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Literatuur 

Vlaanderen 

Ward Ruyslinck 
Ward Ruyslinck werd geboren op 17 juni 1929 in Berchem als Raymond De Belser. 
Zijn tienerjaren verliepen woelig. Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog 
vluchtte het gezin naar Frankrijk. Enkele weken later keerden ze terug naar huis. De 
vlucht maakte een enorme indruk op de jonge Ruyslinck. Hij zou de gebeurtenis 
verwerken in zijn succesroman "Wierook en Tranen". Tijdens de oorlog werkte hij 
aan een eerste roman, die, zo verhaalde hij vaak, echter verloren ging toen het huis 
van de familie bij een bombardement werd geraakt. Op zijn achttiende ging 
Ruyslinck Germaanse filologie studeren aan de universiteit van Gent, maar hij gaf 
die studie al na één jaar op. In 1953 ging hij aan de slag als assistent-dienstleider bij 
het Plantin Moretus Museum in Antwerpen. Later zou hij daar promoveren tot 
adjunct-bibliothecaris, om er in 1984 vervroegd met pensioen te gaan. Hij 

publiceerde eerst vooral dichtbundels. Succes kwam er met zijn eerste novelle, De ontaarde slapers, uit 
1957.  

Een jaar later verscheen Wierook en tranen. Deze roman, over de negenjarige Waldo die samen met zijn 
ouders op de vlucht slaat voor het oorlogsgeweld, groeide uit tot zijn bekendste en meest gelezen werk. 
Mede omdat het een vaste waarde werd op de boekenlijsten in de middelbare school, verplichte lectuur 
eigenlijk, groeide het werk uit tot een "everseller". Ruyslinck ging ook vaak spreken op scholen. 

De daaropvolgende jaren zou Ruyslinck nog tal van verhalenbundels en romans uitbrengen, waarvan Het 
reservaat (1964) en Golden Ophelia (1966) de bekendste zijn. De werken van Ruyslinck waren al van bij zijn 
debuut voorzien van niet altijd even subtiel verpakte maatschappijkritiek, die in willekeurige volgorde 
onder meer het kapitalisme, de katholieke kerk en het leger viseerde. In 1980 werd hij voor zijn volledige 
oeuvre bekroond met de Europaliaprijs.  

We hebben 66 werken van Ward Ruyslinck in onze collectie: 38 romans en 18 informatieve boeken. 
 
Zijn voornaamste romans zijn: 

Wierook en tranen (1958) 
Het verhaal van de weeskinderen Waldo en Vera, die tijdens de Tweede Wereldoorlog op de 
vlucht zijn en zo een gruwelijke gebeurtenis moeten ondergaan (de verkrachting van het 
meisje) heeft al menigeen diep ontroerd sinds de eerste druk van 1958. Middelbare 
scholieren zetten dit boek graag op hun boekenlijst maar ook de oudere lezer blijft geboeid 
door de eenvoud van dit aangrijpende verhaal. 
 

 
Het reservaat (1964) 
De gevoelsmens Basile Jonas voert een eenzame strijd tegen de moderne, slechts op nut en 
winst gerichte maatschappij. In dit gevecht tussen geweten, gevoel, idealisme en integriteit 
enerzijds en onmenselijkheid, corruptie, onderdrukking en intolerantie anderzijds, gaat hij 
kansloos ten onder. Het overdrevene van het verhaal past weliswaar bij het thema, maar de 
bijzonder strakke                                                                               
                                  . Via dit boek verkondigt de auteur zijn linkse, anti-Westerse 

en anti-kapitalistische overtuiging, reden waarom het erg populair is in Oost-Europa. Het toekomstbeeld en 
de maatschappijkritiek lijken op die in Huxley's "Brave new world" en, in mindere mate, op die in Orwell's 
"1984". 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ward_Ruyslinck_675.jpg
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Gerrit Kouwenaar  
Kouwenaar (Amsterdam, 9 augustus 1923 – aldaar, 4 september 2014) 
wordt sinds de jaren vijftig tot de belangrijkste dichters uit het Nederlandse 
taalgebied gerekend. Van rebelse Vijftiger is hij uitgegroeid tot de éminence 
grise van de Nederlandse poëzie. Het oeuvre wordt niet alleen door een 
groot lezerspubliek gewaardeerd, maar heeft bovendien op collega-dichters 
een enorme invloed uitgeoefend.  
In 1941, tijdens de Tweede Wereldoorlog, publiceerde hij in eigen beheer 
zijn eerste dichtbundel, Vroege voorjaarsdag. Hij debuteerde officieel in 
1953 met de bundel Achter een woord. Zijn inleiding op de bloemlezing Vijf 
5-tigers zorgde ervoor dat hij lange tijd met die stroming werd geassocieerd, 
maar hij heeft zich ontwikkeld tot een dichter met een onvergelijkbaar 
unieke stem. In het vroegste, experimentele dichtwerk van Kouwenaar 
overheerst de naoorlogse sfeer. De gedichten zijn vaak persoonlijk, sterk 
maatschappijkritisch en min of meer anekdotisch. Vanaf de jaren zestig 
wordt zijn poëzie geleidelijk abstracter en hermetischer. Kenmerkend is zijn 
omschrijving van 'het gedicht als een ding'. Eet-metaforen staan in veel van 

zijn gedichten centraal. 
In de latere gedichten kwam het accent meer te liggen op de vergankelijkheid, op het verdwijnen en 
behouden van momenten en situaties. Na de dood van zijn vrouw Paula schreef hij bijvoorbeeld de reeks 
'Totaal witte kamer'. Ook legde hij zich toe op het 'stilleggen van de tijd'. Liefde, dood, onrecht en 
           z       '   v      '      ’  v          z   K        . 
Kouwenaar kreeg voor zijn gedichten talrijke onderscheidingen, waaronder de P.C. Hooftprijs (1971) en de 
Prijs der Nederlandse Letteren (1989). Ook zijn vertaalwerk – toneel van bijvoorbeeld Brecht, Goethe en 
Sartre – viel in de prijzen: in 1967 kreeg hij de Martinus Nijhoffprijs. 
 
We hebben 8 fictiewerken van Kouwenaar in onze collectie: vijf dichtbundels en drie romans. 
 

Vallende stilte: een keuze uit eigen werk 
Deze bloemlezing uit zijn werk, door Gerrit Kouwenaar zelf in samenwerking met Rene 
Puthaar gemaakt ter gelegenheid van zijn vijfentachtigste verjaardag, legt het 
zwaartepunt terecht bij zijn latere werk ('100 gedichten' (1969) en daarna), zonder 
evenwel het vroegere te zeer te verloochenen. Het is eenvoudig het boek geworden met 
het beste en het allerbeste uit zijn omvangrijke poëtische oeuvre. 
 
 
 

  

http://www.kb.nl/sites/default/files/4185480_2002-omsl2.jpg
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Gerrit-Kouwenaar/Vallende-stilte-een-keuze-uit-eigen-werk/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|7000167&cs=resultlist&rctx=AWXIMQ4CIRAAQPYIBV5FoqXJeR8jKKgrHCTLkoutLzLGwtJ@$AcrH6C9yVQDQoKeHOZObg6BCHmIpc0hO0d@AVqj3UcwaCumkBl6th4nMGynwMfioRO3l7p@5M@ifVGwvCb1GJ$jWM$O@EDtXBPmXexnzGULKwq1JU5YGUwsxISnqFsNJFRO8AU=
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Frankrijk 

François Cavanna 
François Cavanna (Parijs, 22 februari 1923 - Créteil, 29 januari 2014) was een 
Frans satirisch schrijver en tekenaar. Na de oorlog werd hij bediende voor de 
Association des déportés du travail. In die hoedanigheid leverde hij zijn eerste 
stripverhaal af voor het dagblad Le Déporté du travail. Wanneer hij ontslagen 
werd uit besparingsoverwegingen besloot hij voltijds te werken als tekenaar. 
Zijn pseudoniem Sépia behield hij tot in de jaren zestig. In 1954 werd hij 
gevraagd mee te werken aan een gans nieuw tijdschrift, Zéro. Daar leerde hij 
Georges Bernier kennen. Samen met hem stond hij aan de wieg van de 
satirische weekbladen Hara-Kiri (1960) en Charlie Hebdo (1970), de opvolger van 

Hara-Kiri. Toptalenten als Georges Wolinski, Roland Topor, Jean-Marc Reiser en Fred vonden een perfect 
oefenterrein in deze anarchistische en polemische stripbladen vol zwarte humor. De tijdschriften pasten 
wonderwel in het kader van het journalistieke mei '68. 

