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De volle plank is de horror van de boekenliefhebber.
Plots is daar het moment dat alle beschikbare ruimte tot de
nok gevuld is. Achter elke rij verschuilt zich al een tweede.
Dus ook dat trucje is uitgeput. Dan besef je: voor elk nieuw
exemplaar dat naar het hol gesleept wordt, moet er eentje
verdwijnen. Maar welk? Hardvochtige keuzes dringen zich
op.
De Nederlandse schrijver Gerrit Komrij was een boeken-
vreter en bibliofiel in het kwadraat. Vooral het boekenkerk-
hof intrigeerde hem. Hij kon prachtig schrijven over wat hij
‘het paradijs der literaire vergetelheid’ noemde: inkt uit
een lang vervlogen tijd, verwaarloosde drukjes, curiosa die
alleen nog gekoesterd werden door een uitgelezen groep
van kenners.
Op de cover van Verzonken boeken poseert Komrij in een
uitpuilende bibliotheek met vervaarlijk doorbuigende
planken. De boekenberg lijkt hem in de nek te vallen. Alsof
hij ons wil overtuigen van de omvang van de ramp torst de
deerniswekkende schrijver zelf nog eens een monsterlijke
stapel leren ruggen.

Verwar de bibliofiel niet met een fijnproever en liefhebber
van mooie dingen, zo schreef hij in een beroemde tekst.
Komrij noemde hem een ernstig zieke: ‘een veelvraat, een
slokop, een literaire stapelaar’.
De schrijver moet continu in de weer zijn geweest met het
versjouwen van boeken. De ondraaglijke last van het volle-
boekenkastsyndroom was hem welbekend. Dan droomde
hij hoe de rijen hem beschuldigend aankeken. Hoorde hij
hoe boeken die verbannen waren naar een onbereikbaar
hoekje hun scheldproza uitbraakten ‘in bizarre talen en li-
tanieën van in de steek gelaten en dooreengehutselde alfa-
betten’.
Maar boeken wegdoen? Het lukte hem niet. Dan nog liever
het etiket van de ernstig zieke. Aan zijn nabestaanden en
vrienden wacht de trieste taak om de hardvochtigste aller
keuzes van de boekenliefhebber te maken.
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versjouwen van boeken
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Iedere dag zegt de redactie u wat u absoluut niet mag missen.

1 BOEK Amy, mijn dochter
Vandaag ligt de ‘definitieve biografie’ van Amy Wine-
house in de winkel. Auteur is de vader van het pop-
icoon, Mitch Winehouse, die onder meer dagboek-
fragmenten en nooit eerder gepubliceerde foto’s
verzamelde.

2 EXPO Will Tura
Een fotoboek en een expo in Oostende brengen een
eerbetoon aan Will Tura. In de Venetiaanse gaanderij-
en krijg je een overzicht van zijn carrière. Er zijn veel
persoonlijke spullen te zien: de familie Blanckaert
stelt voor het eerst het familiearchief open.

3 MUZIEK Gnawas de Bruxelles
Een groep Molenbeekse muzikanten met Marokkaan-
se roots die traditionele gnawa-muziek brengen: een
mix van Afrikaanse ritmes en religieuze Arabische
liederen. Kort middagconcert in het conservatorium
van Brussel.

Gabriel García Márquez
lijdt aan dementie

Nobelprijswinnaar Gabriel Gar-
cía Márquez lijdt al sinds 1999
aan dementie. Dat zou verklaren
waarom hij niet meer schrijft.
De 85-jarige schrijver van Hon-
derd jaar eenzaamheid ‘heeft
last met zijn geheugen’, zegt zijn
broer, Jaime García Márquez. ‘In
onze familie lijden we allemaal
aan dementie.’ Volgens Jaime
García Márquez begonnen de
problemen in 1999. De schrijver
kreeg dat jaar chemotherapie
om een kanker te bestrijden,
maar de therapie heeft het de-
menteringsproces versneld. (afp)

