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‘Het Vloekhout’
Johan De Boose
De Bezige Bij, 214 blz.
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Het leven van een
dikke spaander
Wat een
vreemd
maar intrigerend boek
is Het
Vloekhout
van Johan
De Boose.
De verteller
is immers geen mens van
vlees en bloed, maar een
plank uit een boom die
ooit op een heuvel in Palestina stond. Daar zag de
boom dat een jonge
vrouw verkracht werd.
Later ontmoette hij haar
zoon Jesjoea (Jezus),
want uit het hout van de
boom maakte men het
kruis waaraan hij stierf.
Uit het ‘vloekhout’ van
dit kruis wordt eeuwen
later een icoon gemaakt
dat de wereld rondreist.
Het praat met andere relikwieën zoals de voorhuid van Jezus en de lijkwade van Turijn.
Dit is een filosofische
roman waarin De Boose
de mensheid via deze
vreemde verteller confronteert met haar talloze verwezenlijkingen,
maar ook met veel dat
totaal fout is gelopen.
Het icoon verbaast zich
erover dat de naam van
Jesjoea eeuwen later nog
zo bekend is en ziet de
mens zoeken naar zin en
houvast in onzekere tijden. Soms springt De
Boose net iets te snel
door de geschiedenis en
wordt het spel met deze
vreemde verteller te
doorzichtig. Maar het
openingshoofdstuk is
sterk en de beschouwingen en de avonturen van
het stuk hout zijn vaak
intrigerend. (John Vervoort)

Onze recensenten
delen elke dag
sterren uit aan de
nieuwste boeken,
films, muziek en
voorstellingen.
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Als het even kon, deelde filmjournalist Ruben Aerts een flat met
Charlie Kaufman. Bij voorkeur
tussen de zevende en de achtste
verdieping.

Noem redacteur Dennis Van Goethem gerust een oude ziel in een jong
lichaam. Hij zwerft van blues naar
hiphop, van Pink Floyd naar QOTSA.
Wanneer hij geen muziekfestivals afschuimt,
gordt hij liefst zelf een
gitaar om.
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Jan Decleir verbijt zijn verdriet en zoekt antwoorden

Het trauma
van de
onmacht

Jan Decleir neemt na ‘Daens’ opnieuw een
groot onrecht op de schouders in een film van
Stijn Coninx. In ‘Niet Schieten’ ontfermt hij
zich als grootvader Albert over David Van de
Steen, die zijn familie verloor bij een
moordraid van de Bende van Nijvel. RUBEN AERTS
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‘Niet Schieten’
Van: Stijn Coninx
Met: Jan Decleir, Viviane
De Muynck, 139 min.
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Zou Stijn Coninx zich een goed
jaar geleden bijna de laatste haren uit het hoofd gerukt
hebben? De opnames van zijn
Niet Schieten waren nog in volle gang toen er onverwachts
beweging kwam in het onderzoek naar de Bende van Nijvel.
Straks zou zijn film over de
zaak nog oud nieuws zijn.
Maar het liep niet zo’n vaart –
ook omdat de doorbraak er niet
kwam. En zolang er weinig opgehelderd is, biedt het dossier
een filmmaker de vrijheid om
veel zelf in te vullen. Met een
gedurfde intrige blaas je de kijker dan zo van zijn sokken.
Maar de regisseur die 25 jaar
geleden een Oscarnominatie
versierde met Daens en recenter een bioscoopsucces boekte

Decleir weet hoe je
emoties oprecht houdt
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met Marina, voelde er niets
voor om veel te verzinnen. Hij
blijft met zijn nieuwste film
dicht bij de realiteit. Dat hij dat
doet met een groot empathisch
vermogen, hoeft niemand te
verrassen. De Vlaamse filmbaron is een vakman die hier
zijn camera leent aan een tragedie waar geen familie op voorbereid is.
Tussen 1982 en 1985 zaaide de
Bende van Nijvel angst en doodslag met invallen in Delhaizes.
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De dodentol: 28 mensen.
Coninx brengt de laatste aanslag in beeld, maar vooral kijkt
hij naar de nasleep van die terreurdaden door de ogen van een
Vlaamse familie die in het hart
getroffen werd: David Van de
Steen was een kind van negen
toen de Bende zijn ouders en
zusje koelbloedig afknalde. De
jongen raakte zelf zwaargewond. Een heleboel operaties
redden zijn leven, maar als eni-

‘Een Klein Leven’
Ivo Van Hove
Gezien in de Singel in
Antwerpen
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Hollywood
een stap voor

Sterk gecast:
Ramsey Nasr (m.)
als Jude, Maarten
Heijmans (l.) als zijn
tegenspeler en Hans
Kesting (r.) als
iedereen die Jude
ooit iets misdeed.

De roman Een Klein Leven
is een fenomeen: met het
noodlottige verhaal van
Jude St Francis raakte de
Hawaïaanse schrijfster
Hanya Yanagihara duizenden lezers met moeilijke
thema’s als misbruik en
zelfverminking.
De eerste adaptatie van de
bestseller is gek genoeg
geen Hollywoodfilm, maar
een theaterbewerking van
de Belgische Ivo Van Hove.
Van Hoves keuze voor Ramsey Nasr als Jude is een vol-

ge overlever van het gezin
moest hij alleen verder.

Doorgaan voor Davidje
Zijn grootouders wachtte de
zware taak om hem op hun oude
dag een nieuwe thuis te geven.
Met Jan Decleir als Albert Van
den Abiel – of Petje, zoals zijn
kleinzoon hem noemt – kan
Coninx terugvallen op een onwrikbaar monument. Dat is niet

treffer: Nasr speelt de
gehavende Jude met verve.
Maar ook Maarten Heijmans, die Willem speelt,
toont zich een uitmuntende
tegenspeler. Hij zet beklijvend neer hoe verschrikkelijk het moet zijn om toe te
kijken hoe iemand die je
graag ziet zichzelf verminkt. Het stuk duurt in het
totaal vier uur. Maar in die
tijd zitten werkelijk alle
hoogtes en laagtes uit het
leven van Jude: van zijn
allerdiepste trauma tot de
kleinere akkefietjes met de
bevriende kunstenaar JB.
Wie van plan is het boek
nog te lezen, kan om spoilers te vermijden beter tickets voor iets anders kopen.
Maar voor wie zich de 750
pagina’s liever bespaart, is
dit een prima samenvatting.
Ondanks de zeer letterlijke

adaptatie heeft Van Hove in
de zijlijn nog ruimte gevonden voor een paar uitmuntende toevoegingen: zo
neemt hij soms een loopje
met de chronologie door
Jude tegelijkertijd te laten
praten met personen uit
verschillende fasen in zijn
leven, en worden alle personages die Jude ooit iets
hebben aangedaan, vertolkt
door één en dezelfde man:
Hans Kesting. En switchen
dat die man kan: van de
meelijwekkende broeder
met losse handjes, tot de
wel heel agressieve Caleb.
In een vingerknip is Kesting nu eens de ene, dan
weer de andere. Een intense
voorstelling, die misschien
nog harder binnenkomt dan
het boek, omdat je het niet
even opzij kan leggen.
(Magali Degrande)

