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zet de blik op oneindig.
Vandaag: de seizoensfinale van Blokken.

Ome Ben
eet je wat, bangelijke gast,” boerde mijn
chef me tussen twee teugen in toe,
“schrijf maar eens over Blokken. Eens
zien wat je daarvan bakt.” Hij haakte in.
België-Italië was nog uren van ons verwijderd, maar de man was indien niet
zege-, dan toch alvast stomdronken geweest. Het was hem gejond. Krijg deze
pagina’s maar eens elke dag gevuld
sinds Jan Jambon zich heeft opgeworpen als cultuurpaus. Ik had nooit gedacht dat ik het zou
zeggen, maar godzijdank staan Editors voor de negentiende keer op Pukkelpop; kunnen we daar nog eens een
vragenstuk aan wijden. (Vraag 1: waarom? Vraag 2: haha,
maar serieus nu, waarom? En zo door tot twintig.)
Eitje, dacht ik, er valt genoeg over Blokken te zeggen.
Over hoe de tweede ronde vandaag de dag nooit meer
langs een béétje producer zou geraken omdat de kijker
tweemaal dezelfde vragen te horen krijgt; over hoe het
nog steeds dezelfde twee gameboys zijn die al dertig jaar in
die desk gemonteerd hangen; of over hoe je elke weerbarstige puber een ome Ben zou toewensen – gewoon, voor je
eigen amusement, om te zien wat er gebeurt – zij het in
porties van twee à drie minuten omdat je nu ook weer
geen familiedrama op je geweten wenst.
Maar je streeft als rubriekvuller toch naar originaliteit,
en zo zie je elk van die theses stranden als een violist op
een sportvraag. Na 5.800
op een plaat plexiglas na
identieke aﬂeveringen is
werkelijk alles gezegd. Blokken is onbespreekbaar geworden. Een
‘Blokken’ is
conversationeel vacuüm.
Er valt niets meer over te
onbespreekzeggen. Het is een cirkel,
baar geworden.
elk scherp randje is weg
Een conversaomdat het er nooit is geweest. Blokken is plat
tioneel vacuüm
water, appelmoes, cornﬂakes – de gewone. Middelmaat. Je bent er niet voor,
je bent er niet tegen.
600.000 Vlamingen kijken
ernaar, maar niemand heeft het gezien. Schrödingers tvprogramma: het is er tegelijk wel en niet, je weet het pas
als je naar Eén zapt. Maar waarom zou je dat doen?
Je kijkt naar Blokken voor het nieuws. Een soundtrack
voor het schillen. Blokken is behang. Witte verf. Het deelt
met Tetris dat het het populairste, maar niemands favoriete spelletje is.
Elke deelnemer is identiek aan de vorige. Ambtenaren
op rust en vieve leraressen, laatstejaarsstudenten pol en
soc. Annelies is hr-medewerker voor een middelgroot bedrijf, Peter verzekeringsagent. Brantano aan de voeten, E5
om de schouders. Jeansbroeken en nylonblouses, saaie
brilmonturen, het haar netjes gekapt. De negende plaats
op een lokale CD&V-lijst, een optreden van Bart Peeters.
Het maandelijkse etentje met steeds weer hetzelfde koppel. Skiën in de krokus, in de zomer de Ventoux op.
Mijn selectieproef bleef zonder gevolg. Ik weet niet of ze
te goed was of te slecht, maar wat ze niet kan zijn geweest:
middelmaat.

W

Blokken, te bekijken via VRT NU.

Welk boek verdient
volgens jou een plekje in
De Morgen-Boekentent
op Wonderweekend?
Laat het ons weten én maak
kans op een dagticket +
een exclusieve overnachting
in een luxe-tipi voor vier
personen. Speel mee via
demorgen.be/wonderweekend.

Scheetjes en protjes
“Mijn zusje is heel lief/maar
ze stinkt een beetje./Tenminste, dat vindt papa/
want hij noemt haar altijd
sch...” Oké, het is misschien wat makkelijk scoren bij peuters door het
over protjes en scheetjes te
hebben, maar gelukkig gaat
het in Vieze versjes over meer dan dat. Met de
ondeugende rijmpjes, die het kleine grut zelf mag
aanvullen, heb je een zekere hit die de taalvaardigheid en creativiteit van de peuters ook nog
eens stimuleert.
Naomi Tieman & Emanuel Wiemans,
Vieze versjes, Lannoo, 30 p., 12,99 euro, 2+.