Alain Platel en
danscommissie
zitten samen

De choreograaf Alain Platel en
Lieven Thyrion, zakelijk leider
van Les Ballets C de la B, zijn
deze week op het agentschap
Kunsten en Erfgoed ontboden.
Dat nam het initiatief tot een
verzoeningspoging met de be-
oordelingscommissie voor dans.
Platel en Thyrian postten begin
deze maand een brief bij de
commissie, waarvan ze de goede
werking in twijfel trekken. De
adviseurs van minister Schau-
vliege interpreteerden die brief
als ‘intimiderend’. (vsa)

Antwerpen onthult
standbeeld Willem
van Oranje

In de tuin van het Koninklijk
Museum voor Schone Kunsten
Antwerpen (KMSKA) is een
meer dan drie meter hoog stand-
beeld onthuld van de 16de-eeuw-
se stadhouder Willem van Oran-
je en diens rechterhand Filips
van Marnix van Sint-Aldegonde.
Die laatste was de zogenaamde
‘buitenburgemeester’ van Ant-
werpen in de jaren voor de val
van de stad in 1585. Het gaat om
een werk van de onlangs
overleden Mechelse kunstenaar
Jean-Paul Laenen. (belga)

Op de site zou het nieuwe Ant-
werpse voetbalstadion verrijzen,
maar daar is intussen een kruis
over getrokken. Over de plannen
voor een bedrijventerrein met
milieuvriendelijke productie be-
staat wel eensgezindheid. De stad
Antwerpen leverde eind vorig
jaar de eerste sloopvergunningen
af aan de Blue Gate, zoals het pro-
ject heet.
De geplande kaalslag is een doorn
in het oog van de Vlaamse Vereni-
ging voor Industriële Archeologie
(VVIA), die zaterdag al een derde
informatieve wandeling
organiseerde. De vrijwilligersver-
eniging ijvert voor het behoud

VA N  O N Z E  R E DACT EU R

GEERT VAN DER SPEETEN
ANTWERPEN Petroleum Zuid

is een behoorlijk ruig stukje Ant-
werpen. Ongebruikte olietanks,
roestige stukken pijpleiding en
overwoekerd braakland bepalen
er het beeld. Een verdwaald bord
verwijst naar in onbruik geraakte
wegennamen, zoals Mazoutweg
en Olieweg. Door het oude por-
tiersgebouw groeit een boom.
Met een wandeling ben je hier
een tijdje zoet. De voormalige
site, die grenst aan de Hobokense
polder, is 70 hectare groot. Het is
het laatste restje havengebied dat
bij de stadskern aansluit.

van erfgoed dat nog vaak als on-
sympathiek of waardeloos wordt
ingeschat. Daar horen fabrieks-
schoorstenen en antieke bruggen
bij, maar ook zwaar vervuilde
brownfields met een mooie ge-
schiedenis, zoals deze plek in
Antwerpen.

Beton

Tot de Eerste Wereldoorlog was
Petroleum Zuid de belangrijkste
petroleumhaven in Europa. De
American Petroleum Company
speelde er een pioniersrol.
Rond 1900 was het tot de haven-
autoriteiten doorgedrongen dat
opslagplaatsen vlak bij de dokken

De voormalige petroleumhaven in Antwerpen ruimt plaats
voor een bedrijventerrein. Fans van industrieel erfgoed
zetten zich schrap om zoveel mogelijk te redden.

FANS VAN INDUSTRIEEL ERFGOED VECHTEN VOOR OUDE 

De karakteristieke pijpleiding zou ook op de nieuwe site bewaard blijven. © Katrijn Van Giel 

Alarm voor ruig 

‘Hasta la vista’ wint
in Karlovy Vary

Hasta la vista van Geoffrey
Enthoven heeft de Publieksprijs
gewonnen op het Filmfestival
van Karlovy Vary in Tsjechië. Dat
vindt plaats sinds 1946 en is een
van de grootste van Europa.
Enthoven was geselecteerd voor
het luik ‘10 Euro Directors to
Watch’ dat het Amerikaanse
vakblad Variety elk jaar samen-
stelt. Het is al de derde keer dat
die eer een Vlaamse regisseur te
beurt valt: vorig jaar Hans Van
Nuffel met Adem, een paar jaar
geleden Pieter Van Hees (Linker-
oever, Dirty mind). (isg)

