitgesproken sympathieën voor het 
anarchisme.  Eind 1896 verrast Verhaeren 
de literaire wereld met een bundel 
liefdesgedichten opgedragen aan Marthe: 
Les Heures claires. 
 
In 1898 laat Emile Verhaeren de Brusselse 
hoofdstad achter zich en vestigt zich in 
Parijs, het artistieke en literaire  
 

wereldcentrum van dat moment.  De 
literaire carrière van Verhaeren krijgt een 
boost: hij publiceert verschillende 
bundels, waaronder Toute la Flandre, een 
ode aan het Vlaamse land en Les heures 
du soir, liefdespoëzie.  Ook als 
kunstcriticus en toneelauteur blijft hij 
bedrijvig verder pennen aan zijn 
omvangrijk oeuvre.  Het zijn de gloriejaren 
van Verhaeren, hij breekt internationaal 
door dankzij de vele vertalingen van zijn 
werk.  Op dat moment is Verhaeren 
zonder meer een literaire beroemdheid.  
Het zijn de jaren waarin hij bevriend raakt 
met Rodin, Rilke en Zweig.  Deze laatste 
vertaalt zijn werk in het Duits en is zijn 
belangrijkste verdediger in het Duitse 
taalgebied.  Van koning Albert I krijgt hij 
de titel van “nationale dichter” 
toebedeeld.  Met de steun van de 
Belgische academische en literaire wereld 
wordt hij zelfs voorgedragen voor de 
Nobelprijs literatuur. 
 

 
 
De Eerste Wereldoorlog betekent een 
breuk in de literaire ontwikkeling van 
Verhaeren.  Zijn hele wereldbeeld wordt 
aan diggelen geslagen en zijn 
bewondering voor Duitsland slaat om in 
haat.  Tijdens de eerste dagen van het 
conflict engageert de dichter zich om de 
strijd aan te gaan met de pen.  La Belgique 
sanglante (1915) bevat zijn oorlogsessays  
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en in Les Ailes rouges de la guerre (1916) 
bundelt hij zijn oorlogspoëzie.  
 
Verhaeren komt op 27 november 1916 om 
het leven bij een tragisch treinongeval in 
het station van Rouen.  Het stoffelijk 
overschot van Verhaeren werd 
aanvankelijk begraven op het kerkhof van 
Adinkerke.  Pas in 1927 kreeg Verhaeren 
zijn monumentale grafmonument in een 
bocht aan de Schelde te Sint-Amands.  
 

 
 
De tentoonstelling: Dirk 
Braeckman, Déboires de l’âme 
Wie is Dirk Brackman? 
Braeckman is een Belgisch fotograaf, 
geboren te Eeklo in 1958.  Hij woont en 
werkt in Gent, waar hij in de late jaren ’70 
studeerde aan de Koninklijke Academie 
voor Schone Kunsten.  Hij gaf les aan het 
Hoger Instituut voor Schone Kunsten te 
Antwerpen en aan de Academie in 
Maastricht.  Zijn fotografisch werk is 
internationaal bekend, zo kreeg hij een 
solotentoonstelling Gallery Robert Miller 
in New York.  Naast een boel andere 
onderscheidingen kreeg hij in 2005 de 
Cultuurprijs voor Beeldende Kunst van de 
Vlaamse Gemeeschap en werd hij in 2011 
doctor honoris causa aan de VUB. 
 

 
 

De tentoonstelling 
In het Verhaerenmuseum in Sint-Amands 
toont Dirk Braeckman foto’s die naadloos 
aansluiten bij de donkere wereld van 
Emile Verhaeren en illustraties van Léon 
Spilliaert en Odilon Redon.  
 
Zwaarmoedigheid en verlangen gaan hand 
in hand.  In de tentoonstelling Déboires de 
l’âme zoekt de fotograaf de duistere sfeer 
van Verhaeren en Redon op.  Hij 
interpreteert dit gevoel van onbehagen op 
zijn eigen manier, terwijl de Franse 
schrijver Charles Baudelaire -de zesdejaars 
kennen zeker L’albatros van deze dichter 
uit de romantiek- met zijn melancholische 
poëzie een extra dimensie geeft aan de 
beelden. 
 