Van zijn talrijke werken zijn onder meer zijn autobiografische geschriften 
vermeldenswaardig. Op het einde van de jaren zeventig verschenen de eerste 
twee delen van zijn autobiografie. In Les Ritals (1978) riep hij zijn kindertijd op 
als zoon van een rital, een pejoratief Frans woord voor een Italiaan. De 
vaderfiguur was hier dominant aanwezig. Het tweede luik, Les Russkoffs 
verscheen een jaar later en behaalde de Prix Interallié. Hier blikte hij terug op 
zijn ervaringen tijdens de Tweede Wereldoorlog. 

Zijn voornaamste werk hebben wij in het Nederlands 

De ritals (vert. van Les ritals) (1984) Later verschenen onder de titel De Spaghettivreters (1986 
Lees ook Les Russkoffs (1979) 

Régine Deforges 
De Franse schrijfster Régine Deforges is donderdag op 78-jarige leeftijd 
overleden. Zij werd bekend met de romancyclus De blauwe fiets waarvan 
sinds 1983 zo'n tien miljoen boeken zijn verkocht. ''Ze heeft uiteindelijk haar 
fiets opgeborgen'', aldus de publicatie. Haar werk is in Nederland uitgegeven 
door De Boekerij. La Bicyclette bleue is verfilmd met Laetitia Casta in de 
hoofdrol. De reeks is een van de best verkochte Franse boekenseries ooit.  

Diverse boeken van Deforges werden in Frankrijk in beslag genomen 
vanwege de erotische inhoud. 

De socialistische president François Hollande roemde Deforges in een 
reactie op haar dood als een rebel die zich met hartstocht voor het 
feminisme en de strijd tegen taboes heeft ingezet. Behalve erotische 
literatuur schreef Deforges ook kookboeken. 

 
 
 
 
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Parijs
http://nl.wikipedia.org/wiki/22_februari
http://nl.wikipedia.org/wiki/1923
http://nl.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A9teil
http://nl.wikipedia.org/wiki/29_januari
http://nl.wikipedia.org/wiki/2014
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Georges_Bernier&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hara-Kiri
http://nl.wikipedia.org/wiki/Charlie_Hebdo
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Georges_Wolinski&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Roland_Topor&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Jean-Marc_Reiser&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Fred_(stripauteur)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Mei_%2768
http://nl.wikipedia.org/wiki/Prix_Interalli%C3%A9
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://tropbath.canalblog.com/archives/2014/01/30/29079070.html&ei=zZRkVPLZBoTxaIaMgrAH&bvm=bv.79189006,d.ZWU&psig=AFQjCNFoSboAhGATazQeMNXxYULtZqOPrw&ust=1415964226015483
http://static.mijnwebwinkel.nl/winkel/stormybooks/full21593235.jpg
http://www.bol.com/nl/p/les-russkoffs/9200000000433132/
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De blauwe fiets trilogie 
Frankrijk, het jaar '39 van de vorige eeuw. Léa is een nogal vrijgevochten jongedame.  
Nu ze zeventien jaar oud is, merkt ze dat ze de jongemannen in haar omgeving om haar 
pink kan winden. En op Laurent heeft Léa haar zinnen gezet. Groot is haar teleurstelling 
als hij besluit te trouwen met Camille, omdat hun vaders dat graag willen, en Léa is dan 
ook vastbesloten om hem van mening te doen veranderen. Als ze haar 
verleidingskunsten op hem lost laat, is een man daar getuige van: François.  Wat het 
boek toch boeiend genoeg maakt om te lezen, is de achtergrond: de inval van de 
Duitsers, de val van Parijs, en het verzet van de Fransen. Léa moet volwassen worden in 

deze eerste oorlogsjaren. Ze blijkt moediger dan menigeen, inclusief zijzelf dacht, al blijft ze bezig om 
Laurent van zijn Camille -inmiddels echtgenote- af te krijgen. Haar reis naar het bezette Parijs en de vlucht 
terug naar het platteland, haar koerierskarweitjes op de blauwe fiets zorgen er voor dat de haat-
liefdeverhouding met François en haar getrek aan Laurent dragelijk blijft 
 De blauwe fiets 
 Dagelijks verraad 
 De duivelse lach 
 

Duitsland 

Siegfried Lenz 

Siegfried Lenz (Lyck, Oost-Pruisen, 17 maart 1926 – Hamburg, 7 oktober 2014) was 
een Duitse schrijver. Tot 1951 werkte hij als journalist. Lenz was een zoon van een 
douanier. Op 13-jarige leeftijd kwam hij bij de Hitlerjugend. In 1943 werd hij soldaat 
in de marine. Hij weigerde een opstandige medesoldaat dood te schieten en 
deserteerde. Nadat hij door de Britten krijgsgevangene gemaakt was, ging hij als tolk 
aan het werk. Na een korte tijd werd hij weer vrijgelaten door de Britten. Na de 
oorlog studeerde Lenz in Hamburg Engels, literatuurwetenschap en filosofie. Hij 
maakte deel uit van de Gruppe 47, die na de oorlog de Duitse literatuur wilde 
bevorderen. In 1948 kwam hij bij de krant Die Welt. Toen in 1951 zijn eerste roman Es 
waren Habichte in der Luft verschenen was, nam hij bij de krant ontslag. Hij besloot 
om daarna als schrijver in zijn onderhoud te voorzien. Net zoals schrijver Günter 

Grass voelde Siegfried Lenz zich sterk met de politieke partij SPD verbonden. Siegfried Lenz kreeg talrijke 
literaire prijzen. In 1988 werd hij met de Vredesprijs van de Duitse Boekhandel (Friedenspreis des 
Deutschen Buchhandels) onderscheiden. Samen met Heinrich Böll en Gunther Grass wordt hij in Duitsland 
gerekend tot de Grote -naoorlogse- Drie. 

Lenz' belangrijkste werk is de in 35 talen vertaalde en verfilmde roman "Deutschstunde" ("Duitse les") uit 
1968 over de naziperiode en een verkeerd begrepen plichtsbewustzijn. 

De Duitse les 
Dit is een boek over de gevolgen van blinde gehoorzaamheid tijdens het nazibewind, 
maar het is ook een roman over de pogingen om de kunst te onderdrukken en een 
lofzang op de vrijheid van de kunst en haar overwinning op de politiek. Het 
duizendjarige rijk was geen lang leven beschoren; kunst heeft eeuwigheidswaarde — 
dat is natuurlijk de Duitse les. En uiteraard is het ook een poëticale roman, want het 
schrijven helpt Siggi om vat te krijgen op de voor hem zeer moeilijke periode, waarin hij 
heen en weer geslingerd werd tussen respect voor het gezag van zijn vader en de 
aantrekkingskracht van het kunstenaarsbestaan met zijn vrijheden. Soms is het taaie 

http://nl.wikipedia.org/wiki/E%C5%82k_(stad)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Oost-Pruisen
http://nl.wikipedia.org/wiki/17_maart
http://nl.wikipedia.org/wiki/1926
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hamburg
http://nl.wikipedia.org/wiki/7_oktober
http://nl.wikipedia.org/wiki/2014
http://nl.wikipedia.org/wiki/Duitsland
http://nl.wikipedia.org/wiki/Schrijver
http://nl.wikipedia.org/wiki/Journalist
http://nl.wikipedia.org/wiki/Douaneambtenaar
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hitlerjugend
http://nl.wikipedia.org/wiki/Desertie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Tolk_(beroep)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hamburg
http://nl.wikipedia.org/wiki/Engels
http://nl.wikipedia.org/wiki/Literatuur
http://nl.wikipedia.org/wiki/Filosofie
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http://nl.wikipedia.org/wiki/G%C3%BCnter_Grass
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http://nl.wikipedia.org/wiki/Vredesprijs_van_de_Duitse_Boekhandel
http://nl.wikipedia.org/wiki/Heinrich_B%C3%B6ll
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gunther_Grass
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.boekwinkeltjes.nl/bwzoeken.php?bwID=10297&tezoeken=&tweedehands=0&nieuw=0&p=77&sort=schrijver&order=0&prijsvan=&prijstot=&ei=M6ZtVOCgE4OpOr6HgBA&psig=AFQjCNHZyDL4hJCDFcUbqhSq29dy1M__vA&ust=1416558497631739
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                                                      v             z                  ’  
genuanceerd en herkenbaar behandeld worden. 

