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In de tijd van meneer pastoor: 
toen de kerken nog vol zaten (248.2)

Interviews met hoogbejaarde rooms-katholieke 
priesters over het geloofsleven van vroeger in 
Vlaanderen.

Expo 58: het wonderlijke feest van de 
fifties (371.8)

Terugblik op de wereldtentoonstelling 1958 in 
Brussel in woord en beeld.

De schaamte en de schrik, goesting en 
genot : vier generaties vrouwen vertellen
DIANE DE KEYZER (418.12)

Geïllustreerde beschrijving van de rol van 
seksualiteit en lichamelijkheid in het leven 
van vier generaties Vlaamse vrouwen.

Meester, meester, meester!
Verhalen van meesters en juffen van toen (472.1)

Overzicht van de geschiedenis van het lager onder-
wijs, van de Romeinse tijd tot het schoolpact van 1958. 
Gevolgd door interviews met vroegere onderwijzers, 
die vertellen over de tijd dat zij lesgaven.

Het leven zoals het was : 
de jaren ‘50, ‘60, ‘70 en ‘80 in België  (906)

Impressie van het huiselijk leven in België in de 
2e helft van de twintigste eeuw, aan de hand van 
afbeeldingen in kleur van allerlei voorwerpen, gegroe-
peerd rondom thema’s als speelgoed, televisie, mode, 
keuken, huiskamer etc.

De jaren ‘50 in België 
HUIS VAN ALIJN (906)

De jaren ‘50 gunt ons een blik op het alledaagse leven. 
De tientallen voorwerpen uit de toenmalige huis-
kamers, keukenkasten, badkamers, klaslokalen en 
winkels verwijzen naar het leven en het klimaat van 
die jaren. Ooit waren ze gebruiksvoorwerpen of status-
symbolen. Vandaag getuigen ze van een vervlogen tijd.
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 Passe-vite en 50 andere voorwerpen  
om nooit te vergeten (906)

Verzameling van 51 voorwerpen die in de 
20e eeuw dagelijks gebruikt werden, maar  
tegenwoordig verdwenen of vervangen zijn, bvb. 
stofjas, encyclopedie, snuifdoos, diaprojector, 
View-master en kroontjespen.

In de tijd dat de kindjes nog gekocht werden 
(906.1)

In vervlogen tijden werden de kindjes in onze 
contreien vaak nog ‘gekocht’. De auteur heeft het 
allemaal op een rijtje gezet: de toen geldende 
normen, negatieve kijk op seksualiteit, het geloof 
en bijgeloof bij een geboorte, getuigenissen van 
gynaecologen en vroedvrouwen, en de geboorte-
verhalen van tientallen vaders en moeders.

Aan de kook : een halve eeuw keuken-
geschiedenis (906.3)

Wanneer de laatste Wereldoorlog is verteerd, 
volgt een kwarteeuw van optimisme en welvaart. 
De Vlaamse huisvrouw droomt van een ‘Ameri-
kaanse’ keuken met een koelkast en een staaf-
mixer. Dit boek bundelt de sprekende verhalen en 
de mooiste foto’s uit een halve eeuw kokkerellen 
in Vlaanderen.

 

 

Congé payé: op vakantie gaan vanaf de jaren 30 
(906.9)

Rijkere burgers gaan al eeuwen op vakantie, maar in 
1936 krijgt ook de gewone mens in België zes dagen 
betaalde vakantie per jaar. Die hele week ledigheid 
zadelt de werkmens echter met argwaan of pleinvrees 
op. Het is duidelijk: op vakantie gaan moet je leren. 
“Congé payé” duikt met tientallen getuigenissen in het 
vakantieverleden van de Vlaming.

In de tijd van Jan de Scharensliep en Smidje Smee: 
oude ambachten in woord en beeld (911.1)

Laat u meevoeren naar een Vlaanderen uit 
vervlogen tijden. Naar een land van bezembinders en 
kantwerksters, klompenmakers en molenaars, bakkers 
en scharensliepen. Dit boek is een heerlijk kijk- en 
leesboek, boordevol tips voor toeristische uitstapjes, 
zodat je dit fascinerende Vlaamse erfgoed zelf kan 
ontdekken.