 
 
Voor museumconservator Rik 
Hemmerijckx is de band tussen Braeckman 
en Verhaeren onmiskenbaar. 
 
Emile Verhaeren heeft tussen 1887 
en 1890 drie boeken geschreven die 
samen zijn zwarte trilogie vormen: 
Les Soirs, Les Débâcles en Les 
Flambeaux noirs. Hij vroeg de 
Franse kunstenaar Odilon Redon 
om de bundels te illustreren. In zijn 
tekeningen zijn zwart en donkere 
schaduwen erg aanwezig. Voor mij 
is dat de link met het oeuvre van 
Dirk Braeckman. 
(Rik Hemmerijckx) 
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Verhaerens zwarte trilogie ademt 
somberheid.  Ze past in het fin-de-
sièclegevoel en de al even zwaarmoedige 
kunst van het symbolisme.  Dit 
symbolisme heeft geen geheimen meer  
voor de zesdejaars, wat de anderen 
betreft: het symbolisme kenmerkt zich 
door gerichtheid op het onderbewuste, 
het ongewone en het onverklaarbare.  Het 
symbool stond daarbij centraal, en wordt 
een waarneembaar teken dat verwijst 
naar de niet-zintuiglijke wereld. De 
innerlijke, irrationele ervaringen worden 
belangrijk, met de nadruk op 
droombeelden en de dood.   
 
Waarop wacht u nu al dagenlang 
In de stad van ebbenhout en goud 
Op dat kruispunt als het grauwt 
Zwarte dame, waarop wacht u 
dan? 
(Verhaeren,  De zwarte dame uit Les 
flambeaux noirs) 
 
Met een beetje verbeelding herkent u de 
zwarte dame in de tekening met Chinese 
inkt van Spilliaert die aan de muur hangt. 
U weet niet goed wat u van haar moet 
denken.  Daagt ze uit of is ze in zichzelf 
gekeerd?  Datzelfde gevoel overvalt u 
ongetwijfeld bij de recente fotoreeks van 
zeven vrouwen van Braeckman.  De 
toeschouwer ziet alleen hun achterhoofd 
en een klein deel van een blote schouder.  
Ze lijken meer op stillevens dan op 
portretten.  
 
De foto’s vertellen geen verhaal. Je 
weet niet wie de vrouwen zijn en 
wat ze doen. Je moet het zelf 
invullen. 
(Braeckman in De tijd)  
 

 
 
De fotograaf is een meester van de 
suggestie.  Daarvoor bewerkt hij zijn foto’s 
vaak intensief.  Hoewel dit bij deze reeks 
minder is gebeurd, zijn consequente keuze 
voor zwartwit maakt de foto’s mysterieus 
en gelaagd.   
 
Kende Braeckman Emile Verhaeren?  
Neen, niet echt, maar hij weet natuurlijk 
wel dat Verhaeren een schrijver en 
symbolist was en hij kent en bewondert  
het werk van symbolistische beeldende 
kunstenaars als  Spilliaert en Rops. Het is 
pas toen hij deze tentoonstelling 
voorbereidde dat hij zich in Verhaeren en 
het symbolisme verdiepte.  Toch zijn er 
onmiskenbaar verbanden tussen het werk 
van Braeckman en de symbolistische 
kunstenaars.  Zo vertelt de fotograaf dat 
hij zich in zijn beginperiode in de jaren 
tachtig niet interesseerde voor de 
reportagefotografie, die toen erg in de 
mode was, maar zich meer aangetrokken 
voelde tot de donkerte. 
 