Van Lenz hebben we 28 boeken (14 Duitse en 14 Nederlandse vertalingen) 
 

Engeland 

Sue Townshend 

Townsend was van eenvoudige komaf en werkte al vanaf haar 
vijftiende, onder andere als pompbediende bij een garage. Zij 
was al vroeg geïnteresseerd in literatuur en las veel. Na haar 
scheiding begon zij te schrijven, aanvankelijk voor het toneel. 
Haar doorbraak kwam met het verschijnen van het eerste 
dagboek over Adrian Mole (The Secret Diary of Adrian Mole, 
aged 13¾, 1985), een realistische en humoristische beschrijving 
van het geestesleven van een jonge adolescent. Dit boek werd 
onmiddellijk een wereldwijd succes, wat leidde tot een serie 

vervolgdelen. Daarnaast publiceerde zij een aantal romans, ook overwegend met een humoristisch 
karakter. Haar werken geven een humoristische kijk op de leefstijl en de politieke situatie in de periode 
waarin de verhalen zich afspelen. Sue Townsend was nog een lange tijd actief. Ten gevolge van diabetes 
was ze blind geworden. Haar zoon was donor en gaf haar zijn nier in 2009. In 2014 overleed ze door een 
beroerte. 

Het geheime dagboek van Adriaan Mole 
Adriaan Mole is een piekeraar. Hij gaat gebukt onder de lasten van het leven. 
Pukkels, lichaamsdelen die zich maar niet koest willen houden, scheuren in 
het huwelijk van zijn ouders, zijn slonzige moeder, zijn werkeloze vader en 
een irritante hond: over alles maakt hij zich intens zorgen. En bovendien ziet 
niemand dat hij een intellectueel en dichter is. Maar er zijn ook lichtpuntjes. 
De veertienjarige feministe Pandora, een negenentachtigjarige kettingroker 
en zijn verwende boezemvriend Nigel zorgen voor een vrolijke noot in 
Adriaans bespiegelingen. Sue Townsend heeft met Het geheime dagboek van 

Adriaan Mole 13 ¾ jaar een prachtig en humoristisch boek geschreven over de dramatiek van een 
dertienjarige puber. En niet alleen jongeren zullen genieten van haar humor! 

  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Literatuur
http://nl.wikipedia.org/wiki/1985
http://nl.wikipedia.org/wiki/Roman_(literatuur)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Diabetes_mellitus
http://nl.wikipedia.org/wiki/Cerebrovasculair_accident
http://www.bol.com/nl/p/het-geheime-dagboek-van-adrian-mole/1001004011009001/
http://www.bol.com/nl/p/the-secret-diary-of-adrian-mole-aged-13-3-4/1001004001668003/
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Zuid-Amerika 

García Márquez 
García Márquez (Aracataca, 6 maart 1927 – Mexico, 17 april 2014) was in 
de jaren 50 gestart als journalist. Sinds 1961 woonde hij in Mexico, maar hij 
verbleef ook periodes in Cartagena (Colombia), Barcelona en Havana. Hij 
had zich al jaren teruggetrokken uit het openbare leven.Garcia Marquez, 
gabriel (apr 2014-87 jaar). García Márquez is bekend van werken als 
"Honderd Jaar Eenzaamheid" (1967), "Liefde in Tijden van Cholera" (1985), 
De Herst van de Patriarch (1975) en Kroniek van een Aangekondigde Dood 
(1981). Hij ontving in 1982 de Nobelprijs voor de Literatuur. De schrijver, 
bijgenaamd "Gabo", wordt beschouwd als een van de grootsten van de 

Spaanstalige literatuur, en als een van de belangrijke schrijvers van het 'magisch realisme', een stijl die zich 
kenmerkt door de aanwezigheid van elementen van fantasie in een realistisch kader. Ook was hij een van 
de vaandeldragers van de Latijns-Amerikaanse literaire boom van de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw. 
 

Honderd jaar eenzaamheid 
De fantastische familiekroniek Honderd jaar eenzaamheid is het meesterwerk van 
Gabriel García Márquez. Het is het exotische en tragische verhaal van de talrijke 
generaties Buendía's, die hun stad Macondo op het moeras veroverd hebben, ruim een 
eeuw voordat de stad haar apocalyptische einde vindt. Natuurrampen, exploitatie en 
meedogenloze oorlogen bepalen de geschiedenis van het geslacht Buendía, waarvan de 
stichter José Arcadio, een alles beproevende amateur-alchemist, onder andere bewijst 
dat de wereld rond is; een zinvolle, zij het late ontdekking. 
 

Verder hebben we nog meer dan 20 andere romans Van Garcia Marquez 
  

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.nydailynews.com/entertainment/memoriam-stars-lost-gallery-1.1988524?pmSlide=1.1760876&ei=5KNkVKG1H8fvOc72gfAC&bvm=bv.79189006,d.ZWU&psig=AFQjCNGfz_CD_RmgBskq84kdiNjjvaSo7w&ust=1415968066476964
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Gabriel-Garcia-Marquez/Honderd-jaar-eenzaamheid-roman/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|3030223&cs=resultlist&rctx=AV3HPQ6CMBgG4L4SYioTiSsJIeEGLp6mqbToZ3$IH22IHsHTODp6IEYP4O6zPRAFZNAUUTRnzQPpNmi$Zfv4K6QkNTrUpGbyNiZUSRkKqJMKNl0mg414HtZ$7XffI@YvX767TyeaRbNpOd9nT3Fw1UJxOmHLdkTtJk5MVyfzbFmU0eMH
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Zuid-Afrika 

Nadine Gordimer 
Nadine Gordimer (Springs, Zuid-Afrika), 20 november 1923 – 
Johannesburg, 13 juli 2014). Gordimer werd in 1923 geboren in het Zuid-
Afrikaanse Gauteng, als dochter van uit Europa geëmigreerde ouders.  
Na het bloedbad in Sharpeville, in 1960, werd ze lid van de toen nog 
verboden ANC. Zij was een van de eersten die de in 1990 vrijgelaten 
Nelson Mandela vroeg te zien.Pom (mei 2014-94 jaar).In de literaire 
wereld was Gordimer een van de krachtigste stemmen tegen het 
apartheidsregime in Zuid-Afrika. Ze schreef meer dan dertig boeken, 
          H   v       v        z    (My S  ’  S   y)  B               
(B     ’  D       )    J  y’         (J  y’  P     ). 
 
 
 
 

 

In 1974 won Gordimer de Booker Prize voor De milieubeheerder (The Conservationist). Toen ze in 1991 de 
Nobelprijs voor Literatuur won, werd ze gelauwerd voor haar prachtige epische schrijven. 

Drie van haar werken werden door het regime in Zuid-Afrika verboden. Ook een door haar samengestelde 
bloemlezing van gedichten van zwarte Zuid-Afrikanen werd verboden. Na het bloedbad in Sharpeville, in 
1960, werd ze lid van de toen nog verboden ANC. 