HUIS VAN ALIJN : museum van het dagelijks leven
Het Huis van Alijn verzamelt, onderzoekt en deelt herinneringen over het 
dagelijks leven. Vreemd en vertrouwd, van vroeger en nu. Als museum voor 
iedereen geeft het betekenis aan wat mensen raakt en verbindt. Het Huis 
van Alijn werkt nauw samen met het publiek en is bekend om haar partici-
patieve werking.
Verder staan ook tradities, rituelen en gewoontes van het dagelijks leven 
vanaf de 20e eeuw centraal. Zo organiseert men tijdelijke tentoonstellingen 
en publieksactiviteiten, binnen en buiten de museummuren. Hierbij is er 
aandacht voor actualisering en diversiteit. Sinds 2019 is het Huis van Alijn 
pionier met een outreachlabo waarbij men onderzoekt hoe erfgoed kan 
bijdragen aan de levenskwaliteit van mensen.
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 ‘50 : het Vlaamse platteland in de fifties
(932.9) 

Impressies in woord en beeld van het leven op 
het Vlaamse platteland in de jaren veertig en 
vijftig, vlak voor de ingrijpende veranderingen 
van de jaren zestig.

Ons moeder: verhalen uit de tijd van toen 
(932.9)

Fragmenten uit interviews met zestig moeders  
uit Vlaanderen, geboren tijdens het interbellum.

Met madame aan zee : meesters en meiden 
in de villa’s aan de Belgische kust 1900-1940 
DIANE DE KEYZER (932.9)

In de 18e eeuw vonden de Engelsen het kust- 
toerisme uit en ze exploiteerden het over het 
Kanaal naar Oostende. De Koninklijke familie 
kreeg de smaak van de gezonde zeelucht te 
pakken en in het zog van de gekroonde hoofden, 
de gegoede burgerij. Ieder jaar kwamen er meer 
welvarende toeristen, tot WO I al dat moois 
verwoestte.

 

 

Terug naar de Sixties (935.6)

(Her)beleef de swingende jaren zestig, een 
onvergetelijke tijd! De sixties are still alive and  
kicking - niet alleen in het modebeeld, maar ook  
in interieur en muziek. Maar wat maakt die gouden 
jaren zo bijzonder en onvergetelijk? Hoe zag het 
leven eruit op het vlak van politiek, wetenschappen 
en kunst? Hoe zat het met de fotografie en het  
uitgaansleven en wat maakte de chef-kok in de 
sixties klaar?

Vroeger was alles anders : het dagelijks leven 
in België vlak voor de golden sixties (935.6)

Sinds de golden sixties nam de welvaart specta-
culair toe en veranderde het dagelijks leven op alle 
vlakken. Maar hoe zag het leven eruit vlak vóór die 
stroomversnelling, ingeluid door Expo 58? Dit boek 
gaat over schepjes cichorei in de koffie, buurt-
cinema’s en stoffige kolenkachels. Maar ook over 
telegrammen, bedevaarten naar Lourdes en  
toiletten buitenshuis. 

Het leven zoals het was 100 jaar geleden (938)

Hoe belangrijk was vroeger de rol van de pastoor in 
het dorpsleven? Samen met de onderwijzer en de 
rentmeester behoorde hij tot de notabelen van het 
dorp. Minder aanzien genoten de vroedvrouw en de 
dagloner. In het Openluchtmuseum van Bokrijk stap 
je letterlijk en figuurlijk in het verleden. 
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Alena van Dilbeek
ALAIN VANCLOOSTER (Dilbeek 938.1)

Vrije hertaling van een oude legende over 
een jonge Vlaamse koningsdochter in de 
zesde eeuw die het verbod van haar vader 
tot omgang met christenen overtreedt.

Bodegemse bijnamen : glossarium van 
bijnamen uit de 19e en 20e eeuw te 
Sint-Martens-Bodegem
PETER VAN ROSSEM, JOZEF CRABBE 
(Dilbeek 938.1)

Bodegemse Kulturele Werkgemeenschap, 
2014

Dilbeekse figuren 2
FRANS VAN CAMPENHOUT 
(Dilbeek 938.1)

Het zijn stuk voor stuk mensen die we beter 
moeten leren kennen. Ze hebben elk een 
verhaal dat inspirerend kan werken.