 
 
De tentoonstelling is niet groot, maar wel 
prachtig opgesteld, de foto’s van 
Braeckman gaan een dialoog aan met de 
gedichten van Verhaeren en de 
kunstwerken die reeds in het museum 
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aanwezig zijn.  Een ontdekking is 
bijvoorbeeld het schilderij Burgerinterieur 
met kast, beeldhouwwerken en tapijten 
van de 19de-eeuwse Xavier Mellery.  Het 
past wonderwel bij een interieurfoto van 
Braeckman.  Tweemaal overvalt de kijker  
hetzelfde gevoel van een opgevulde 
leegte. 
 
Ik heb het gevoel dat mijn carrière 
nog moet beginnen.  Veel mensen 
vinden dat belachelijk als ik dat ze, 
maar daar gaat het niet om.  Het 
gaat erom dat mijn werken nooit 
volledig af zijn.  Ik blijf altijd maar 
verder zoeken. Ik ben nog niet 
uitgepraat. 
(Dirk Braeckman in De Tijd) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De blik van Harry De Paepe: 
een maandelijkse column 
Het verhaal van Vlaanderen op ’t 
Atheneum 
 

 
 
Heb je naar ‘Het verhaal van Vlaanderen’ 
gekeken? Ik geef toe dat het niet altijd 
even sterk was, nochtans is ‘ons’ verhaal 
redelijk straf. Zelf heb ik wel moeite met 
de naam: ‘Het verhaal van Vlaanderen’. 
Hing het van mij af dan spraken we over 
‘Het verhaal van de Lage Landen’. De 
leerlingen die van mij les krijgen weten dat 
ik nogal hamer op de termen ‘Lage 
Landen’ en ‘Nederlanden’. Sorry, bij CLIL 
wordt dat dan ‘the Low Countries’ en ‘the 
Netherlands’. De grenzen tussen België, 
Nederland, Luxemburg en Noord-Frankrijk 
zijn kunstmatige lijnen getrokken na vele 
liters onschuldig vergoten bloed. Het is op 
zich het verhaal van de tristesse.  
 
Boek beter dan de film 
Ik had het genoegen om te mogen 
meewerken aan ‘Het verhaal van 
Vlaanderen’. Het productiehuis De 
Mensen en Standaard Uitgeverij vroegen 
me het scenario uit te werken van het 
stripverhaal en de tekst van het boek bij 
de tv-reeks te schrijven. Wanneer je een 
verhaal schrijft, dan kan je altijd veel 
verder gaan. Het boek is echt altijd beter 
dan de film  ;-).  Voor de uitzendingen met 
Tom Waes moesten de makers zich 
beperken tot een scenario dat rekening  
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hield met de vijftig minuten zendtijd per 
aflevering. Die belemmering had ik niet, 
toch niet helemaal. De afspraak met het 
productiehuis luidde dat ik me aan de 
krijtlijnen van het programma diende te 
houden, maar ik mocht uitweiden waar ik 
het nodig vond. En dat deed ik dus. Zegt 
het ‘Charter van Kortenberg’ je iets? Of de 
figuur ‘Iwein van Aalst’? Wat te denken 
van de staalovens van Seraing, of de 
Gelijkheidswet, de Koningskwestie en 
Patrice Lumumba? In het programma 
zwijgt Tom Waes er zedig over en op zich 
is dat feit misschien niet slecht, want er is 
toch al een overaanbod aan Antwerps in 
onze media. Inhoudelijk is het dan weer 
wel jammer. Maar, al die onderwerpen 
besprak ik vrij in het boek. Ik kon het me 
ook niet laten om mijn eigen regio iets 
meer ruimte te geven. De Boerenkrijg van 
1798 begon in Overmere bij Berlare, en 
dat zullen de lezers van de boeken 
geweten hebben.  
 