  

http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Nadine-Gordimer/Het-verhaal-van-mijn-zoon/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|1023659&cs=resultlist&rctx=AV3JsQ3CMBAAQD8WAitVJFpERJcR0rGJZfAHHttv6e0oYg3GSEXJEAwFNeXpQGkwyRGDPrDzxNhds3hKKP8GY8iOAVqyhSJyhaba30BbbcJ6yx5W6jMs@dJvnyfYvaJ$H9V$duI7mR4lEl9CMxPnM2wER2hDlip0D2YqKGrNEb4=
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Nadine-Gordimer/July's-people/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|1008346&cs=resultlist&rctx=AV3JMQrCMBQA0HyrYOgU0FEs3XoEN28Soon6TfIDP78Ur9TJ0UN4IEedHR8PVAM6O6RFsyfnkUJ3LewxB@43aI32EsGgrZgCCbRifwNGbA5yKx6W6n2Yh3lYf46weabm1avd5Nh3PD5qQjrHdkIqJ9hyqGOShFXAxMLCeI96rIHVihJ8AQ==
http://www.bol.com/nl/p/nadine-gordimer-s-burger-s-daughter/1001004001914177/
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Nadine_Gordimer_01.JPG


Themalijst: Overleden in 2014 Openbare bibliotheek Kortrijk dec. 2014 p.11 

 

Muziek 

België 

Jean Walter 
J    W          B                 z      v            ‘T      
uit Amsterdam, is in de nacht van woensdag op donderdag 
overleden. Hij werd 92 jaar. Jean Woumans, zoals Jean 
Walter echt heet, werd op 11 februari 1922 geboren in Sint-
Niklaas. Vooral in de jaren 50 had hij veel succes, met liedjes 
als Jezebel, Met je handen, Venetië en vooral zijn bekendste 
nummer Tulpen uit Amsterdam. In Venetië won hij in 1956 in 
De Gouden Gondel, een concours dat als de voorloper van 
het huidige Eurovisiesongfestival wordt gezien. In 1957 kreeg 
hij De Grote Prijs van het Nederlands Gezongen Lied in 

Antwerpen met het lied Twee Blauwe Kinderogen van Hans Flower. Hij trad overal in Europa op met 
orkesten van Helmut Zacharias en Kurt Edelhagen. Walter werd in 2001 opgenomen in de Eregalerij van 
Radio 2. Een jaar later werd hij 80 en gaf hij, naar aanleiding van 60 jaar carrière, een optreden met tal van 
       ’     v             . H                         v   J    W        f           2007       
Stadsschouwburg van Sint-Niklaas. Jean Walter woonde in Kortrijk met Katrien Gallez, de zangeres die Jean 
Walter op 63-jarige leeftijd leerde kennen. Zij was toen 28. Walter zegt dat Katrien alles voor hem 
        : ‘W                                                     v    .’ K       v rtelt dat haar man soms 
z       f     v      : ‘H                            21        .’ 
 
Vinylelpee 
Mijn grootste successen (z.j., Polydor)       60 VRT vinyl 31202 
      Gedigitaliseerd op cd   digi 60 cd 28285 
 
Vinylsingles 
Aan het Wolgastrand / Straatdeuntje (zj, Palette)     60 VRT vinyl 13000 
      Gedigitaliseerd op cd   digi 60 cd 27748 
A f          ’     A         / D   v                    60 VRT vinyl 13005 
      Gedigitaliseerd op cd   digi 60 cd 28350 
Met je handen / Ben jij oprecht / langs de groen weiden / Jo, jij hebt heimwee (z.j., BRT) 60 VRT vinyl 13008 
      Gedigitaliseerd op cd   digi 60 cd 28257 
Erna – Stof en as / Belinda – Snel gaat de tijd (z.j., BRT)     60 VRT vinyl 30097 
      Gedigitaliseerd op cd   digi 60 cd 27748 
Op mijn schildersatelier – De gouden wals / Als je lacht – Hello, aardig meisje (z.j., BRT) 60 VRT vinyl 30146 
      Gedigitaliseerd op cd   digi 60 cd 27742 
De stervende / Het vlakke land (zj, BRT)       60 VRT vinyl 30388 
      Gedigitaliseerd op cd   digi 60 cd 27743 
Langs de groene weiden / Dank (1983, Tune)      60 vinyl 21339 
      Gedigitaliseerd op cd   digi 60 cd 27744 
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Jean Vallée 
Jean Vallée, geboren als Paul Georges M. J. Goeders, (Verviers, 2 oktober 1941 – 
Clermont-sur-Berwinne, 12 maart 2014) vertegenwoordigde hij in 1967 hij België op 
het Festival van Rio. Jacques Brel was jurylid. In 1970 vertegenwoordigde hij zijn 
vaderland op het Eurovisiesongfestival. Met Viens l'oublier verdiende hij de achtste 
plaats. In 1978 deed hij wederom namens België mee met L'amour ça fait chanter la 
vie. Na winnaar Israël werd hij tweede. Het was tot de overwinning van Sandra Kim in 
1986 het hoogste Belgische Eurovisiesongfestivalresultaat. 
 

In 1999 werd hij door koning Albert II van België tot Ridder in de Kroonorde geslagen. 

  
 

Amusement Engels 

Cees Veerman (lid van The Cats) 
Cees Veerman (Volendam, 6 oktober 1943 – Jogjakarta, 15 
maart 2014)[1][2].Veerman speelde op jonge leeftijd in de 
formaties Spoetnik Boys en Electric Johnny & The Skyriders, 
en ging vervolgens verder met Arnold Mühren, Piet Veerman 
(geen familie) en Jaap Schilder als The Mystic Four. Ze 
veranderden hun naam in The Blue Cats en vervolgens in The 
Cats, terwijl ondertussen Theo Klouwer zich als nieuwe 
drummer bij hen aansloot. Veerman schreef een aantal 
nummers voor The Cats.  
 
Met The Cats kende hij eind jaren zestig en begin jaren 
zeventig een groot aantal successen. In de eerste jaren, tot 

Times were when (1968), was hij de leadzanger voor de singles, waarvan er vijf in de 
Top 40 terechtkwamen. Hij had ook daarna de lead in verschillende liedjes, terwijl 
Piet Veerman de belangrijkste zanger werd voor de A-kanten van de singles, waarvan 
er vijf op nummer 1 terechtkwamen. Over de wisseling zei hij zelf begin jaren 
zeventig: "Van dat werk als What a crazy life en Sure he's a cat wilden we af. We 
werden door heel wat mensen afgedaan als een feestgroepje en dat irriteerde ons 
toch wel erger dan we wilden toegeven." Ze braken wereldwijd door, vooral in 

België, Duitsland en Zwitserland, en worden gezien als de grondleggers van de Palingsound. Een bekend 
nummer van zijn hand is The end of the show dat hij zelf zong en in 1980 op een single werd uitgebracht. 
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http://nl.wikipedia.org/wiki/2014
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jacques_Brel
http://nl.wikipedia.org/wiki/1970
http://nl.wikipedia.org/wiki/Eurovisiesongfestival
http://nl.wikipedia.org/wiki/Eurovisiesongfestival_1978
http://nl.wikipedia.org/wiki/Isra%C3%ABl
http://nl.wikipedia.org/wiki/Sandra_Kim
http://nl.wikipedia.org/wiki/Eurovisiesongfestival_1986
http://nl.wikipedia.org/wiki/Eurovisiesongfestival
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http://nl.wikipedia.org/wiki/Albert_II_van_Belgi%C3%AB
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kroonorde_(Belgi%C3%AB)
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http://nl.wikipedia.org/wiki/1943
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jogjakarta
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http://nl.wikipedia.org/wiki/A-kant
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Blues 

Johnny Winter 
Winter (Beaumont (Texas), 23 februari 1944 – Zürich (Zwitserland), 
16 juli 2014 was zanger, gitarist en producer. Hij was een van de 
gezichten van de bluesrock in de jaren 70 en was een van de sterren 
die in 1969 optraden tijdens het beroemde festival in Woodstock. 
Winter werd op 23 februari 1944 geboren als John Dawson Winter 
III. Hij was een albino. Op zijn vijftiende bracht hij zijn eerste plaatje 
uit, de single School Day Blues, met zijn band Johnny and The 
Jammers. Negen jaar later, in 1968, verscheen zijn debuutalbum The 
Progressive Blues Experiment. 

Na een heroïneverslaving maakte Winter in de jaren 70 een 
comeback. Zijn album Still Alive And Well uit 1973 was zijn meest 
succesvolle plaat ooit. Toen platenfirma Chess Records in 1977 
failliet ging, greep hij de gelegenheid aan platen te maken met zijn 
held Muddy Waters. Ze werden genomineerd voor Grammy Awards. 

