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Literair criticus John Vervoort. Taal- 
en letterkundeadept. Docent aan de 
Schrijversacademie. Leest alles wat 
hem voor de ogen komt, desnoods de 

achterkant van de melk-
fles. Shakespearefreak
en thrillerman.B

MUZIEK
Journalist Stef Vanwoensel leeft 
tussen mensen, muziek, beelden, 
letters en toch weer mensen. Hij is 
eeuwig verscheurd tussen de liefde 

voor de klassiekers en de
zucht naar nieuwe
ontdekkingen. Erover
schrijven, helpt.

M

en de wereld doorkrui-
sen. Heel cool is dat je 
een rol kan spelen in de 
strijd tussen Athene en 
Sparta en deelnemen aan
antieke veldslagen. Je 
krijgt ook je eigen schip, 
waarmee je op zee keet 
kan schoppen. Wel niet 
te stout zijn, want dan 
krijg je premiejagers 
achter je aan. 

Waarom geen vijf ster-
ren? Vooral omdat de 
verhaallijn nogal wisselt 
in kwaliteit. Sommige 
stukken zijn rollercoas-
ters, andere ronduit 
langdradig. De hardware 
durft ook al eens te kra-
ken en er zijn wat kleine 
bugs. Desondanks: het is 
van Horizon: Zero Dawn 
geleden dat we ons nog 
zo geamuseerd hebben 
in een open wereld. Ap-
plaus.  (Jan Martynowski)

grammable’ plekken 
geeft ze dan ook tips 
over hoe, waar en wan-
neer je het best je foto 
schiet. Meteen doet ze 
er nog enkele kiek-
waardige plekken in de 
buurt bovenop en één 
of meerdere fotovoor-
beelden.

Toch zit er aan deze 
gids ook een klassiek 
kantje. Per locatie krijg 
je een summiere uitleg 
over datgene waarop je 
je smartphone richt. 
Inclusief leuke weetjes. 
Voor de moderne reizi-
ger die de wereld ont-
dekt door het oog van 
zijn telefoon, zal die info 
volstaan. Soms is ze ook 
noodzakelijk want Bon-
ne trekt niet alleen naar 

Reisgidsen voor New 
York? De Belgische Sil-
vie Bonne is erin ge-
slaagd er eentje te be-
denken waar we van op-
keken: een gids voor 
Instagrammers. Uit-
gangspunt is dat een be-
zienswaardigheid 
geschikt moet zijn voor 
een plaatje waarmee je 
de thuisblijvers jaloers 
maakt op sociale media. 
Aan een fotografe die in 
de stad woont en ze elke 
dag doorkruist met haar 
iPhone kan je die in-
steek toevertrouwen. Bij 
elk van de 100 ‘insta-

B ‘NYC Guide for 
Instagrammers’ 
Luster, 224 blz.
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Times Square, maar 
zoekt ook onontdekte 
plekjes op, tot op Staten 
Island.

Goed om te weten is dat
de gids in het Engels is 
geschreven. Maar wiens 
kompas richting New 
York City wijst, heeft 
sowieso een mondje 
Engels nodig om rond te 
komen. (Jo De Ruyck)

Door het oog van je smartphone

sterker wordt en een we-
reld waarin je (bijna) vrij 
kan bewegen. Nadeel: op 
den duur heb je het wel 
gehad. Gelukkig ont-
snapt Odyssey aan die 
val. Het neemt ons terug 
naar het oude Grieken-
land, met politieke intri-
ges en mythologie. Je 
kan braaf de missielijn 
volgen, maar je kan die 
ook aan je laars lappen 

Het fijne aan de Assas-
sin’s Creed-serie is dat je 
weet wat te verwachten: 
een groots avontuur vol 
sluip- en vechtwerk, veel 
wapens, een karakter dat 

G
‘Assassin’s Creed: 
Odyssey’
PlayStation 4, Xbox One, 
Nintendo Switch, 
Microsoft Windows
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Keet 
schoppen 
in de 
oudheid

In zijn bijna twintigjari-
ge bestaan heeft Flat 
Earth Society (FES) een 
heel eigen geluid ontwik-
keld. U herkent het met-
een, ook al hoort u in-
vloeden van Duke Elling-
ton tot Frank Zappa en 
alles daartussen. In de 
big band van Peter Ver-
meersch klinkt altijd wat 
prettige chaos, al is de 
muziek vernuftig gecom-
poneerd. Vermeersch, ex-
cellent als klarinettist, 
put voor deze dubbel-cd 
inspiratie uit een 
humorist als Tommy 
Cooper (Mr. Cooper at 
the Dentist), maar net zo 
goed uit het kerkhof dat 
de Middellandse Zee 
soms is (Graveyard Scu-
ba) of de donkerte na een 
terreuraanslag, waarvoor 
geen woorden bestaan en 
Vermeersch er dus Untit-
led #0 op kleeft.

