
Blog 'Culturele tips van een collega' 

Iedere maand deelt een medewerker van de Nederlandse ambassade in België zijn of haar 
culturele tips, ook (of juist) in coronatijd. Deze maand spreken we met Jan Lagasse, honorair 
consul-generaal in Oost- Vlaanderen en West-Vlaanderen.  
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De culturele agenda van Jan Lagasse 

 

Welke kunstenaar, ontwerper, architect of artiest inspireert jou?  

Kiezen is verliezen en dat geldt ook bij deze vraag. Maar laat ik toch proberen. Nadat ik 
Vadim Repin op het Koningin Elisabethconcours van 1989 het vioolconcerto van Tchaikovsky 
hoorde spelen heb ik deze componist in mijn hart gesloten. In zijn oeuvre bespeelt hij het 
volledige palet van alle mogelijke emoties. Een vaak getormenteerde ziel, met manisch-
depressieve kantjes, vertaald en vertolkt in allerlei composities, symfonieën, balletten, 
concerto’s, liederen en zo veel meer. Voor sommigen vaak erg Russisch, maar de 
landgenoten uit zijn tijd beoordeelden het vaak als te Westers. Ik ervaar zijn muziek als 
universeel en het heeft mij telkens een hoop energie. 

Daarnaast mag ik de 80ste verjaardag van Bob Dylan op 24 mei jl hier natuurlijk niet over 
het hoofd zien. Ik heb een paar honderd CD’s en evenzoveel boeken over hem in mijn bezit 
en heb tientallen concerten van deze bard bijgewoond, vaak ook in Nederland. Voor elk 
gevoel, elk emotie, elke gedachte vind ik een song, een zin, een vers die het weergaloos 
beschrijft en vaak duizend keer beter dan ik het zelf kan verwoorden. Ik kan zijn kunst niet 
beter omschrijven dan hoe Professor Betsy Bowden het deed in haar doctoraatsthesis; 
namelijk, het werk van Dylan is niet meer of minder dan “Performed literature”. En ook 
blijvend relevant: in 1975 schreef hij “Hurricane” een lied van bijna 9 minuten waarin hij 
onder andere schreef: “In Paterson that's just the way things go. If you're black you might as 
well not show up on the street. 'Less you want to draw the heat”. Het had in Minneapolis in 
2020 kunnen geschreven worden.  

Wat is het meest recente cultureel event dat je hebt bezocht? 



Op 23 april jongstleden had ik het voorrecht het afscheid van Jan Lonink, afscheidnemend 
burgemeester van Terneuzen en groot protagonist van grensoverschrijdende 
samenwerking, in het Scheldetheater in Terneuzen bij te wonen. Met uitzondering van Jan 
Lonink en zijn echtgenote, een paar sprekers – waaronder ikzelf – en de optredende 
artiesten was de zaal zo goed als leeg. Wel waren er een 400-tal gasten die de viering 
digitaal bijwoonden. Op het programma een grote variatie met onder andere een sonate 
van Ysaÿe en duo’s van Bartok gespeeld door Mathieu van Bellen en Maria Milstein, jazz 
met Jan Menu en Cor Bakker, en een blues band Averij, die vooral Dylan-nummers speelde. 
Dit alles werd aan elkaar gepraat door Freek De Jonge die er als toetje nog een kleine 
conference bovenop gooide. Het was om vele redenen een bijzondere gelegenheid maar 
het was voor mij daarnaast ook en vooral een harde confrontatie met het gemis om live 
voorstellingen bij te kunnen wonen. Broodnodige zuurstof voor de ziel, maar daardoor ook 
voor geest en lichaam. Ik hoop voor iedereen, niet in het minst voor de artiesten, dat we 
binnenkort dat gevoel en die emoties opnieuw mogen ervaren en met elkaar kunnen delen. 

Daarnaast heb ik ook 100 X Kongo in het MAS bezocht. Een blik op het verleden, maar in 
dialoog met het heden. Misschien spreekt het omwille van de koloniale geschiedenis vooral 
Belgen aan, maar de bestseller “Congo” van David van Reybroeck is ook in Nederland zoveel 
verkocht (en hopelijk gelezen) dat de tentoonstelling die tienduizenden lezers ongetwijfeld 
ook zal boeien. 

Welk boek lees je op dit moment? 

Het laatste boek was “Wildevrouw” van Jeroen Olyslaegers, maar daar heeft Meline 
Arakelian twee maand geleden haar licht laten over schijnen. Het voorlaatste boek dat ik 
van de boekenplank nam was “Drama op de jacht” van Anton Tsjechow. Hij is vooral gekend 
om zijn toneelstukken en kortverhalen, maar van zijn enige roman heb ik ontzettend 
genoten. Een typische setting van landadel, rentmeesters en ambtenaren in een 19e-eeuws 
misdaadverhaal, vol dronkenschap, beestachtigheid, valsheid, maar ook liefde en hartstocht 
en met een verrassende ontknoping. Het werk heeft de tand des tijd fantastisch weerstaan. 
Ik wou enkel dat ik Russisch sprak, zodat ik het ook in de oorspronkelijke tekst kon lezen. 
Overigens blijft mijn favoriete auteur Willem Frederik Hermans. Zijn volledige oeuvre staat 
in mijn bibliotheek. Van sommige boeken, zoals “ De Donkere kamer van Damocles”  heb ik 
zo genoten dat ik nu te veel angst heb om ze nog eens te lezen, omdat ik vrees dat de magie 
die ik nu in mijn herinnering draag dan zal verdwijnen. 



 

Hoe heb je cultuur online beleefd tijdens corona? 

Ik heb van alle streaming inspanningen van cultuurinstellingen, musea en orkesten genoten, 
alhoewel het natuurlijk nooit “the real thing” kan vervangen. De digitale bezoeken en 
rondleidingen aan en van musea waren voor mij weliswaar een eye-opener, maar ik heb 
toch vooral genoten van de gestreamde concerten van de London Symphony Orchestra, 
waarin mijn dochter viool speelt. Door corona en alle reisbeperkingen en 
quarantaineverplichtingen hebben we haar al een jaar bijna niet gezien. Een gestreamd 
concert was dus niet alleen genieten van het concert met één van de toporkesten van de 
wereld, maar ook genieten van het zien van onze dochter. 

En van de podcast van Bart van Loo over “De Bourgondiers” heb ik ook erg genoten. Na 
eerder het boek gelezen te hebben en een live voorstelling in pre-coronatijd te hebben 
bijgewoond was de podcast van deze enthousiaste en hyperkinetische woordkunstenaar de 
derde keer dat ik mij in die geschiedenis onderdompelde. Telkens met evenveel plezier. 
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