Van deze bluesgod hebben we25 cd’s en 6 elpees, voor een uitgebreide kennismaking, luister eens naar 

T               4   ’  +        
 

Jazz 

Charlie Haden 
Charlie Haden (Shenandoah, 6 augustus 1937 – Los Angeles, 11 juli 2014) 
Haden wordt gezien als een van de grondleggers van de free jazz. Eind 
jaren 50 nam hij met saxofonist Ornette Coleman diens invloedrijke 
album 'The shape of jazz to come' op in dat genre. Ook leidde hij zijn 
eigen groep Liberation Music Orchestra, waarmee hij het gelijknamige 
album opnam. Haden speelde in zijn carrière met jazzlegendes als gitarist 
Pat Metheny en pianist Keith Jarrett. Onlangs verscheen het album 'Last 
Dance' van Haden en Jarrett. In zijn latere jaren speelde Haden samen 
met moderne jazzgrootheden als Brad Mehldau, onder meer op North 
Sea Jazz in 2009. De jazzbassist werd drie keer onderscheiden met een 
Grammy. In 2013 kreeg hij de muziekprijs voor zijn hele loopbaan. 
 

Van Charlie Haden hebben we 29 cd’s. Een overzicht van zijn beste werk vind je op 
 

http://www.bol.com/nl/p/true-to-the-blues-the-johnny/9200000022870491/
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.newburycomics.com/rel/v2_home.php?storenr=103&deptnr=521&ei=saZkVIk8w_Fq7IGCgAk&psig=AFQjCNGheIZMAlpW2Sd_eoA222r18YF4PQ&ust=1415968764605660
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 The complete remastered recordings on Black Sai   & S    N    (5   ’   2010) 
 

Rock, Pop & Soul 

Phil Everly 
Phil Everly (Chicago, 19 januari 1939 – Burbank, 3 januari 
2014). The Everly Brothers, die hun carrière begonnen in de 
jaren vijftig, brachten zowel country als rock 'n' roll. Ze 
werden in de jaren zestig vooral wereldberoemd om hun 
close harmony. Ze werden groot in de tijd dat The Beatles 
opkwamen. De broers beïnvloedden niet alleen The Beatles 
maar ook bands als de Beach Boys en de Byrds.  
Tijdens hun gloriejaren hadden The Everly Brothers tientallen 
hits in de Billboard Hot 100. Daaronder bijvoorbeeld 

nummers als 'Cathy's Clown', 'Wake Up Little Susie', 'Bye Bye Love', 'When Will I Be 
Loved' en 'All I have to Do Is Dream'. 
 
De Everly Brothers behoorden bij de eerste tien artiesten die een plekje kregen in de 
Rock and Roll Hall of Fame, eregalerij annex museum in Oakland, dat opende in 1986. 
 
 

Pete Seeger 
Pete Seeger (Patterson (New York), 3 mei 1919 – New York, 27 
januari 2014). Heel zijn leven bleef hij activist. Zijn Nummer We 
shall overcome werd het symbool van de strijd voor 
gelijkberechtiging van de zwarten in de VS. Muzikaliteit zat 
Seeger in het bloed. Zijn vader was muziekleraar, zijn moeder 
violiste. Seeger zelf koos op 18-jarige leeftijd voor de banjo. Dat 
zou het instrument zijn waarmee hij een revolutie in de 
folkmuziek leidde.  
 

Kritiek en protest 
Seeger staat in de traditie van folkmuzikanten als Woody Guthrie, die geregeld kritiek hadden op de 
Amerikaanse samenleving.  Seeger ging eind jaren '40 optreden onder zijn eigen naam. Het activisme 
verdween nooit. Zijn tweede band The Weavers, opgericht in 1947, werd bijvoorbeeld genoemd naar het 
toneelstuk van Gerhardt Hauptmann Die Weber, over een staking. Seeger had toen al een hit gescoord met 
If I Had A Hammer 
'On-Amerikaanse activiteiten' 
The Weavers scoorden begin jaren '50 een reeks hits, waaronder On Top of Old Smokey, Goodnight, Irene 
en Tzena, Tzena, Tzena. Het succes was echter geen lang leven beschoren. In 1953 hief de groep zich op, 
nadat Seeger en zijn mannen het slachtoffer waren geworden van de anticommunistische stemming van 
die tijd.  
Solo hield Seeger het langer uit, zeker toen eind jaren '50 en in de jaren '60 de folk weer floreerde. Hij 
scoorde hits als Where have all the flowers gone, ook bekend in de versie van Marlene Dietrich, en We shall 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Chicago
http://nl.wikipedia.org/wiki/19_januari
http://nl.wikipedia.org/wiki/1939
http://nl.wikipedia.org/wiki/Burbank_(Los_Angeles_County,_Californi%C3%AB)
http://nl.wikipedia.org/wiki/3_januari
http://nl.wikipedia.org/wiki/2014
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overcome. Dat laatste nummer werd een symbool in de strijd voor gelijke rechten voor de zwarte bevolking 
van de VS. 
 
Hoewel daarmee Seeger zijn belangrijkste muzikale kruit had verschoten, bleef hij schrijven. Dat leverde in 
1997 nog een Grammy Award op. Tot op het laatst was Seeger actief. Hij bleef nummers schrijven, 
bijvoorbeeld tegen de wereldleiders en milieuvervuilers, zoals in 2010 een nummer over het olielek in de 
Golf van Mexico. 
 

Bobby Womack 
Bobby Womack (Cleveland, Ohio, 4 maart 1944 - 27 juni 2014) 
Womack is zelf de zoon van twee muzikanten en start zijn 
carrière dan ook in familieverband, bij Curtis Womack and the 
Womack Brothers. De groep brengt eerst gospelliederen en 
later meer soulgetinte nummers onder de naam The 
Valentinos. De doorbraak komt er in 1964, met het nummer 
"It's all over now". De versie van de Rolling Stones wordt een 
wereldhit. Na de dood van Sam Cooke valt de groep uit elkaar. 
Bobby Womack start een solocarrière en werkt samen met 
heel wat sterren, zoals Aretha Franklin en Janis Joplin. 

Womack heeft zelf hits met "If you think you're lonely now", 
"Lookin' for a love", "That's the way I feel about Cha", "Across 110th Street" en 
"Woman's gotta have it". In 2009 wordt hij in de Rock and Roll Hall of Fame 
opgenomen.  

 
 
 

Klassiek 

Claudio Abbado 
Claudio Abbado (Milaan, 26 juni 1933 – Bologna, 20 januari 2014). 
Abbado werd in 1933 geboren in Milaan in een gezin vol muziek. Zijn 
vader was de violist Michelangelo Abbado. Zijn debuut maakte hij in 
1960 in de Scala van Milaan, waar hij in de voetsporen trad van onder 
anderen Arturo Toscanini, Tullio Serafin en Carlo Maria Giulini. Hij 
werd er acht jaar later, in 1968, benoemd tot chef-dirigent. Abbado 
was toen pas 35 jaar oud. Hij zou 18 jaar bij de Scala in dienst blijven. 
In de periode na zijn debuut kreeg hij de kans samen te werken met 
grote namen als Leonard Bernstein in New York en Herbert von 
Karajan in Wenen. In Salzburg stond hij voor het eerst, in 1965, voor 
de Wiener Philharmoniker. Aansluitend aan zijn periode bij de Scala 

in Milaan was hij drie jaar muzikaal leider van de Wiener Staatsoper in de periode tot 1991.De musici van 
de Berliner Philharmoniker kozen Abbado aan het eind van 1989 – een periode van grote politieke 
verandering in Duitsland – tot de opvolger van Karajan. Naast het reguliere repertoire nam de dirigent ook 
         v       ‘B        B          ’                                               v            ’  
samen te werken. Kansen geven aan jong talent was een passie van Claudio Abbado. Hij richtte het 
European Union Youth Orchestra op, dat in 1981 verder ging als het Chamber Orchestra of Europe. Hij 
begon ook het Gustav Mahler Youth Orchestra, in 1986, en startte in 2003 het hooggewaardeerde Lucerne 

https://arunwithaview.files.wordpress.com/2014/06/bobby-womack.jpg
http://www.operamagazine.nl/wp-content/uploads/2014/01/Abbado-Felix-Broede-Deutsche-Grammophon.jpg
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Festival Orchestra. Hij werd in 2004 muzikaal en artistiek leider van het Mozart Orchestra in Bologna. Dat 
kondigde onlangs aan te stoppen. 