Pianist Peter Vanden-
berghe, een van de vele 
topmuzikanten van FES, 
pende ook enkele compo-
sities en schreef het bij-
zonderste arrangement 
van Summertime dat we 
ooit hoorden. Ook op de 
zoveelste FES-cd buitelt 
u van het ene muzikale 
avontuur in het andere.  
(Peter De Backer)

Prettige chaos

HHHHH
¨¨¨¨¨ Fantastisch
¨¨¨¨¨ Zeer goed
¨¨¨¨¨ Goed
¨¨¨¨¨ Mager
¨¨¨¨¨ Verschrikkelijk

Bart Moeyaert 
brengt 
na zeven jaar 
nieuwe, 
meesterlijke 
jeugdroman uit

Onze recensenten 
delen elke dag 
sterren uit aan de 
nieuwste boeken, 
films, muziek en 
voorstellingen.

“Ik zat vast aan het imago van ernstige schrijver”
JE
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M
‘Untitled #0’
Flat earth society,
Igloo Records 
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“Hoewel ik 54 ben is het voor mij helemaal niet moeilijk 
om in het hoofd van een twaalfjarig meisje te kruipen”, zegt Bart Moeyaert.
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McNulty een grote groep 
extra muzikanten op-
trommelde, met onder 
anderen Bowie-intimi als 
drummer Sterling Camp-
bell, gitarist Reeves 
Gabrels en Laurie An-
derson voor een spoken 
word-inbreng. Dat geeft 
dubbele gevoelens: 
zonder die gedateerde 
eightiessound, met meer 
live-instrumenten en een 
snuifje avant-garde 
wordt deze Never Let Me 
Down– 2018 dé verras-
sing van deze box set, 
maar het is dus ook een 
vervalsing. 

Loving the Alien wordt 
vol gemaakt met het al-
bum Dance (overbodige 
en vaak te lange remixes) 
en de interessantere, met 
rariteiten en soundtrack-
bijdrages gevulde dubbe-
le Re:Call 4. Op de dub-
bele livealbums Serious 
Moonlight ‘83 en Glass 
Spider – Live Montreal 
‘87 blijkt Bowies live-
charisma intact, al zucht 
de Glass Spider-tour – 
Bowies meest theatrale 
en megalomane – onder 
een overdosis aan 
middelmatige songs. Na 
Never Let Me Down 
duurde het zes jaar voor 
hij zich nog eens aan een 
album waagde. Maar dat 
is weer voer voor volume 
vijf.  (Stef Vanwoensel)

De reeks David Bowie-
boxen komt op glad ijs 
met Loving the Alien. Na 
de carrièrepiek van de 
Berlijnse trilogie en 
Scary Monsters/Super 
Creeps, kan deze vierde 
box nog aftrappen met 
Bowies grootste commer-
ciële succes. Let’s Dance 
is, ook door de onweer-
staanbare productie van 
Nile Rodgers, een van de 
mijlpalen van het begin 
van de jaren tachtig. Ook 
al blijven sommige tracks 
ver onder het niveau van 
prijsbeesten als het titel-
nummer, Modern Love en 
China Girl. De daarop-
volgende albums behoren 
tot de meest verguisde 
uit Bowies carrière. Er 
zijn nog altijd weinig 
redenen te bedenken om 
Tonight (1984) en Never 
Let Me Down (1987) – 
hooguit aanvaardbare 
popalbums die nooit de 
verwachtingen inlossen – 
een herkansing te geven. 

Maar kijk: op Loving the
Alien voegen de samen-
stellers een tweede Never 
Let Me Down toe, in een 
gloednieuwe versie waar-
voor producer Mario J. 

‘Vervalste’ Bowie klinkt 
beter dan het origineel
M

‘Loving the Alien 
(1983-1988)’ 
David Bowie
Warner

¨¨¨¨¨

treffelijke cast. De levendige 
dialogen maken je deelgenoot 
van een avond die gedoemd is 
om te ontsporen.

