
ZATERDAG 
6 MEI

VIJFSTERREN-
GEMEENTE?

Woon jij in een

TEST 3:
Betaalbaar wonen
Hoe duur is het om te wonen in jouw 
gemeente? Is het nog betaalbaar om een 
eigen huis te kopen? Of een appartement? 
En hoeveel kost het je elke maand om een 
appartement te huren? Het Nieuwsblad 
heeft het voor jou uitgezocht.

Ontdek het allemaal op zaterdag 6 mei 
in de krant.

Nog geen abonnee? Ontdek onze 
formules op nieuwsblad.be/promotie

HHHHH Fantastisch
HHHHH Zeer goed
HHHHH Goed
HHHHH Mager
HHHHH Verschrikkelijk

FILM
Als journalist Jeroen Struys 
niet op een filmfestival 
rondloopt, zit hij wel in de 
cinema. Op zijn netvlies 

kleeft elk beeld
van ‘A Clock-
work Orange’.F

BOEKEN
Literair criticus John Vervoort. 
Taal- en letterkundeadept. Do-
cent aan de Schrijversacade-
mie. Leest alles wat hem voor 

de ogen komt,
desnoods de ach-
terkant van de
melkfles.B

Klassiek in mis
daadromans is dat 
de auteur twee of 
zelfs meerdere 
verhaallijnen 
uitzet die ogen
schijnlijk niks met 
elkaar te maken 
hebben, maar die 
naarmate het ver
haal vordert ver
vlochten worden. 
De Zomer van de 
Doden, de nieuwe 
van Toni Coppers, 
is daar een school
voorbeeld van. 

In het Italiaanse 
stadje Bolsena, 
even ten noorden 
van Rome, wordt 
in de catacomben 
van de plaatselijke 
kathedraal het lijk 
ontdekt van een 
Vlaming die ogen
schijnlijk zelf
moord heeft ge
pleegd. Waarom 
hij daar beland is, 
blijft lang een 
raadsel. Even later 
wordt aan de 
Schelde in 
Bornem, in het 
gehucht met de 
prachtige naam 
Buitenland, een 
koffer gevonden 
waarin spullen 

zitten die toe
behoorden aan 
een meisje dat 
daar meer dan 
twintig jaar gele
den vermoord 
werd. De ‘cold 
case’ wordt her
opend.

Wanneer voor 
Liese Meerhout 
en haar team dui
delijk wordt dat 
de twee zaken met 
elkaar te maken 
hebben, hou je 
even je hart vast. 
Want te veel 
toeval kan in mis
daadromans de 
geloofwaardigheid 
ondermijnen. 
Toch brengt Cop
pers de verhaallij
nen mooi samen. 
Zijn politieromans
zijn intelligent 
geschreven en hij 
begrijpt ook dat je 
genoeg aandacht 
moet schenken 
aan de achter
grond en de 
psychologische 
uitdieping van de 
vaste personages.

 De Zomer van de
Doden bewijst op
nieuw dat Cop
pers een volbloed 

vakman is
die de clichés
en de uitda
gingen van
een misdaad
reeks kent en
beheerst.
Vlaams vak
werk, dus.
(John Vervoort)

Vlaams 
vakwerk

B
‘De Zomer 
van de Doden’ 
Toni Coppers
Manteau, 338 blz.
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The Authorized Bang 
Collection plaatst Van 
Morrison resoluut in 
het rijtje van artiesten 
van wie elke valse 
noot wordt uitgemol
ken. Precies vijftig jaar 
geleden ontpopte Van 
Morrison – bejubeld 
als voorman van Them 
– zich tot soloartiest. 

Brown Eyed Girl 
bezorgde zijn carrière 
een vliegende start, op 
zijn eerste album Blo
win’ Your Mind zoekt 
hij nog een gezicht. 
Het negen minuten 
lange T.B. Sheets zou 
de tweede klassieker 
op de plaat worden, 
elders (Spanish Rose) 

stoeit de Ier strom
pelend met een latin
sfeertje.

Blowin’ Your Mind
werd geen klassie
ker, maar opnames 
uit die sessies von
den meer afnemers 
naarmate Morrison
boven zichzelf uit

groeide op albums 
Astral Weeks en Moon
dance.

Alle materiaal uit die 
sessies worden voor 
het eerst samen
gebracht op een drie 
schijfjes tellende box 
die vooral de cashflow 
van platenhuis Sony 
veiligstelt. De origine

le masters op de eerste 
cd bevatten mooie 
extra’s die Vans eerste 
album niet haalden. 
Naarmate u verder 
grasduint, wordt de 
spoeling heel wat dun
ner. 

Elf onaffe versies van
Brown Eyed Girl? 
Check. Liefst 31 rich
tingloze probeersels, 
opgenomen wegens 
contractuele verplich
tingen? Dubbelcheck. 
De enige manier om 
dit soort geldklopperij 
te stoppen, is door The 
Authorized Bang Sessi
ons níét te kopen. 
(Stef Vanwoensel)

Geldklopperij van 
een zoekende Van

M
‘The Authorized 
Bang Collection’
Van Morrison
Sony
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Monsters uit het onderbewu stzijn
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mogen maken voor een Holly
woodstudio. Nog mooier is dat
de film in de VS – ondanks een
bescheiden budget en geen
beroemde acteurs – een kas
kraker werd.  De ultieme con
sequentie van deze film is dat
in de eerste plaats zwarten op
hun hoede moeten zijn voor de
belofte dat blank en zwart per
fect kunnen samenleven. Het
maakt Get Out tot de perfecte
compagnon van de meer
essayistische film die volgen
de week uitkomt, I Am Not
Your Negro. Die graaft het
intellectueel terrein af, terwijl
Get Out doet wat horror moet:
de monsters uit het onder
bewustzijn halen. 

Acteur Daniel Kaluuya
speelt Chris. Geen bekende

naam en toch is ‘Get Out’
een kaskraker in de VS.

W Toni Coppers 
is een vakman. 
Dat bewijst hij 
alweer.
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