Met het k              v      S        M          A           ’         Simon Boccanegra en Macbeth 
v   V    . M       L      Sy     y O                              R      ’  Il barbiere di Siviglia en La 
Cenerentola vast en in Wenen registreerde hij werken als Wozzeck en Pelléas et Mélisande. Met het 
C       O          f E              R      ’  Il viaggio a Reims op. In totaal zou hij in zijn carrière meer 
                          ’         . 

Met Abbado als dirigent hebben we 53 cd’s 
 

Lorin Maazel 
Lorin Maazel (Neuilly-sur-Seine, 6 maart 1930 – Castleton (Virginia), 13 juli 2014) 
De in Frankrijk geboren Maazel was ook violist en componist en heeft in zijn carrière wereldwijd tal van 

fameuze orkesten gedirigeerd. In juni kondigde hij om 
gezondheidsredenen zijn afscheid aan als chef-dirigent van 
de Münchner Philharmoniker. Wonderkind Maazel begon 
op zijn vijfde met piano- en vioolles en mocht op zijn 
negende het grote Los Angeles Symphony Orchestra 
dirigeren, aan de zijde van Leopold Stokowski. In 1942 
stond de piepjonge Maazel voor het eerst op de bok bij het 
New York Philharmonic Orchestra. 

Maazel studeerde tussen 1946 en 1950 orkestdirectie, 
wiskunde, taalkunde en filosofie aan de universiteit van Pittsburgh. Hij was in die periode violist en 
hulpdirigent bij het Pittsburgh Symphony Orchestra. Daarna studeerde hij directie bij Hans Swarowsky in 
Wenen en Italië. Zijn carrière als dirigent voerde hem langs onder meer het Cleveland Orchestra, de Wiener 
Staatsoper, het Pittsburg Symphony Orchestra, het Symfonieorkest van de Bayerische Rundfunk en het 
New York Philharmonic Orchestra. 

Met Abbado als dirigent hebben we 31 cd’s 
Hij is voornamelijk gekend om zijn Nieuwjaarsconcerten 
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Kunst 

Jan Hoet 
Jan Hoet (Leuven, 23 juni 1936 – Gent, 27 februari 2014) 
'Hoets belangrijkste verdienste was het ontsluiten van hedendaagse (lees: moeilijke) 
kunst bij een groot publiek', schreef Volkskrant-kunstcriticus Stefan Kuiper vorig jaar. 
'Al zo'n vijftig jaar spant hij zich in om contemporaine kunst naar de mensen te 
brengen. Dat brengen verliep overigens zelden geruisloos. Vaak was Hoet het 
middelpunt van controverse. Jan Hoet was conservator, curator en daarbij stichter, 
bezieler en animator van het Stedelijk Museum voor Actuele Kunst (SMAK) in Gent. Dit 
was ontstaan uit 'de vereniging' die werd bezield en gesticht door Karel Geirlandt en 
onder anderen ook Marc De Cock, de latere voorzitter van 'de vereniging'. 

Op zijn curriculum staat een aantal grote evenementen waarmee hij de kunst naar het volk wilde brengen 
en omgekeerd. In Vlaanderen en daarbuiten staat Hoet bekend om de gedrevenheid waarmee zijn visie op 
kunst onder de aandacht bracht. Deze gedrevenheid zorgde ervoor dat sommigen hem soms de Vlaamse 
kunstpaus noemden. 

Met het veelbesproken Chambres d’Amis project uit 1986 brak de kunst letterlijk uit het museum en 
werden tientallen kunstwerken in privéwoningen door internationaal vermaarde kunstenaars ontworpen 
en speciaal voor die bijzondere plek uitgevoerd. In een later project veroverde de kunst de gehele stad 
Gent met het concept Over the Edges. 

Ook internationaal genoot hij bijzonder aanzien in het kunstmilieu. Zo was hij in 1992 curator van 
documenta IX in Kassel. Van 2003 tot 2008 was hij artistiek leider van het MARTa Herford in Duitsland. In 
het voorjaar 2008 organiseerde hij er een tentoonstelling getiteld Ad absurdum met sterke intuïtief bij 
elkaar gebrachte beelden. Toen Hoet eind 2003 als conservator van het SMAK met pensioen ging, werd hij 
opgevolgd door de Amerikaan Peter Doroshenko, die deze functie één jaar vervulde. 

Na zijn dood verschenen enkele boeken over Jan Hoet 

 
 

 
  

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2844/Archief/archief/article/detail/3431991/2013/04/26/Geen-stil-leven.dhtml
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Rene-De-Bok/Jan-Hoet-tussen-mythe-en-werkelijkheid/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|2647547&cs=resultlist&rctx=AT3G0QnCMBAA0JxFIfQroJ9CJ3CK7hHSNtLrJRdMLoQu4ACdRJzQP9@XA9WBjg5ZdWZzPKzJyz$gNdongUFbMHgW6MUuGMGIjV7WtMBJfedjPMbLm$D6CaDuzeVlyHUvAXmmviGnCW6v6VGZODUGQylLxo10LT6rMwf4AQ==
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Hans-Den-Hartog-Jager/Jan-Hoet/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8680504&cs=resultlist&rctx=AT3G0QnCMBAA0JxFIfQroJ9CJ3CK7hHSNtLrJRdMLoQu4ACdRJzQP9@XA9WBjg5ZdWZzPKzJyz$gNdongUFbMHgW6MUuGMGIjV7WtMBJfedjPMbLm$D6CaDuzeVlyHUvAXmmviGnCW6v6VGZODUGQylLxo10LT6rMwf4AQ==
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Jan-Haerynck/De-luchtkunstenaar-Jan-Hoet/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8969883&cs=resultlist&rctx=AT3G0QnCMBAA0JxFIfQroJ9CJ3CK7hHSNtLrJRdMLoQu4ACdRJzQP9@XA9WBjg5ZdWZzPKzJyz$gNdongUFbMHgW6MUuGMGIjV7WtMBJfedjPMbLm$D6CaDuzeVlyHUvAXmmviGnCW6v6VGZODUGQylLxo10LT6rMwf4AQ==
http://twitter.com/SMAKGent/status/438959080267206656/photo/1
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Gerard Mortier 
Gerard Mortier (Gent, 25 november 1943 – Brussel, 9 
maart 2014). Baron Gerard Mortier was een 
internationale artistieke topmanager in de 
operawereld. Hij werd beschouwd als een durver en 
een vernieuwer. 
 
Zijn eerste opera-ervaring doet hij op als assistent van 
de directeur van het Festival van Vlaanderen, Jan 
Briers. In die periode legt hij zijn eerste contacten met 

grote internationale orkesten en de opera's van Keulen, Dusseldorf, Frankfurt, Praag en Sofia. Voor het 
eerst worden recitals van Lieder en internationale creaties op het Festival gespeeld. Vanaf 1970 houdt hij 
zich bezig met een project dat de Vlaamse opera's moet reorganiseren. Het doel is een fusie tussen de 
Gentse en de Antwerpse opera. Wanneer blijkt dat beide opera's zo goed als failliet zijn, is de fusie een feit.  
 
Mortier wordt intendant van het nieuwe instituut dat uit de fusie is voortgevloeid, de Vlaamse Opera 
Stichting (VLOS). Maar vooral in de jaren 80 verwerft Mortier wereldfaam als opera-intendant van de Munt 
te Brussel, omwille van het vernieuwende programma dat hij er uitbouwt. In 1992 wordt hij manager en 
artistiek directeur van de Salzburger Festspiele. De radicale ommezwaai van het programma daar zorgt 
geregeld voor controverses. Bij zijn afscheid laten tegenstanders in een plaatselijke krant een paginagrote 
doodsbrief van Mortier afdrukken. 
 
Van 2002 tot 2004 is Mortier de eerste intendant van de RuhrTriennale, een nieuw 
muziekproject dat het Ruhrgebied een cultureel élan moet geven. In juli 2004 volgt 
Mortier Hugues Gall op als directeur van de Opéra National de Paris.  
 
Madrid 
Vanaf september 2009 zou Mortier normaal gezien als artistiek en algemeen directeur 
de New York City Opera leiden. Maar nog voor zijn start daar, op 7 november 2008, 
dient hij evenwel al zijn ontslag in, wanneer duidelijk wordt dat de vooraf toegezegde 
budgetten in 2009 niet beschikbaar zouden zijn. 
 