DILBEEK in vroeger tijden

Er zijn heel wat boeiende uitgaven over het leven in Dilbeek.
Hieronder enkele suggesties, maar je vindt nog veel meer onder 
Dilbeek 938.1 (Volwassenen informatief)

• Rondom de paardenkoers : geschiedenis van een Dilbeekse buurt
 MARCEL VAN LIEDEKERKE (redacteur)

• Dilbeekse figuren (verschillende delen) - VAN CAMPENHOUT

• Van Trezeke tot Iris : 1955-2005 : 50 jaar chiroleven te Dilbeek 

 JAN MARGOT  (494.2) 

• Dilbeek tijdens de Tweede Wereldoorlog : Analyse en situering van het verzet 

 in een Vlaams-Brabantse gemeente - FILIP PELICAEN 

• Dilbeekse figuren op politiek, sociaal en artistiek gebied : essay 

 FRANS VAN CAMPENHOUT

• De buurt in beeld : graven in het geheugen van de tijd - GUIDO ANDRIES

• Bodegem : een klein dorp in de Grooten Oorlog 1914-1918 

 HEEMKRING BODEGHAVE (zie ook andere uitgaven)

• Van Toog tot toog : Ontdekkingstocht langs Dilbeekse cafés 

 KATHLEEN LEYS (samensteller)

• Een Duyck in de kunst - JAN DE VUYST (samensteller) (736)
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ELISABETH ASBRINK
1947, hier begint het heden

Door de ogen van een aantal personages 
schetst de auteur de mondiale gebeurtenissen 
van het jaar 1947.

JONATHAN COE  
Expo 58

Een jonge Londense ambtenaar wordt in 
1958 naar het Britse paviljoen van de wereld-
tentoonstelling in Brussel gestuurd met de 
vage opdracht om daar ‘een oogje in het zeil 
te houden’. Expo 58 is een heerlijke roman: 
geestig en scherp, over de jaren vijftig, de 
Mad Men-periode. Jonathan Coe weet in deze 
roman feilloos de spanningen van de Koude 
Oorlog op te roepen en heeft met Thomas 
Foley weer een onvergetelijk personage  
gecreëerd.

BART DEMYTTENAERE
Mijn Congo, een familiegeschiedenis

Ervaringen van de Belgische onderwijzer die 
enige jaren in Congo werkte, aangevuld met 
de belevenissen van zijn oudoom en vader die 
eveneens in de (voormalige) Belgische kolonie 
actief waren.

LUT GEYPENS 
Cry baby

Cry Baby is een boek over de schittering van een 
jeugd in de jaren 60 en het verlies van die schit-
tering, over kwetsbare onschuld en eelt op je ziel, 
over verdoofd zijn en wakker worden, vastzitten 
en loskomen, over een meisje en een vrouw die 
opnieuw moeten samenvallen.

JOANNA GOODMAN
Het huis voor ongewenste meisjes

Maggie groeit op in het Québec van de jaren vijftig, 
haar vader leidt haar op om later zijn zaadhandel 
over te nemen. Als zij als vijftienjarige bevalt van 
een dochtertje wordt zij door haar ouders  
gedwongen het kind op te geven voor adoptie. Baby 
Elodie wordt in een arm weeshuis met weinig liefde 
opgevoed. Het meeslepende verhaal van Maggie en 
Elodie wordt wisselend vanuit beide perspectieven 
verteld, met aandacht voor politieke en sociale 
ontwikkelingen uit die tijd. 

JAN GUILLOU  
Echte Amerikaanse jeans

In dit zesde deel van ‘De grote eeuw’-reeks staat 
een nazaat van de drie broers Lauritzen centraal. 
Deze Eric vertelt in brieven aan zijn tante Johanne 
zijn jeugdbelevenissen als hij rechten studeert in 
de woelige jaren zestig. Het verhaal geeft een leven-
dig beeld van Zweden in de jaren vijftig en zestig, 
met alle politieke, maatschappelijke en culturele 
veranderingen die het land bestormden.

Romans
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MURAT ISIK
Verloren grond

Oost-Turkije, jaren zestig. De dertienjarige Meh-
met groeit op in een dorp dat ooit door Armeniërs 
werd gesticht. Samen met zijn vader, moeder, 
broer en zusje vormt hij een hecht gezin, maar 
daar komt abrupt verandering in wanneer zijn 
vader een ongeluk krijgt. Halsoverkop besluit hij 
met zijn gezin terug te keren naar zijn geboorte-
dorp. Daar wacht hen geen hartelijke ontvangst.

OEK DE JONG
Pier en Oceaan

In dit boek beschrijft Oek de Jong de geschiede-
nis van Abel Roorda, zijn ouders en grootouders 
én de grote verandering die Nederland onderging 
in de periode tussen de Hongerwinter van 1944 
en de komst van de grote welvaart in de jaren 
zestig. De roman speelt zich af in Amsterdam en 
op het Friese en Zeeuwse platteland.