Verwacht geen bijtende satire 
over de hypocrisie van de mid-
denklasse. Le Jeu, dat een re-
make is van de Italiaanse film 
Perfetti Sconosciuti, houdt het 
amusant en licht verteerbaar. 
Als een geheim dat even 
onschuldig is als een stiekem 
pleziertje. (Ruben Aerts)

Iedereen heeft wel iets te ver-
bergen. Daar maakt deze ver-
makelijke Franse komedie geen 
geheim van. In plaats van zich 
vast te bijten in een hoog-
dravende moraalles, stelt Le 
Jeu dat dit heus niet altijd 
slecht hoeft te zijn.

Een stel bevriende veertigers –
drie koppels en een vrijgezel – 
ontmoet elkaar voor een avond-
je gezellig tafelen. U weet hoe 
dat verloopt: lang duurt het niet 
voordat de eerste gsm overgaat. 
Dat vindt iedereen strontverve-
lend zolang het niet zijn toestel 
is. Marie (een rol voor Bérénice 
Bejo) vindt er niets beter op 

F ‘Le Jeu’
Van: Fred Cavayé
Met: Bérénice Bejo, Suzanne 
Clément (90 min.)
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dan een idee in 
de groep te 
gooien dat even 
onstuimig als 
puberaal is: ie-
der van hen legt 
zijn gsm in het 
midden van de 
tafel. Elke sms, 
elk chatbericht 
en elke e-mail 
die in de loop van de avond 
binnenkomt, wordt luid voorge-
lezen. Elke oproep krijgt een 
antwoord via speaker.

Natuurlijk zijn het diegenen 
die bij hoog en laag beweren dat 
ze niets te verbergen hebben, 
die het idee als eersten afschie-
ten. Noem het hele opzet ook 
gerust een tikje doorprikbaar.

Dat deze frivole praatfilm niet-
temin plezierig blijft en zo ten 
einde is, dankt het aan de voor-

Wie heb ik aan de lijn?

Alle sms’jes luidop voorlezen:
deze veertigers doen het.
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BOEKEN
Schoonheid is overal voor journalist 
Jo De Ruyck. Hij vindt ze in de films 
van Michaël R. Roskam, de tableaus 
van Luc Tuymans en de romans van 

Arnon Grunberg, maar
net zozeer in zijn bon-
sais.B

FILM
Als het even kon, deelde filmjourna-
list Ruben Aerts een flat met Charlie 
Kaufman. Bij voorkeur tussen de ze-
vende en de achtste verdieping.

F

MUZIEK
Een jazz-cd per dag, dat houdt een 
mens gezond, vindt eindredacteur 
Peter De Backer. Van dat ruime 
aanbod aan avontuurlijke muziek, 

laat hij u graag meege-
nieten.M

GAME
Hij ziet er nog vrij fris uit, maar veel 
slaap krijgt journalist Jan Marty-
nowski niet. Omdat hij kinderen 
heeft, maar ook omdat hij al tien 

jaar games recenseert.
Te verleiden met een uit-
daging, allergisch voor
goedkope bricolage.

G

Fluks stapt Bart Moeyaert het
café binnen nadat hij een namid-
dag creatief schrijven heeft gege-
ven aan het Antwerpse conserva-
torium. Hij is moe maar ook blij,
omdat hij zonet heeft gehoord dat
de rechten van Tegenwoordig
Heet Iedereen Sorry al aan een
Duitse uitgever zijn verkocht.

Zeven jaar heeft het geduurd
voor Moeyaert opnieuw een vol-
waardige jeugdroman heeft ge-
schreven. Dat komt vooral omdat

hij als artistiek intendant twee
jaar leiding gaf aan een team

dat de Vlaamse en Nederland-
se literatuur onder de aan-
dacht moest brengen op de
grootste professionele boe-
kenbeurs ter wereld in
Frankfurt. 
Die job heeft zijn kijk op de

literaire wereld veranderd.
“Ik deed die job heel erg graag,
maar tegelijk miste ik het
schrijven enorm. Maar het
heeft mijn kijk op het schrij-
verschap danig beïnvloed. Tot
een jaar of vijf geleden zat ik erg
vast aan het imago dat velen

hebben van een schrijver: een
ernstig iemand die niet te gek
doet en Literatuur met hoofd-
letter schrijft. Daar heb ik mee
gebroken. Ik wilde opnieuw heel
dicht bij mezelf komen en doen
wat ik uiteindelijk het liefste doe:
schrijven. De rest is bijzaak.”