In september 2010 belandt Mortier in het Teatro Real in Madrid, met een contract tot 2016, maar hij wordt 
daar in september 2013 ontslagen als artistiek directeur waarna hij - na een stevige rel - voor een jaar als 
adviseur werd aangesteld. 
Na zijn dood verscheen de monografie 
Dramaturgie van een passie (2014) 
  

http://www.standaard.be/cnt/dmf20140309_01015844
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Gerard-Mortier/Dramaturgie-van-een-passie/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|9072226&cs=resultlist&rctx=AV3MsQ3CMBAFUH8ikKxUlqCMxARskTmsBBs4bJ$Vi62IJTIHJYMxBNBSvuZBNdBpIFZNd@UyiDumLIW8@BFak70EGLIzRc8FbbGOEkyxyZdbdtiot1v7td89I@avCNUtv0DqY47E59AuxHnEYRpPlQPnhWHCdxe6B11nL2rLER8=
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Roger Somville 
Roger Somville (Schaerbeek, 13 November 1923 – Tervuren, 31 March 2014). 
Somville wordt in 1923 geboren in Schaarbeek. Na de vroegtijdige dood van 
zijn vader vindt hij steun bij zijn oom, een marxist die de jonge Somville 
ideologisch vormt. De grote conflicten van de jaren dertig, zoals de Spaanse 
Burgeroorlog en het opkomend fascisme, bepalen verder zijn maatschappelijk 
engagement. Tijdens de oorlogsjaren volgt hij les aan de Academie voor 
Schone Kunsten in Brussel. 

Na de Tweede Wereldoorlog kiest Somville resoluut voor het realisme. Hij wil 
Met een duidelijke beeldtaal zoveel mogelijk mensen bereiken. Hij zet zich af 

tegen de heersende abstracte kunststromingen. 

Zijn bekendste werk is te zien in het Brusselse metrostation Hankar. ‘Onze tijd - Notre 
temps’              f         f                                   v       z             
verkeer uitbeeldt. 

Roger Somville is ook actief als ontwerper van wandtapijten. In 1946 richt hij samen 
met Edmond Dubrunfaut en Louis D           ‘Centre de Rénovation de la Tapisserie 
de Tournai’   . V        C                B                                   'De 

triomf van de vrede'. Hij werpt zich verder op als theoreticus van het sociaal realisme met publicaties als 
‘Pour le réalis                ’         ’    ‘Hop-là les pompiers, les revoilà!’. 
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Film 

Acteurs en actrices 

Shirley Temple 
Shirley Temple (Santa Monica April 23, 1928 – February 10, 2014) 
Temple is hét kindsterretje uit de jaren dertig. Ze vertolkt al piepjong hoofdrollen op 
het witte doek met haar goudblonde krullen. In de jaren dertig en veertig van de vorige 
eeuw speelt ze in tientallen films. Tussen 1936 en 1938 is ze zelfs de succesvolste 
artiest in Hollywood. De Amerikaanse actrice speelde in tientallen films zoals The Little 
Princess en Fort Apache, met John Wayne en Henry Fonda.  

 
 

James Garner 
James Garner (Oklahoma), 7 april 1928 - Los Angeles, 19 juli 2014) 
Garner werd vooral bekend door zijn rollen in tv-series. Zo speelde hij in 122 
afleveringen de detective Jim Rockford, in de serie Rockford Files. Hij acteerde ook in 
heel wat films, zoals The Great Escape, en tal van westerns. Garner sukkelde met zijn 
gezondheid sinds hij in 2008 een beroerte kreeg. 
 
 
 
 

Robin Williams 
Robin Williams (July 21, 1951 – August 11, 2014). Robin Williams begon zijn carrière als 
komiek en was een graag geziene gast in Amerikaanse comedyshows. Daarna oogstte hij 
veel succes met onder meer de tv-show "Mork and Mindy". Na het succes op televisie 
volgde een eveneens succesvolle carrière op het witte doek. Williams speelde in 
tientallen films, waaronder "Good morning Vietnam", "Dead poets society" en "The 
fisher king". In 1998 kreeg hij een Oscar voor zijn bijrol in de film "Good Will Hunting". 
Daarnaast werd hij ook drie keer genomineerd voor een Oscar voor beste mannelijke 
hoofdrol en won hij vier Golden Globes en twee Emmy Awards. 
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Lauren Bacall 
Lauren Bacall (pseudoniem van Betty Joan Perske, (New York City, 16 september 
1924 – aldaar, 12 augustus 2014) 
In New York is de Amerikaanse actrice Lauren Bacall op 89-jarige leeftijd overleden. 
Haar Hollywoodcarrière omvat zeven decennia, met rollen in succesvolle films als 
Key Largo, The Big Sleep en The Mirror Has Two Faces. Op haar negentiende 
debuteerde Bacall in To Have and Have Not, een verfilming van het boek van Ernest 
Hemingway. In de film schitterde ze naast Humphrey Bogart, met wie ze later in 1945 
zou trouwen. Ze bleven tot zijn dood in 1957 bij elkaar.  

 
 

Regisseurs 

Alain Resnais 
Alain Resnais (Vannes, 3 juni 1922 – Parijs, 1 maart 2014). Resnais behoorde in de 
jaren vijftig samen met onder anderen François Truffaut en Jean-Luc Goddard tot de 
Franse Nouvelle Vague.  

De veelvuldig gelauwerde regisseur had al in 1959 met zijn speelfilmdebuut 
"Hiroshima, mon amour" over de angst voor het droppen van de atoombom meteen 
zijn stempel gedrukt op de cinema. In 1955 baarde hij met zijn documentaire "Nuit et 
Brouillard" ("Nacht und Nebel") over het concentratiekamp Auschwitz/Birkenau ook 
vooral in Duitsland opzien. De film wordt als één van de belangrijkste werken over de 
vernietigingskampen van de nazi's beschouwd.  

Van Alain Resnais hebben we 7 films, waaronder zijn bekendste 

 
 
 

Roland Verhavert 
Roland Verhavert (Melsele, 1 mei 1927 – aldaar, 26 juli 2014) 
 ‘R      V    v                    v      V       f   . M      v  f       v   
Vlaamse klassiekers zoals Pallieter, Boerenpsalm en de Loteling wist hij 
honderdduizenden Vlamingen te bereiken. Hij tilde het medium film in Vlaanderen 
ontegensprekelijk tot een hoger niveau en is daarmee een voorganger van de huidige 
      v               V       f         .’ D   z    V           ter-president Geert 
Bourgeois in een reactie op het overlijden van Verhavert. 
 
 
 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Melsele
http://nl.wikipedia.org/wiki/1_mei
http://nl.wikipedia.org/wiki/1927
http://nl.wikipedia.org/wiki/26_juli
http://nl.wikipedia.org/wiki/2014
http://www.bol.com/nl/p/hiroshima-mon-amour/1001004001405232/
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Richard Attenborough 
Richard Attenborough (Cambridge, 29 augustus 1923 – Londen, 24 augustus 
2014). Richard Attenborough werd geboren op 29 augustus 1923 in Cambridge. 
Zijn filmcarrière overspande ruim 60 jaar. Als acteur en regisseur genoot hij veel 
aanzien in Groot-Brittannië. Attenborough zette zich ook in voor het goede doel, 
onder andere als ambassadeur voor Unicef. Hij wordt een "charmante en 
getalenteerde" man genoemd. 

Attenborough speelde mee in talrijke films. Zo was hij te zien in "Brighton rock", 
"The great escape", "Jurassic parc" en "Elizabeth". In zijn carrière won hij heel wat 

prijzen voor zijn werk. In 1976 werd hij geridderd en van dan af aan ging hij door het leven als "Lord 
Attenborough". Zijn grootste succes haalde hij in 1982 als regisseur van de film "Gandhi" over het leven van 
Mahatma Gandhi. De film won 8 Oscars, onder andere voor beste regisseur en beste film. 
    
 

Strips 

Philippe Delaby 

Philippe Delaby (Doornik, 21 januari 1961 – 29 januari 2014) 

Zijn eerste striptekeningen worden in 1987 gepubliceerd in het 
Franstalige weekblad Tintin. In 1993 tekent hij "Bran", een verhaal 
van J.-L. Vernal over een jonge Galliër. Een jaar later publiceert hij bij 
uitgeverij Le Lombard samen met romanschrijver L. Delisse "De 
poolster" ("L'étoile polaire"), een middeleeuwse thriller met fantasy-
elementen. 