    
 
‘De’ geschiedenis en ‘het’ verhaal 
bestaan niet 
Op zich is het vreemd dat iemand zich ‘het 
verhaal’ van een regio toe-eigent. Het is 
immers maar ‘een’ verhaal belicht vanuit 
‘een’ hoek. ‘Het’ verhaal, dat zullen we 
nooit te weten komen. Wie zich 
bezighoudt met geschiedenis is zich daar 
sterk van bewust. Daarom dat het vak 
geschiedenis de moeite waard is om je 
voor in te spannen. Het biedt niet alleen 
spannende en soms ongelooflijke  
 

verhalen, maar ook een ferme 
ontwikkeling van het kritische 
denkvermogen. Dat vermogen hebben we 
nodig in een wereld waarbij iedereen 
beweert ‘de’ waarheid in pacht te hebben. 
Wanneer iemand claimt ‘het’ verhaal te 
vertellen, dan wordt een geschiedkundige 
achterdochtig. Daarom vind ik het een 
enorm dwaasheid van het GO!, waartoe 
onze school behoort, om voor te stellen 
om het vak geschiedenis terug te 
schroeven. ‘Het’ verhaal van het GO! 
hierover klopt gewoon niet. Ze beweren 
onder meer dat je bijvoorbeeld in het vak 
Nederlands een geschiedkundige tekst 
kunt lezen. Je oefent je taal en je hebt ook 
wat geschiedenis geleerd. Ze reduceren 
daarmee het vak geschiedenis tot een 
functionele tekst en het vak Nederlands is 
dan ook alleen maar goed voor dat 
functionele. Kortom, het is dubbele 
verarming. Wij, van het Dendermondse 
Atheneum, stappen niet mee met dat 
stomme voorstel.  
 
Het verhaal van ’t Atheneum is gelukkig 
gewoon veel rijker dan dat. Of zoals Tom 
Waes dat zegt: ‘gewoeën straffer’! 
 

 
 
Harry De Paepe 
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De Oscars: een kritische blik op 
de belangrijkste prijzen! 
Laat me eerst een open deur inbeuken: 
Everthing, everywhere all at once is niet 
de verdiende winnaar.  Politiek correct, 
zeker, maar, naar mijn bescheiding 
mening kwalitatief niet.  Deze film is een 
rommeltje van genres en straalt een 
hyperkinetische chaos uit, net als het 
bevlogen dankwoord van een van de 
regisseurs trouwens.  Ik neem de 
vergelijking van Mestdach uit Knack over: 
de film is een Big Mac die als haute cuisine 
wordt gepresenteerd.  Neen, Tár (zie Film 
van de maand) of The Banshees (film van  
de maand in februari) hadden waardige 
winnaars geweest, maar zijn te cinefiel 
voor de Oscars, waarom niet Spielberg 
eren met zijn degelijke The Fabelmans?  
Volgens mij een meer dan aanvaardbaar 
compromis. 
 

 
 
Dat ook Cate Blanchett (Tár) het onderspit 
moest delven voor Michelle Yeoh is 
gewoon onbegrijpelijk.  Het doet 
vermoeden dat ook het woke-denken tot 
bij de academyleden is geraakt.  Yeoh is 
immers de eerste Aziatische actrice die 
het beeldje mee naar huis neemt.  Ze 
alludeerde daar zelf op in haar 
bedankingsspeech.  Het blijft jammer dat 
de beste acteerprestatie wordt afgemeten 
aan de etnische groep waartoe een acteur 
behoort.  Begrijp me zeker niet verkeer, er 
is helemaal niets mis met Michelle Yeoh 
en ze vult haar rol prima in, maar 
Blanchett is haar personage en acteert 

met zo een subtiliteit en overtuiging dat ze 
wat mij betreft best die Oscar naast haar 
Golden Globe mocht zetten!  
 

 
 
Dat de fat suit -excuseer, de wheight gain 
suit- van Brendan Fraser zou winnen stond 
in de sterren geschreven, al vinden 
sommige kritikasters dat een acteur met  
obesitas de rol had moeten krijgen.  Ik kan 
me ergens vinden in die keuze, Fraser 
komt van ver, heeft het moeilijk gehad en 
verdient erkenning voor deze rol, maar 
het had van meer moed getuigd om het 
beeldje aan Colin Farell te geven, net als 
Blanchett verdwijnt hij in zijn personage.  
 