Natalia strikt
Lionel Richie

Na The Pointer Sisters en Anas-
tacia heeft Natalia opnieuw een
Amerikaanse superster kunnen
strikken. De zangeres neemt een
duet op met Lionel Richie. De
twee blikken hun zangpartijen
elk afzonderlijk in, maar als
Richie op 5 oktober in het Sport-
paleis optreedt, zal Natalia zeker
even mee op het podium staan.
En aangezien de vorige duetten
telkens de voorbode waren van
een Natalia meets-reeks, volgen
in 2013 wellicht ook enkele con-
certen van de zangeres met Ri-
chie. (jr)Gabriel García Márquez. © pn
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te gevaarlijk waren. Ze weken uit
naar een natuurgebied ten zuiden
van de stad. De invoer van petro-
leum, het opslaan en ter plekke
distilleren: Petroleum Zuid werd
meteen erg bedrijvig. Ter plekke
verrees ook een groot spoorweg-
knooppunt.
Diverse petroleummaatschappij-
en vestigden zich op het Zuid.
Maar Rotterdam nam geleidelijk
de fakkel over van Antwerpen. De
bedrijvigheid viel zogoed als stil.
Enkele vroege betonconstructies
zijn bijzonder. De oorspronkelij-
ke aanlegpier uit 1903 wordt nog
altijd gebruikt. Veel van de admi-
nistratieve gebouwen gingen tij-
dens een brand in 1904 in vlam-
men op. Een opslagplaats met een
betonnen koepeldak bleef wel ge-
spaard. Volgens de VVIA is het
een typisch voorbeeld van een
experimentele betonconstructie.
Bovendien de op één na oudste in
ons land.

In de plannen voor Blue Gate blij-
ven de pier en de karakteristieke
pijpleiding bewaard. Het oor-
spronkelijke industriële traject

behoudt daarmee zijn zichtbaar-
heid. Maar de oudste bedrijfsge-
bouwen, van de voormalige Ame-
rican Petroleum Company, zou-
den verdwijnen.
Twee studies stippen ze nochtans
als waardevol patrimonium aan.
Ze werden eind 2011 zelfs opgeno-
men in de inventaris voor bouw-

kundig erfgoed. Volgens de be-
voegde minister, Geert Bourgeois
(N-VA), is bescherming niet aan
de orde. Ze zou toekomstige pro-
jecten hypothekeren. Het agent-
schap Onroerend Erfgoed speelt
waakhond, maar het blijft ondui-
delijk of dit geteisterde patrimo-
nium de innovatieplannen over-
leeft.
Adriaan Linters van VVIA kent
voorbeelden van vervuilde indus-
triezones die een mooie cultuur-
toeristische bestemming kregen,
zoals het Emscher Park in het
Roergebied. Zover zal het in Ant-
werpen niet komen, beseft hij.
‘De plannen staan al te ver. Onze
hoop is dat er een ontsluitings-
centrum komt in de oude conciër-
gewoning. Bezoekers zouden er
de geschiedenis kunnen bekijken
van Petroleum Zuid en de Hobo-
kense polder. En uiteraard zetten
we alle middelen in om de waar-
devolle restanten te bewaren.’ 

Overal zie je
ongebruikte
olietanks en
roestige stukken
pijpleiding 

PETROLEUMHAVEN

De aanlegpier uit 1903 wordt nog altijd gebruikt. © kvg 

stukje Antwerpen

Fans hopen op een cultuurtoeristische bestemming voor het erfgoed. © kvg 
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WOUTER HILLAERT
ANTWERPEN Eén: het suc-

cesvolle Gentse locatiegezel-
schap kan altijd rekenen op
Philippe Van de Velde, de klus-
jesman-magiër die ingenieuze
decors bouwt. Van knusse tent-
jes tot alchemistische installa-
ties en bizarre mobiele objec-
ten: telkens weer blijken Stu-
dio Orka’s decors levende we-
zens, extra acteurs. Hou uw
kinderen bij de lurven als deze
machines beginnen te ratelen
of te stomen. Zoveel simpele
betovering maakt het grootste
enthousiasme in hen los.
In Duikvlucht, een productie
met Antigone voor de Zomer
van Antwerpen, is het allemaal
nog indrukwekkender. Met de-
ze voorstelling wordt voor het
eerst niet gereisd, en dat heeft
Orka geprikkeld om zijn klau-
wen diep in de bodem van Lin-
keroever te slaan. Niet alleen
uit de grond duiken er surpri-
ses op, ook ver erboven rijst bij
een loods aan de Schelde een
grootse buizenconstructie op,
compleet met loopbruggetjes
en draaiende reactoren.