Kleuren maar

Tuinbeestjes

Bibliofiele walvis

Feminisme uitgelegd

Liefdesdilemma

Queer

Schipbreuk

De kleurboekenmanie is nog
lang niet voorbij. En daar zat
corona uiteraard voor iets tussen. Na het overdonderende
succes van Vogels tekenen,
krabbelen en kleuren kwam illustrator Carll Cneut recent
met langverwachte opvolger
Onderwater, waarin we op
‘verbluffende vissen, zinderende zeepaardjes en
schitterende schelpen’ stuiten. Volwassenen hoeven zich allerminst te onthouden om mee potlood, stift, krijt of houtskool te hanteren. En wist
u wat de humu humu nuku nuku apua’a is? Een
vis met een varkenssnuit. “De lezer mag hem tekenen, maar het hoeft niet. Tekenen is vrijheid”,
zei Cneut daarover in Knack.

“Het wiebelt, het vlindert, het
kriebelt en het zindert, het
schuifelt, het scharrelt en het
suist.” Bette Westera en Naomi Tieman dissen versjes en
verhalen op over “beestjes in
de tuin”. Over een rups die
wacht tot hij verpopt tot vlinder en een eendagsvlieg ontmoet. Een paar dagen later, als vlinder, wil hij
zijn vleugels graag tonen aan de vlieg. Maar die
is natuurlijk foetsie. En we lezen over Pieter de
Pier, glimwormen, libelles, pissebed en Kakkerlak. Wonderlijk voorleesboek over klein dierengekrioel in de tuin, met uiterst ﬁjnzinnige tekeningen van Djenné Fila.

“Laat me jullie een verhaal
vertellen over een goeie
vriendin van mij, een heel bijzondere walvis. Achter haar
glimlach lag de grootste bibliotheek van de zeven zeeën
verborgen.” Een zeepostbode
– wiens baan bedreigd wordt
– raakt in aanvaring met een
honderdduizend jaar oude walvis. Die verontschuldigt zich. De walvis blijkt werkelijk een excessieve bibliotheek te herbergen en schenkt een
liefdesboek voor de zwangere vrouw van de postbode. Judith Vanistendael jongleert met alle tinten van de kleur blauw en zet dit verhaal van Zidrou naar haar hand. Het meesterlijke resultaat
is zowel warm als licht surrealistisch.

De Amerikaans-Nigeriaanse
schrijfster Chimamanda Ngozi
Adichie – die zich onlangs liet
opmerken met een aanval tegen het doorgeslagen wokedenken – kwam in 2016 met
het manifest We moeten allemaal feminist zijn. Nu ging de
Amerikaans-Nederlandse illustrator Mylo Freeman ermee aan de haal. Ze
puurde er een beknopte versie uit én maakte het
toegankelijk voor kinderen en jongeren: “Een feminist is een man of een vrouw die zegt: ‘Het is
niet goed dat wij jongens anders behandelen dan
meisjes.’ Dat moet veranderen.” Tikje boodschapperig, maar mét ﬂair geïllustreerd.

In hun nieuwste samenwerking
gaan jeugdauteur Edward van
de Vendel en illustrator Mattias
De Leeuw aan de haal met een
teder Japans sprookje uit de
negentiende eeuw. In Het
bamboemeisje komt de door een
oude bamboesnijder en zijn
vrouw geadopteerde Jie voor
een dilemma te staan. Op huwbare leeftijd
wemelt het van de aanbidders, maar Jie slaat ze
af door hen onhaalbare opdrachten op te
solferen. Tot ze zélf verliefd wordt: nu moet Jie
kiezen voor de liefde of voor haar ouders. Een
delicate, feeërieke vertelling, helder van taal en
tekening.

Een aparte boekenreeks voor
jongeren die zichzelf als ‘niet
voor 100 procent heteroseksueel’ beschouwen, dus als ‘queer’.
Dat beoogt Querido met het
fonds Glow. Initiatiefnemer Edward van de Vendel beet zelf de
spits af met een lijvig interviewboek. Daarvoor ging hij taboeloze, ‘out of the box’-gesprekken aan met 25
queerjongeren, over hun eerste zoen, hun liefdes,
het geworstel met hun lijf, hun ambities en de tegenstand die ze ondervinden: ‘Op een bepaald
moment groeit je lichaam een kant op die volgens
je hoofd niet klopt’, zegt de 18-jarige Thomas. Met
gedichten én portretten van Floor de Goede.