Ten slotte, het mooiste moment: de dikke 
knuffel tussen Harrison Ford (de enige, 
echte Indiana Jones) en Ke Huy Quan 
(winnaar beste acteur in een bijrol en 
Indy’s sidekick in de The Tempel of Doom 
uit 1984). 
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Breaking News: schrijver en 
Nobelprijswinnaar Kenzaburo 
Oë overleden. 

 
 
De schrijver schept met poëtische 
kracht een fantasiewereld waarin 
leven en mythe verdicht worden tot 
een schokkend beeld van de 
huidige menselijke situatie. 
(Juryrapport Nobelprijs) 
 
Kenzaburo Oë werd geboren op 31 januari 
1935.  Het begin van zijn leven werd 
gekenmerkt door de Tweede 
Wereldoorlog.  Het Japanse militaire 
onderwijssysteem leerde hem dat keizer 
Hirohito een soort godheid was die over 
de Japanse cultuur waakte.  In zijn familie 
werden juist altijd verhalen en mythes 
verteld die dat tegenspraken.  
 
Nadat Japan de oorlog had verloren, 
werden de ideeën van het totalitaire 
systeem vervangen door een democratie. 
Oë, toch al sterk beïnvloed door de 
vertellingen van zijn familie, omarmde die 
principes en trok naar Tokio, om het 
nieuwe systeem verder te onderzoeken en 
er Franse literatuur te gaan studeren. 
 
De geboorte van zijn verstandelijk 
gehandicapte zoon Hikari in 1964 tekende 
Oë's verdere leven en werk.  Dit leren 
omgaan met een bepaalde levenssituatie 
bewoog hem tot het schrijven van boeken 
over slachtoffers van de atoombom op 

Hiroshima.  Ook wijdde hij een boek aan 
verhalen van nabestaanden van de 
bloedige strijd op het zuidelijke eiland 
Okinawa tijdens de Tweede Wereldoorlog. 
 
Begin jaren 90 schreef Oë een serie 
boeken in de magisch-realistische 
familietraditie, waarin hij probeert deze 
manier van vertellen te vertalen naar de 
huidige tijd.  Oë beschouwde de 
toekenning van de Nobelprijs voor de 
literatuur als bewijs dat hij erin was 
geslaagd die familietraditie op een 
moderne wijze voort te zetten. 
 
(Bron: www.vrtnws.be) 
 
 

 
Film van de maand: Tár 

 
 
Lydia Tár -op schitterende wijze neergezet 
door Cate Blanchett- is de eerste 
vrouwelijke dirigent bij het Berliner 
Philharmoniker.  Ze is beroemd en geliefd,  
maar wanneer haar assistent steeds 
wanhopiger e-mails krijgt van een 
voormalig collega, begint Lydia’s 
succesvolle leven langzaam te ontrafelen. 
 
Zoals dat gaat voor een vrouw van de 
muziek wordt het in stukken vallen van 
haar leven voor het eerst duidelijk in 
geluiden: Lydia hallucineert over 
schreeuwende vrouwen.  Tegelijkertijd 
wordt ze almaar gevoeliger voor 
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alledaagse geluiden, zoals het gebrom van 
de koelkast of de schrille bel van de buren.  
Tár speelt op nog een andere manier met 
geluid.  In plaats van het woord ‘notalgie’ 
(rugpijn) hoort Lydia ‘nostalgie’. En als ze 
het woord ‘misogamie’ (de afkeer voor het 
huwelijk) zegt, wordt dat door haar 
gesprekspartner verstaan als ‘misogynie’.  
Op die manier laat de filmmaker zien hoe 
gemakkelijk we dingen misinterpreteren.  
 