Queeste

Twee: alle verhaaltjes van Orka
draaien om een queeste, om
een ontwapenend naïef pro-
ject. Vanzelf gaat het hele pu-
bliek mee zitten hopen op de
vervulling ervan. Hier, via alle
buizen, vist Daniël (Domini-
que Van Malder) braakballen
uit de Schelde: kroppen met al-
lerlei verloren spullen die in
het water zijn gegooid. Hij is
hun schatbewaarder, klasseert
ze in grote rekken met chemi-
sche afkortingen: Ph voor prui-
ken en haarstukken, Ba voor
babyspullen.
Daniël is zelf veel kwijt. Sinds
zijn broer is verdwenen, zwelt
er een krop in zijn keel. En zo
missen alle figuren wel wat.
Mandus (Titus De Voogdt)
loopt al jaren de Schelde af op
zoek naar de ring van zijn moe-
der. Nico (Joris Hessels) be-
zorgt pakjes, maar krijgt overal
de deur tegen zijn neus. En Ve-
ra van het veer van Rupelmon-
de (Ruth Beeckmans) is in dat
veer gesprongen. Als een pakje
komt ze uit de buizen gespuwd.
Allen zijn ze op zoek naar iets
anders, maar ze vinden elkaar.

Een vorm van elementaire wis-
kunde zijn de verhaaltjes van
Orka: min maal min is plus. In
Duikvlucht klopt het somme-
tje beter dan ooit.
Drie: al die ellende, van het
mierzoete soort uit de Vlaamse
outcastfilm, wordt heerlijk in
balans gehouden door de bete-
re taalhumor. Van woorden als
‘Mississippi’ bestaan namelijk
heel wat lollige varianten, en
wie naar een ring zoekt, is er
natuurlijk van in de ban. Op
papier lijkt dat nogal flauw,
maar op de scène wordt het op-
recht grappig. Lachsalvo’s rol-
len van de tribune.

Vier: al die merites zijn parels
voor de zwijnen zonder bedre-
ven acteerspel en bij Orka is
dat steevast om de vingers bij
af te likken. Hessels, Van Mal-
der, De Voogdt en Beeckmans:
ze zouden olympisch goud
kunnen halen op de 4x100 me-
ter, zo fysiek zijn ze van aard,
en zo vlot is hun geven en ne-
men op elkaar afgestemd. Gri-
mas op pokerface spelen ze leu-
gen en waarheid, vertier en
verdriet, schuld en onschuld.
Soms ligt het er dik op, tegen-
over de eenvoud van de tekst,
maar echte clowns herken je
aan hun oprechtheid.
Vijf: Studio Orka en Antigone
bieden wat mensen weleens
kunnen missen aan theater,
zonder dat het daarom reper-
toire hoeft te heten: helder-
heid, humor, een mooi verhaal
en vrijgevig spelplezier. Zoals
goede oude poppenkast. Wie
voor deze Duikvlucht een
kaartje heeft weten te bemach-
tigen, zal op het eind lustig mee
roepen: ‘Ga nu, verliefde Vera,
volg Mandus!’

‘Duikvlucht’ van Studio Orka.
Gezien op de Zomer van Antwer-
pen op 6 juli. Uitverkocht, enkel
nog via wachtlijst
★★★★✩

Min maal min is plus
Hoe slaagt Studio Orka er toch altijd in om
grote mensen mee te slepen als kinderen
voor de poppenkast? Magie in vijf stappen.

Studio Orka 
en Antigone,
dat is vrijgevig
spelplezier

Dominique Van Malder, Titus De Voogdt, Joris Hessels en Ruth
Beeckmans: oprechte clowns. © Phile Deprez


