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‘In Mortsel Oude God kan het
leven twee kanten op: of je werkt
voor de bierfabriek of je werkt voor
de Kleenexfabriek. Wie bier of pa
pier niet ziet zitten, kan beter het
dorp uit.’
Het is het begin van ‘De Kleenex

Kronieken’ van Neske Beks. Heel eerlijk? Ik kende Beks
niet, tot ik dit boek onder ogen kreeg. Beks groeide op in
Mortsel Oude God maar woont nu in Amsterdam waar ze
ondermeer theater en documentaires maakt. ‘De Kleenex
Kronieken’ vertelt het verhaal van Priscilla, dochter van
een zwarte moeder en een Vlaamse vader, die grotendeels
opgevoed wordt door haar oma, die een affaire heeft met
de directeur van de kliniek, een Hollander. Ingewikkeld?
Ze raakt ook nog bevriend met de aflegger van het zieken
huis, die later een relatie begint met haar vader. Alle inwo
ners van Mortsel Oude God hebben één ding gemeen: hun
leven is doorsneden door ‘het bombardement’  de lucht
aanval door het Britse leger op de Minervaautofabriek in
1943. Je hebt vóór en je hebt na en alle mensen werden
voor altijd geraakt, die dag dat er 900 doden vielen. Beks
kijkt met een verfrissende, ontroerende kinderblik naar de
mensen van het dorp. Van op een afstand maar tegelijk
met heel veel warmte. Dit boek is bijzonder goed geschre
ven, het doet je lachen en nadenken, het ontroert je en laat
je niet snel los. Moet ik nog zeggen dat ik dit het debuut
van de eeuw vind? (mdw)

DELUIEZETEL
Rondom geeft tips om te ontspannen

ONTROERING IN
MORTSEL OUDE GOD

bNeske Beks, De Kleenex Kronieken,

uitg. De Harmonie,

ROMAN

Ook gek op de interieurs inMad Men? Heimwee naar de
jaren 60 en 70? Dan valt u misschien ook voor de schat
tige platenspeler die Philips op de markt bracht. Je kunt
er je oude (of nieuwe) vinylplaten op draaien maar even
goed is er een cdspeler, een bluetoothfunctie voor strea
ming of een usbpoort voor mp3. En o ja, er zit nog een
radio in ook. Jammer dat Moederdag al voorbij is. (mdw)

NET ALS DON DRAPER

b Philips AG4131platenspeler, adviesprijs: 149,99 euro.

MUZIEK

Ik ben absoluut
geen tvkijker maar
op de een of andere
manier is ‘De designers’ op vtm me altijd bijgebleven. En dan
vooral An Buermans, de winnares van de afvalrace. Kort na de
uitzendingen kreeg ze haar eigen capsulecollectie bij JBC maar
daarna werd het een beetje stil. Dat blijkt een valse stilte ge
weest te zijn, want An lanceerde vorige week haar eigen web
shop, Atelier local, met rokjes, tanktops en jurken, labelled
An Schuermans. Ik viel vooral voor de ‘Frida skirt’ (foto),
zo’n ontwerp dat je oneindig kunt combineren, winter

en zomer. Dit zijn kleren waar je vrolijk van
wordt. (mdw)

VROLIJKE ZOMER

bwww.atelierlocal.be

Het klinkt allemaal wat
overdreven en een mens
heeft dan al snel de nei
ging om te denken dat
er steeds meer behoef
tes gecreëerd worden,
in beautyland. Eucerin
brengt een nieuwe bo
dylotion op de markt.
Ze merkten daar dat
steeds meer mensen
(en dan specifiek
vrouwen) last heb
ben van een droge
huid, maar tegelijk de tijd (of de energie)
niet hebben om na het douchen nog een bodylotion
aan te brengen en te wachten tot die ingedrongen is
om zich aan te kleden. De nieuwe ‘Onder de douche
bodylotion’ moet dat dilemma nu oplossen: na het
wassen breng je nog onder de douche  de lotion
aan, je laat alles nog even afspoelen en klaar. We
zouden het overbodig vinden, hadden we het niet
zelf getest: zelden zo’n perzikhuidje gehad, een hele
dag lang. (mdw)

bOnder de douche bodylotion van Eucerin, verkrijgbaar

bij de apotheek, adviesprijs: 18,49 euro.

WEBSHOP
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