 
 
Vroeg in de film zien we Lydia een gastles 
geven aan een groep dirigentstudenten  
aan het prestigieuze Juilliard in New York.  
Als ze aan een student vraagt of die 
bekend is met het werk van Bach, 
antwoordt hij dat hij niet geïnteresseerd is 
in het werk van witte cis mannen.  Ze 
raken in een verhitte discussie, waarin 
Lydia de scheiding tussen kunstenaar en 
kunst verdedigt.  Als een opname van die 
les tegen het einde van de film op sociale 
media verschijnt, wordt Lydia door haar 
werkgevers op het matje geroepen.  
Verknipt en uit context gerukt toont het 
filmpje haar als een gevaarlijke maniak die 
haar leerlingen ongepast aanraakt en 
beledigende woorden schreeuwt.  Voor de 
kijker is meteen duidelijk dat de zaken hier 
verdraaid worden. 
 
Maar, wie is nu Lydia Tàr?  Is ze de 
liefdevolle partner die kalme muziek opzet 
om de hartslag van haar vrouw, die een 
hartaandoening heeft, naar beneden te 
krijgen?  Of, is ze een manipulatief 
persoon die graag aanbeden wil worden? 
Deze twee kanten van haar 
persoonlijkheid komen samen wanneer 
Lydia het voor haar dochter opneemt op 

een schoolplein.  Als Petra gepest wordt 
door een klasgenootje, zoekt Lydia de 
pestkop op.  Ze gaat op haar hurken voor 
het meisje zitten en met een zware, 
dreigende toon eist ze van de pester haar 
kind met rust te laten.  Het is een mooi 
moment, waarin Lydia opkomt voor haar 
dochter, die geen vrienden heeft.  Maar, 
het is ook een beangstigend moment, 
waarin Lydia een jong kind intimideert en 
bedreigt.   
 

 
 
Ook op een breder vlak toont die 
tweeledigheid zich: Lydia is een geniale 
dirigent, maar ze gebruikt anderen.  Als 
rijke, lesbische dirigent is ze zowel een 
symbool van de elite als van een 
onderdrukte groep.  Op dit aspect van de 
film is trouwens veel kritiek op gekomen:  
lesbiennes zouden in een kwaad daglicht 
gezet worden op deze manier.  Aan u om 
te oordelen, want de regisseur toont 
enkel, hij (ver)oordeelt nooit, zodat u zelf 
tot conclusies moet komen, waarin, 
volgens mij, de kracht van de film schuilt. 
 
Moet de veroordeling van Lydia door de 
moraal van de samenleving gevolgd 
worden?  In deze woke-tijden is dit een 
erg actueel thema. 
 
Tár is een gelaagde en, volgens mij erg 
geslaagde, studie van een vrouw die haar 
leven uiteen ziet vallen door dezelfde 
overmoed die haar zo succesvol maakte. 
Field schetst Lydia als een machtsdronken 
vrouw.  Overstijgt de film daardoor het 
MeToo-gegeven?  Gaat het over macht?  
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Over manipulatie?  Of, toch over liefde en 
passie?   
 
Ten slotte, Blanchett is fenomenaal goed 
in deze rol en al kreeg ze haar derde Oscar 
niet, ze verdiende hem zeker en vast!  De 
film is nu te bekijken in de betere 
bioscoop, u moest al onderweg zijn J.   

 
 
 
Breaking News: Stripfiguur de 
Kat op bezoek in Brussel 
 

 
 
In het Warandepark in Brussel kunt u nog 
tot 30 juni gaan kijken naar een 
tentoonstelling met 22 grote 
standbeelden van de bekende stripfiguur 
De Kat.  Brusselaar en cartoonist Philippe 
Geluck opent over een paar jaar een 
museum over zijn hersenspinsel in het 
centrum van de stad. 
 
De tentoonstelling De kat wandelt stond 
eerder al in onder andere Parijs, 
Bordeaux, Genève en Monaco.   Brussel 
krijgt zelfs twee extra standbeelden te 
zien.  Bij de tentoonstelling hoort ook een 
gratis app Le Chat die als audiogids kan 
dienen bij de werken. 
 