ERIK DE KUYPER
De hoed van tante Jeannot : taferelen uit de 
kinderjaren in Brussel

Herinneringen van de auteur aan zijn kinderjaren 
in het Brussel van de jaren vijftig. Lectuur met 
lichtvoetig-ironische inslag.
Zie ook: Drie zusters in Londen: uit de familie
kroniek 1914-1918.

PIERRE LEMAITRE
De kleuren van de brand

Een alleenstaande moeder vecht in de wankele 
jaren dertig voor behoud van het familie- 
kapitaal, haar gehandicapte zoon en haar 
eigen emancipatie.

SUSAN MCCARTHY
Hoe de bij haar vleugels kreeg

Dit verhaal is gebaseerd op historische 
gebeurtenissen in Florida in 1951. Het wordt 
verteld door het dertienjarige (blanke) meisje 
Reese McMahon. Op een nacht wordt de jonge 
Marvin, Reese’s speelkameraad en de (zwarte) 
zoon van een werknemer van haar vader, door 
de Ku Klux Klan vermoord. Dat is het begin van 
een lange periode van terreur waarin naast 
Afro-Amerikanen ook katholieken, joden en 
‘gewone’ blanken aan geweld en moord-
aanslagen worden blootgesteld.

CARSON MCCULLERS 
Klok zonder wijzers

Vier mannen in het zuiden van de Verenigde 
Staten in de jaren vijftig van de twintigste 
eeuw worden geconfronteerd met vragen over 
sterfelijkheid, homoseksualiteit, rassen-
scheiding en veranderende tijden.

Romans
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De hoed van tante Jeannot - leesfragment

MADAME
LA GENDARME

Zoals tante Jeannot geregeld plotseling zin kreeg om iets 
te vieren, zo kwam bij ma geregeld de behoefte op om te 
‘verhuizen’, wat niet betekende dat ze van huis verander-
de, maar dat ze zin had om iets in huis te verplaatsen. 
Ook al was ze klein van stuk en had ze een zwakke rug, 
toch was ze heel handig in het schuiven met meubel-
stukken. In haar eentje rommelde ze net zo lang tot ze 
een nieuwe wooncombinatie tot stand had gebracht. En 
dan moest er nodig weer behangen en geverfd worden.
Het kiezen van het nieuwe behang vond ‘en famille’ 
plaats. Voor de woonkeuken werd het traditioneel een 
tegelmotief. Het mooist vond ma lichtblauwe tegeltjes. 
Alleen kon je niet altijd lichtblauw behang kiezen, want 

dan zag je nauwelijks nog het verschil tussen het oude 
en nieuwe behang. Ze had er zich eens toe laten verlei-
den (door Jan, Michel of tante Jeannot?) om een keer af 
te wisselen met een behang van lichtgroene tegeltjes. 
Dat was haar echter allerminst bevallen, en ze was opge-
lucht toen ze een paar jaar later van dat groen af kon en 
terug kon keren naar lichtblauw. Daarna werd het licht-
geel, een goed compromis om opnieuw over te kunnen 
stappen naar lichtblauw.

Behangen was een heel gedoe. Elk had zijn taak. Hij 
mocht de randjes van de papieren rollen knippen. Lange 
krullen van papier werden dit, die de belofte tot spel 
inhielden (hij mocht ze immers houden), maar nooit tot 
echt spel leidden. Het waren en bleven papieren slin-
gers, en je kon toch niet de hele tijd carnaval spelen. 
Ma en Annie lijmden in op de grote eettafel. De jongens 
bevestigden de papieren rollen tegen de wanden. Om de 
zoveel jaar moesten ook de plafonds geschilderd wor-
den. Die waren erg hoog en groot. Iedereen was nerveus, 
want het ging nooit goed. Het was lastig en vermoeiend 
werk. En nauwelijks had je het ene plafond geverfd, of 
daar diende zich weer een ander aan om geschilderd te 
worden. Tijdens al deze activiteiten deelde ma de beve-
len uit (ʻmadame la gendarme’ of ‘madame la colonelle’ 
werd ze dan genoemd). Ze zei hoe het moest, hoe het ’t 
best kon, hoe ze het wilde of niet wilde.
Steevast gebeurde het op zo’n dag, wanneer de op-
winding in huis groot en de woning echt een rommeltje 
was en zij enkel snel tussendoor een bord soep te eten 
kregen, dat nonkel Louis met zijn vrouw en kinderen 
onverwacht een bezoekje aan zijn zus kwam brengen. 