Leo Timmers is al jaren een
vaste klant in kinderboekenland. Met zijn knappe,
kleurrijke tekeningen en
grappige teksten veroverde
hij menig kinder- en ouderhart. Zijn jongste worp, Het
eiland van Olifant, is daar
een zoveelste illustratie van.
Als de olifant in kwestie schipbreuk lijdt en
op een eilandje terechtkomt, worden verwoede
pogingen ondernomen om hem te redden –
waarbij Leo Timmers zich kan uitleven in zijn
passie voor alle mogelijke vervoersmiddelen.
Dat redden blijkt uiteindelijk niet nodig,
maar dat neemt het kijk- en voorleesplezier niet
weg.

Edward van de Vendel & Mattias De Leeuw,
Het bamboemeisje, Querido, 256 p.,
22,50 euro, 10+.

Edward van de Vendel & Floor de Goede,
Gloei. Interviews en gedichten, Querido,
494 p., 22,50 euro, 12+.

Onderwater tekenen, kleuren en krabbelen met
Carll Cneut, De Eenhoorn, 80 p., 18,95 euro, 3+.

Bette Westera en Naomi Tieman, tekeningen
Djenné Fila, Toen Rups een vlinder werd,
Volt, 80 p., 17,99 euro, 8+.

Judith Vanistendael & Zidrou, De Walvisbibliotheek, Oogachtend, 96 p., 24,99 euro, 8+.

Chimamanda Ngozi Adichie & Mylo Freeman,
We moeten allemaal feminist zijn,
De Bezige Bij, 16,99 euro, 10+.

Iets niets

Hatsjie

Gedroomd kijkboek

Roldoorbrekend

De wereld heruitgevonden

Ondergronds leven

Liefde voor de natuur

Dit boek, ‘voor kinderen van
6 tot 106 jaar’, is een soort totaalspektakel. (N)Iets is een
licht ﬁlosoﬁsche parabel van
Gaea Schoeters met onovertroffen tekeningen van Gerda
Dendooven, letters van Gert
Dooreman én muziek van Annelies Van Parys, gespeeld
door het Goeyvaerts Trio. Een hond en een kat
verzeilen in een soort babylonische spraakverwarring over het iets en het niets. “Vertel eens
iets?”, vraagt de hond. “Er komt niets”, zegt de
kat. “Echt niets.” Tot hun gedachten een vaart
nemen én ze verbaal de leegte bestrijden. Speels
en mét een prikkelende diepzinnigheid, alsof Samuel Beckett himself plots om de hoek loert.

Een hele reeks knap geserveerde dierenweetjes bij
auteur Katrijn De Wit, illustrator Inge Rylant en vormgever Laura Bergans in
Kunnen vogels niezen? Wie
zich het hoofd breekt of
een specht koppijn kan
krijgen van het boomtikken, vindt hier het antwoord: ‘Nee’, want er
zit onder meer nét boven de snavel een sponzig
stukje bot dat de schokjes opvangt. Origineel
van aanpak, met uitvouwbare prenten én
een to the point-uitleg zijn deze kartonboeken.
Een nieuw deel in de Wijze Weetjes-reeks
die wil ‘verwonderen, verbeelden en verwoorden’.

De Vlaamse illustrator Sebastiaan Van Doninck weet als geen
ander hoe hij een wervelend
universum moet neerzetten.
Dat toont hij in De fantastische
vliegwedstrijd, waarvoor hij in
zee ging met Tjibbe Veldkamp.
We worden meegezogen in de
vliegwedstrijd van een bende
vogels, die elkaar in tien teams bekampen. Ze stappen in vliegtuigen, straaljagers en zeppelins, terwijl
een commentator het toernooi verslaat. Maar
wacht, er wordt neergestort bij de vleet. Waar zitten
de saboteurs? Dit gedroomde kijkboek won meer
dan terecht de Boekenpauw, de prijs voor het
mooist geïllustreerde kinder- en jeugdboek in het
Nederlandse taalgebied.

Hoeveel meisjes dromen er niet van om
zeemeermin te worden? Maar dat ook
jongens dat wel willen
worden, is minder
voorkomend. Toch is
dat waar Julian van
droomt als hij op een
dag drie zeemeerminnen ziet. Dit mooie prentenboek doorbreekt op leuke wijze de traditionele genderpatronen: als Julian zich in zeemeermin verkleedt, lijkt het voor zijn oma de normaalste zaak
van de wereld. Het boek won ook de Jenny Smelik
IBBY-prijs, voor de manier waarop het culturele diversiteit in beeld brengt. Zonder er de nadruk op
te leggen, het is gewoon zo. Op één vrouw na zie je
alleen maar personages van kleur.