“Tegenwoordig Heet Iedereen
Sorry gaat terug op een oud kort-
verhaal. Ik ben iemand die verha-
len aangereikt krijgt via beelden.
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In dit geval begon het met de
scène waar de soapactrice in het
verhaal opduikt.”

Dansen en drinken

“Ik leerde een aantal jaar gele-
den ook een soapactrice kennen.
Ik zag hoe erg die vastzat aan haar
rol, alsof de buitenwereld of haar
fans haar niet gunden dat ze ook
een eigen leven had. Alsof het le-
ven dat ze speelde in de reeks
echter was. Intrigerend toch hoe
je steeds wordt vastgepind op een
imago. Ik ben op een feestje en ik
dans lekker los en drink een paar
pinten te veel. Dan hoor ik zeggen
dat men dat niet verwacht van ie-
mand als ik, een serieuze schrij-
ver die blijkbaar diep nadenkt en
over alles een genuanceerde me-
ning moet hebben. Dit boek gaat
erg over echt versus vals en hoe
we echte gevoelens niet meer
durven of kunnen uiten.”

“Hoewel ik 54 ben is het voor mij
helemaal niet moeilijk om in het
hoofd van een 12-jarig meisje te
kruipen. Dat komt vooral omdat
ik mezelf toelaat terug naar die
kindertijd te gaan. De meeste
mensen doen dat niet meer, want
zij zijn bezig met het nu en de toe-
komst. Met hun gezin, carrière,
geld. Als je er tijd voor zou maken,
kan iedereen die kindertijd weer
ontdekken. Als je tenminste niet
bang bent voor de waarheid. Mis-
schien zijn er wel veel volwasse-
nen die niet willen toegeven dat
ze in bed hebben liggen huilen

toen ze ontdekten dat het heelal
zo groot is, of omdat ze dachten
dat de wereld zou vergaan omdat
de ouders ruzie hadden gemaakt.”

Bianca is het kind dat geen licht
vangt omdat er zoveel speelt in
huis, zoals een scheiding en een
broertje met een hartafwijking. Ik
ben niet stil, ik doe stil, zegt zij.
“Dat is niet de 54-jarige Moeyaert
die zijn hoofdpersonage dat laat
denken. Kinderen kunnen diepe
inzichten hebben, hun leven ana-
lyseren. Net als haar moeder is
ook Bianca zoekende. Tot ze ont-
dekken dat het vooral draait rond
openheid. Open je armen voor el-
kaar en je komt al een heel eind.
Durf mekaar echt en zonder
schroom in de ogen te kijken. Wie
kan dat het beste, denk je, kinde-
ren of volwassenen?”

Bianca is twaalf en 
woont samen met haar 
moeder en haar zieke broertje Alan. 
Haar vader is ervandoor. Wanneer 
een vriendje van Alan langskomt 
blijkt dat zijn moeder een soapactrice
is. Dat zijn de hoofdfiguren in de 
schitterende nieuwe jeugdroman van 
Bart Moeyaert. In prachtige scènes 
die secuur neergepend en met veel 
onderkoelde humor verteld worden, 
krijgen we een beeld van volwasse-
nen en kinderen die zo graag zichzelf 
zouden willen zijn maar niet meer 
weten hoe dat moet of bang zijn dat 
ze zullen afgestoten worden als ze 
zichzelf bloot zouden geven. Dit is 
een klein meesterwerk van een 
schrijver die liefst zeven jaar ge-
wacht heeft maar nog steeds op de 
top van zijn kunnen is. (John Vervoort)

B ‘Tegenwoordig Heet 
Iedereen Sorry’
Bart Moeyaert
Querido, 136 blz. 
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“Ik zat vast aan het imago van ernstige schrijver”
Zeven jaar heeft Bart Moeyaert (54) gewacht 
voor hij een nieuwe jeugdroman uitbracht. 
Tegenwoordig Heet Iedereen Sorry behoort tot 
het beste wat hij ooit geschreven heeft. Een 
gesprek over ‘ernstige literatuur’ en Bianca, het 
meisje dat geen licht vangt. “Kinderen kunnen 
diepe inzichten hebben.” JOHN VERVOORT

Klein meesterwerk