Nonkel Louis kwam niet vaak op bezoek en als hij kwam, 
kwam hij onverwacht en altijd op zulke dagen. En het ge-
beurde niet zelden dat van het een het ander kwam: iets 
later verschenen dan Lucette en René met hun kinderen, 
of Emile en Catherine, en één keer zelfs Florke met zijn 
vrouw Filleke (een neef van ma uit Antwerpen). Er diende 
koffie gezet te worden en de visite bleef meeëten. Maar 
het maakte ma niet zoveel uit (bij Julienne, zo heette het, 
was je altijd welkom). Er kon altijd wel een bord soep 
vanaf, of er werden snel eieren hard gekookt en mayo-
naise geroerd, of de haring die voor de vrijdag bestemd 
was, werd alvast uit de pekel gehaald. “Het is zoals het 
is. A la guerre comme à la guerre’, zei ze welgemutst en 
blij over het bezoek van familieleden die ze niet zo vaak 
zag, althans niet wekelijks.

Eric de Kuyper (1942) is een Belgisch filmregisseur, 
filmtheoreticus en schrijver.
Van jongs af aan was De Kuyper gepassioneerd 
door de wereld van de film, het ballet en de opera. 
In de jaren tachtig regisseerde hij vier films. Hij  
was tot 1992 onderdirecteur van het Nederlands  
Filmmuseum. Zijn talrijke boeken gaan over zijn 
jeugd, zijn passie’s (opera, theater, film, klassieke 
muziek), zijn ontluikende homoseksualiteit. Ook 
de plekken waar hij of zijn familie gewoond heeft 
komen aan bod (Oostende, Brussel, Antwerpen, 
Londen). Over de hoed van tante Jeannot schreef 
Geert van Istendael ‘Enfin, iedereen moet dit boek 
lezen omdat het een schitterend boek is’.
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KATE MORTON  
De vertrouweling

Actrice Laurel Nicolson is opgegroeid op een 
boerderij op het Engelse platteland. Vanuit haar 
boomhut is zij op 16-jarige leeftijd getuige van 
een moord, door haar moeder gepleegd. Ruim 
vijftig jaar later komen alle vragen weer boven  
en stort Laurel zich op de familiegeschiedenis.  
De hoofdstukken spelen zich afwisselend af in 
1941, 1961 en 2011. 

JULIEN VAN REMOORTERE
Mathilde: de dingen die veranderen

Een roman over een familie, met de dochter 
Mathilde als hoofdpersoon, die met haar zeven 
broers en een zus in een Vlaams ‘boerengat’ 
woont. De wereld staat er niet stil. Vrijwel alle 
gebeurtenissen in het dorp, in België en zelfs in 
de wereld komen aan bod, maar vooral het wel 
en het wee van de familie en ook alle dorps- en 
buurtgenoten. 

NIKOLA SCOTT  
De schaduw van mijn moeder

Op de sterfdag van haar moeder, met wie ze niet 
bepaald een goede band had, wordt de Engel-
se Addie geconfronteerd met een deel van het 
verleden van haar moeder waar ze tot dan toe 
geen weet van had. Mooie familiegeschiedenis 
die zich afspeelt tegen een typisch Engels decor 
met landhuizen, pittoreske dorpjes, kopjes thee, 
mooie tuinen, en lekkere taarten. 

JON KALMAN STEFANSSON
Vissen hebben geen voeten: een familiesaga

Veertiger Ari heeft jarenlang in Denemarken  
gewoond, hij keert terug naar zijn geboorteplaats 
op IJsland en kijkt terug op zijn jeugd en het leven 
van zijn (voor)ouders.

MADELEINE STJOHN 
De vrouwen in het zwart

Miss Fay Baines en Mrs Patty Williams draaien met 
de oudere Miss Jacobs, de Europese Magda en  
tijdelijke kracht Lisa de afdeling damesjaponnen 
op een etage van het Australische warenhuis 
Goode’s. Ondertussen liggen hun levens aardig 
overhoop, als de bergen net gepaste jurken van 
hun nerveuze klanten. ‘De vrouwen in het zwart’ is 
een instant klassieker en je proeft het spannende 
gevoel van de jaren vijftig, maar het smaakt ook 
verrassend hedendaags.

Romans

“In our lives we are always weaving 
novels, and we manage to keep the 
different tales distinct”  ANTHONY TROLLOPE