Een ambitieus project van
jeugdauteur Vera Van Renterghem: ze ging langs bij honderd
jongeren (m/v/x) van uiteenlopend allooi en legde hen de
vraag voor: hoe zou de wereld
eruitzien als jij voor een dag
kon beslissen? Ze porde zowel
een drugsverslaafde jongen,
een stotterend meisje, een Belgisch kampioen
schaken, een jonge boeddhistische monnik, een
aspirant-priester of een circusjongen aan om na
te denken over wie ze zijn en wie ze willen worden. “Ik zal houden van olifant tot mug en het
enige wat ik verlang, is hun liefde terug”, dicht
de dertienjarige poëzieliefhebber Zenobius Netten. Met portretten van Eleni Debo.

Tegen de achtergrond van de
Blitzkrieg in september 1940,
waarin Londen acht maanden
lang wordt gebombardeerd,
leren vier jongeren elkaar in
de ondergrondse kennen. Daar
schuilen tienduizenden mensen,
slapend op perrons en roltrappen, waaronder de veertienjarige hoofdﬁguur Ella met haar familie. Ze
heeft een sleepbeen als gevolg van polio,
waardoor ze een poos geïsoleerd in een
ijzeren long doorbracht. Dat wakkert haar
benauwenis in de tunnel aan. Maar er lonkt ook
verliefdheid en avontuur. Gouden Griffelwinnares Anna Woltz puurt er een spannende,
subtiele saga uit, met de pas genezen Ella in een
hoofdrol.

De piepjonge Dara McAnulty (17)
is een fenomeen, met zijn warmbloedige eerbetoon aan de natuur én de inkijk in zijn knetterende, autistische hoofd. Zijn
Dagboek van een natuurjongen
verzamelde een rist prijzen,
waaronder de fameuze Wainwright Prize voor beste natuurboek, én schouderklopjes van de beroemde wandelschrijver Robert Macfarlane. Pakkende
natuurbeschrijvingen over het klik-klakken van
een roodborsttapuit of het gedartel van de sintjansvlinder wisselt hij af met het relaas van dat
eeuwige ‘ruziemaken in mijn hoofd’. Ook zijn
angsten gaat hij niet uit de weg. McAnulty’s natuurengagement is authentiek, als een soort
punky Greta Thunberg zonder staartjes.

Gaea Schoeters en Gerda Dendooven,
(N)iets, uitgeverij De Eenhoorn, 64 pagina’s,
22,50 euro, 6+.

Katrijn De Wit, Inge Rylant, Kunnen vogels
niezen?, Wijze Weetjes-reeks, Pelckmans
Uitgevers, 20 p., 15 euro, 4+.

Tjibbe Veldkamp & Sebastiaan Van Doninck,
De fantastische vliegwedstrijd, Querido,
26 p., 17,99 euro, 5+.

Anna Woltz, De tunnel, Querido, 232 p.,
16,99 euro, 12+.

Dara McAnulty, Dagboek van een natuurjongen,
Balans, 272 p., 22,99 euro, 12+.

Jessica Love, Julian is een zeemeermin,
Uitgeverij Randazzo, 14,99 euro, 4+.

Eleni Debo, Vera Van Renterghem,
Een nieuwe wereld in 100 dagen, Pelckmans,
208 p., 22,50 euro, 12+.

VVJ-enquête: ‘Helft van de journalisten
krijgt met agressie te maken’

Netﬂix toont spionageserie ‘Pine Gap’
niet in Vietnam wegens ‘foute’ zeekaart

Eerste namen voor Gate,
de Couleur Café-vervanger

Ruim vier op de vijf journalisten merken een verruwing
van de omgang met de pers
de voorbije jaren. Zowat de
helft werd al persoonlijk
slachtoffer van agressie.
Dat blijkt uit een enquête
van de Vlaamse Vereniging
van Journalisten (VVJ).

Netﬂix biedt de Australische spionageserie Pine Gap niet meer
aan in Vietnam. Het land had een
klacht ingediend over de serie,
omdat er een kaart in voorkomt
waarop de Zuid-Chinese Zee als
Chinees bezit is afgebeeld. China
en Vietnam hebben al jaren een
territoriaal geschil over deze zee.
De omstreden kaart is te zien
in twee aﬂeveringen van Pine
Gap. De Vietnamese omroepautoriteit meent dat Netﬂix “de
hele bevolking van Vietnam heeft
gekwetst en boos heeft gemaakt”. Op de kaart is een grenstekening te zien die China vaker
gebruikt om de Zuid-Chinese Zee
te claimen. Deze tekening gaat
dwars door delen van de zee die