(Bron: www.vrtnws.be) 
 
 

Nieuwsflash: rockster Sam 
Bettens schrijft een boek! 
Sam Bettens debuteert als schrijver met 
de autobiografie All I am, die gelijktijdig in 
het Nederlands verschijnt onder de titel Ik 
ben.  Bettens reflecteert hierin over de 
vele gedaantes en rollen die hij opneemt: 
rockster, transman, vader, stiefvader, 
Belgische Amerikaan, brandweerman, …  
 

 
 
 
Bettens - vijftig geworden - vertelt dat zijn 
leven een proces is dat nog steeds bezig is. 
Het boek schrijven werkte therapeutisch. 
In Ik ben komen alle facetten van wie hij 
is, alle dingen die hij belangrijk vindt, de 
obstakels die hij tegenkwam en hoe hij 
eruit gekomen is, aan bod. Hij is nu echt 
bezig met de dingen die hij wil doen in 
plaats van zichzelf te bewijzen. 
 
Er hebben heel veel mensen mij 
geholpen en ik heb veel gehad aan 
het praten met anderen. Ik wil 
iemand zijn waar andere mensen 
écht iets aan hebben. En ik ben heel 
tevreden met wie ik nu ben, met 
het leven dat ik gehad heb. 
 (Sam Bettens) 
 
(Bron: VRT NWS) 
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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 23 maart, De Hoe, 
Vechtstuk 
 

 

Bijna tien jaar na de dialoog waarmee het 
voor Hof van Eede begon, Waar het met 
de wereld naartoe gaat, daar gaan wij 
naartoe, brengen ze nu als DE HOE 
(wegens de samensmelting met Cie de 
KOE) opnieuw een dialoog gespeeld door 
Ans Van den Eede en Greg Timmermans. 

Vechtstuk begint met een knal, een 
kletterende ruzie tussen een man en een 
vrouw. De verwijten vliegen rond, over 
banale details en onoverkomelijke 
breekpunten, over het groot- en 
kleinmenselijke, wanhopig en woedend. 
Tot het laatste onvertogen woord gevallen 
is en de strijdende partijen door hun 
munitie heen zijn. Dan begint het stuk 
écht. Want hoe geraak je terug ‘on 
speaking terms’ nadat het onzegbare 
gezegd is? Hoe raap je de scherven bijeen 
zonder je te snijden? 
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En ten slotte …. 
Misschien vergt het een bijna acht miljard koppig 
sneeuwmannenleger 
dat uitsterving voor ons voordoet, 
één voor één voor ons in scène zet. 
 
Misschien dat wij eerst elk 
een afgevaardigde van ijswater 
moeten zien krimpen, kansloos bij het stijgen van 
het kwik 
voordat ons willen en ons weten 
het vechten staken om hetzelfde manke 
been.  
 
Met risico dan wel op nieuwe paria’s: de mensen 
van wie de sneeuwgedaante reeds een dooiplas 
was 
toen die van anderen nog een homp was: de 
kraakverse elite. 
 
Zo zou het gruwelijk kunnen gaan ons kennende 
sinds 45-40: ik zeg het wel eens omgekeerd 
alsof dan alles terugtelt weer naar ooit heel ver, 
heel vroeger 
 
een soort die zich nog kon verdenken van slechts 
schoonheid. Het tomeloze heimwee daarnaar 
klinkt soms 
in het bijna kinderlijke gakken 
 
van de rietganzen. Men zegt dat het niet goed is ze 
te voeren, 
maar wanneer men de sehnsucht naar de 
oeronschuld niet voedt, 
gaat men toch – 
 
Zijn we er nog? Hoor je ze nog, die vogels, grauw, 
zo eender 
als aan een lopende band 
gemaakt door alle eerdere mensen 
 
die ze voor dat weemoedige gegak 
opvullen met almaar zeldzamere 
sneeuw. 
Toch aan vergiftiging gestorven? 
 

 
RuthLasters, winnaar Ark prijs, onafhankelijk 

stadsdichter Antwerpen en oud-leerlinge van deze 
school 