Stripreeks Murena 

         In 
1997 start hij samen met scenarist en veelschrijver Jean Dufaux "Murena" op, een 
historische stripreeks die zich afspeelt in de periode dat keizer Nero over het Romeinse rijk 
heerst. De reeks wordt uitgegeven door Dargaud en valt meermaals in de prijzen. Onder 
meer de realistische weergave van Rome en de vele extra historische informatie die erin 
verwerkt is, leveren de reeks veel fans en erkenning op. 

 

Stripreeks De klaagzang van de verloren gewesten 
Een fraai getekende en ingekleurde strip over het Keltische 
verleden waarin de auteurs lijken gespecialiseerd te zijn: woeste 
landschappen, grijze hemels, bovennatuurlijke wezens, 
onverschrokken helden, vuige verraders, schone dames. Spannend 
en mooi, met vaart, sfeer en klasse. 

 

http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Jean-Dufaux/Purper-en-goud/Strip/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|2658332&cs=resultlist&rctx=AWNkYGbkzE3MzGNk5s0tLUrNS4RSjJycmfFp2YyCmfHFmTmpeSWM3CXxKZm5jIIl8bmpJRn5KYxMDDemML5IeZHC8m0$I6PIGn7mE6YMjNzlmXn5SYzsRalpjILZ$UUlRZlZ2ZylxalFDKx5OYwA
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Jean-Dufaux/Zand-en-bloed/Strip/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|2929612&cs=resultlist&rctx=AWNkYGbkzE3MzGNk5s0tLUrNS4RSjJycmfFp2YyCmfHFmTmpeSWM3CXxKZm5jIIl8bmpJRn5KYxMDDemML5IeZHC8m0$I6PIGn7mE6YMjNzlmXn5SYzsRalpjILZ$UUlRZlZ2ZylxalFDKx5OYwA
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Jean-Dufaux/Een-volmaakte-moeder/Strip/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|6913517&cs=resultlist&rctx=AWNkYGbkzE3MzGNk5s0tLUrNS4RSjJycmfFp2YyCmfHFmTmpeSWM3CXxKZm5jIIl8bmpJRn5KYxMDDemML5IeZHC8m0$I6PIGn7mE6YMjNzlmXn5SYzsRalpjILZ$UUlRZlZ2ZylxalFDKx5OYwA
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Jean-Dufaux/Voor-hen-die-gaan-sterven/Strip/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|7889549&cs=resultlist&rctx=AWNkYGbkzE3MzGNk5s0tLUrNS4RSjJycmfFp2YyCmfHFmTmpeSWM3CXxKZm5jIIl8bmpJRn5KYxMDDemML5IeZHC8m0$I6PIGn7mE6YMjNzlmXn5SYzsRalpjILZ$UUlRZlZ2ZylxalFDKx5OYwA
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Jean-Dufaux/De-zwarte-godin/Strip/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|2988987&cs=resultlist&rctx=AWNkYGbkzE3MzGNk5s0tLUrNS4RSjJycmfFp2YyCmfHFmTmpeSWM3CXxKZm5jIIl8bmpJRn5KYxMDDemML5IeZHC8m0$I6PIGn7mE6YMjNzlmXn5SYzsRalpjILZ$UUlRZlZ2ZylxalFDKx5OYwA
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Jean-Dufaux/Het-bloed-van-de-beesten/Strip/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|3127783&cs=resultlist&rctx=AWNkYGbkzE3MzGNk5s0tLUrNS4RSjJycmfFp2YyCmfHFmTmpeSWM3CXxKZm5jIIl8bmpJRn5KYxMDDemML5IeZHC8m0$I6PIGn7mE6YMjNzlmXn5SYzsRalpjILZ$UUlRZlZ2ZylxalFDKx5OYwA
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Jean-Dufaux/Een-leven-van-vuur/Strip/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|7591209&cs=resultlist&rctx=AWNkYGbkzE3MzGNk5s0tLUrNS4RSjJycmfFp2YyCmfHFmTmpeSWM3CXxKZm5jIIl8bmpJRn5KYxMDDemML5IeZHC8m0$I6PIGn7mE6YMjNzlmXn5SYzsRalpjILZ$UUlRZlZ2ZylxalFDKx5OYwA
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Jean-Dufaux/De-wraak-van-as/Strip/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|7836825&cs=resultlist&rctx=AWNkYGbkzE3MzGNk5s0tLUrNS4RSjJycmfFp2YyCmfHFmTmpeSWM3CXxKZm5jIIl8bmpJRn5KYxMDDemML5IeZHC8m0$I6PIGn7mE6YMjNzlmXn5SYzsRalpjILZ$UUlRZlZ2ZylxalFDKx5OYwA
http://www.bol.com/nl/p/murena-009-doornen/9200000011679655/
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Jean-Dufaux/De-Guinea-Lord/Strip/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|7186567&cs=resultlist&rctx=AZ2PMQrCMBRA8y0KoYMUdA$ddPEAzp7AC4RIvvWb9AeStAUX8RxeQMGpJ@Bo9gwub3pveCAKkK0hFsUDEkbCtK8PqJw3prkZblRvWFlUPUYfIrJqcMCUkXdq0hpkY6fKTkj1@c9QbY6ILm1BStJnBxXpRB45Q5m1pRaqrFvMl2BhJr5PGGmkxesNsPosQUA5EIcTrCOmzmdPKUPlQsyRrk5205SYs4cf
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Jean-Dufaux/De-fee-Sanctus/Strip/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8416467&cs=resultlist&rctx=AZ2PMQrCMBRA8y0KoYMUdA$ddPEAzp7AC4RIvvWb9AeStAUX8RxeQMGpJ@Bo9gwub3pveCAKkK0hFsUDEkbCtK8PqJw3prkZblRvWFlUPUYfIrJqcMCUkXdq0hpkY6fKTkj1@c9QbY6ILm1BStJnBxXpRB45Q5m1pRaqrFvMl2BhJr5PGGmkxesNsPosQUA5EIcTrCOmzmdPKUPlQsyRrk5205SYs4cf
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Jean-Dufaux/Moriganen/Strip/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|2793377&cs=resultlist&rctx=AZ2PMQrCMBRA8y0KoYMUdA$ddPEAzp7AC4RIvvWb9AeStAUX8RxeQMGpJ@Bo9gwub3pveCAKkK0hFsUDEkbCtK8PqJw3prkZblRvWFlUPUYfIrJqcMCUkXdq0hpkY6fKTkj1@c9QbY6ILm1BStJnBxXpRB45Q5m1pRaqrFvMl2BhJr5PGGmkxesNsPosQUA5EIcTrCOmzmdPKUPlQsyRrk5205SYs4cf
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Pom 
Pom (pseudoniem van Jozef van Hove (Berchem, 19 november 1919 – 
Olen, 2 mei 2014), 

 

Pom, geboren in 1919, was een generatiegenoot van Willy Vandersteen, 
Jef Nys, Bob De Moor en Marc Sleen, maar maakte nooit deel uit van de 
zogenaamde 'Grote Vlaamse Vier'. De reden? Pom was een 
einzelgänger die een broertje dood had aan aandacht. In 1951 startte 
Het Handelsblad met een dagelijkse strip. Pom kreeg de kans om zijn 
eerste Piet Pienter en Bert Bibber-avontuur op papier te zetten. Nadien 
stapte Pom over naar Gazet van Antwerpen om uiteindelijk zo'n 4 
miljoen albums te verkopen. Pom zelf zag in hun droge humor de 
hoofdoorzaken van het succes. 

Pom had een bloedhekel aan interviews. Pas in 2011, het jaar dat zijn 
geesteskinderen Piet Pienter en Bert Bibber 60 jaar werden, gaf hij voor 
het eerst verschillende interviews.  

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/cultuur+en+media/kunsten/1.1961908&ei=5OJtVKuXNIWmyQS9nIHYBg&bvm=bv.80120444,d.eXY&psig=AFQjCNGs_FfgjoaCI5Jutns1Gm2bSrUDyg&ust=1416574023237955