Couleur Café slaat ook dit jaar de
festivalzomer over, maar met
Gate heeft het een waardig alternatief in huis. De eerste namen
voor de aﬃche zijn nu bekend
en daar zit heel wat jong en Belgisch talent bij.
De eerste editie van Gate in
Anderlecht spreidt zich uit over
twee weekends, van donderdag
26 tot zondag 29 augustus en van
donderdag 2 tot zondag 5 september. De openingsdag staat onder leiding van Volta, een collectief dat beginnende artiesten
ondersteunt. Stace, Tukan en DJ
Marcelle zijn de ontdekkingen,
en ook Brihang is van de partij.
Vrijdag 27 augustus mag Zwangere Guy als host de lakens uit-

Op de vraag of men de jongste
jaren een verruwing van de omgangsvormen merkt, antwoorden 197 van de 239 deelnemers
aan de enquête (82 procent) bevestigend. 127 respondenten, of
53 procent, kregen tijdens de uitoefening van hun job zelf al te
maken met agressie. Nog eens
152 respondenten gaven aan een

nabije collega te kennen die dat
lot onderging.
Zes op de tien journalisten
werden al het slachtoffer van verbaal geweld, op straat of online.
Een kleine minderheid ervoer fysiek geweld. Vier op de tien werden belaagd in openbare ruimten, vijf op de tien op internet.
Facebook blijkt het prominentste
platform waar de fatsoensgrenzen worden overschreden.
Laster en beledigingen komen
vaak voor, maar in bijna de helft
van de gevallen is er ook sprake
van bedreiging en intimidatie.
Sinds 2019 beschikt de VVJ
over een speciﬁek meldpunt
voor gevallen van agressie tegen
journalisten. Tot vandaag no-
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Win een
overnachting
in een
indianentent

Uit het gigantische aanbod kinder- en jeugdliteratuur juist dat ene boek kiezen
waar het kroost enkele zomerdagen lang zoet mee is: begin er maar eens aan,
als ouder. Lees eerst zelf even wat De Morgen voor u selecteerde, en dan komt
u al een heel eind. DI R K LEYM AN EN JA N D EB ACK E R E

De 15 beste
kinderboeken
voor de zomer

Ik weet dat veel mensen het nog
steeds als iets extreems beschouwen
om zoiets op deze manier te doen
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teerde dat een 45-tal incidenten.
Journalisten vragen echter meer
ondersteuning en sensibilisering,
zodat ze veiliger hun werk kunnen doen. Ook wordt er gepleit
voor een herwaardering van het
beroep en de perskaart.
Vlaams minister van Media
Benjamin Dalle (CD&V) spreekt
van een “spijtige tendens”. Samen met federaal minister van
Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) en binnenlandminister Annelies Verlinden
(CD&V) bekijkt hij of er bij gewelddelicten strafverzwaring
mogelijk is wanneer die tegen
journalisten worden gepleegd,
zoals nu het geval bij enkele andere beroepscategorieën. (BELGA)

Pine Gap is niet de eerste Netflix-serie ‘waarin
de soevereiniteit van ons land wordt geschonden’, klinkt het vanuit Vietnam. © NETFLIX

Vietnam ook opeist. De grenstekening kwam in 2019 ook voor
in de Dreamworks-animatieﬁlm
Abominable, die toen uit Vietnamese bioscopen is gehaald.
Het is volgens de Vietnamese
toezichthouder niet de eerste
keer dit jaar dat Netﬂix “ﬁlms en
series verspreidt waarin de soevereiniteit van Vietnam wordt geschonden”. Vietnam sprak zich
onder meer al kritisch uit over
de serie Madam Secretary, waarbij een Vietnamese havenstad
werd gebruikt om een Chinese
plek uit te beelden.
Netﬂix benadrukt dat kijkers
in andere delen van de wereld
Pine Gap nog wel kunnen zien.
(ANP)

delen. Zelf treedt hij op met een
onuitgegeven dj-set by Papa ZG,
maar hij neemt ook monument
Lefto en het talent van de Brusselse rapsensatie Frenetik mee
op het podium. Zaterdag staat in
het teken van reggae en dub.
Donderdag 2 september start
met de jazzy vibes van The Gallands en loopt dan over van de
hiphop van Benjamin Epps en
Frontal naar Pongo, de stem van
de hit ‘Wegue Wegue’ van Buraka Som Sistema. Op vrijdag komen de Antwerpse rapqueen
Miss Angel en het Berlijnse collectief Habibi Funk naar Gate, en
zaterdag wordt ingevuld door de
Brusselaars van Juicy en L’Or du
Commun. (BELGA)

Leo Timmers, Het eiland van Olifant,
Querido, 42 p., 16,99 euro, 3+.

