
Lezing 

VROEGER WAS ALLES 

ANDERS
Korneel De Rynck

Sinds de golden sixties nam de welvaart in België

spectaculair toe en veranderde het dagelijks leven

op alle vlakken. Als kind van de moderne tijd heeft

historicus en schrijver Korneel De Rynck nooit iets

anders gekend. Maar hoe zag het leven eruit vlak

vóór die stroomversnelling, ingeluid door Expo 58?

Wat aten de mensen toen? Hoe wasten ze zich?

Hoe verplaatsten ze zich, en hoe vulden ze hun

schaarse vrije tijd in? De Rynck dook in het verleden

en schreef er het boek Vroeger was alles anders
(Manteau, 2018) over.

Deze lezing, gebaseerd op het boek, brengt het

leven in de jaren vijftig helemaal terug, met tal van

oude foto’s, beeldfragmenten en een streepje

muziek. Het gaat over schepjes cichorei in de koffie,

buurtcinema’s en Leuvense stoven. Maar ook over

telegrammen, bedevaarten naar Lourdes en

buitentoiletten.

Een boeiende en vermakelijke lezing! Verrassend voor jongere 

generaties, en bijzonder herkenbaar voor wie een dagje ouder is.

De auteur hield reeds meer dan honderd lezingen omtrent 

zijn boeken voor diverse culturele verenigingen.



Praktisch
Duur: ongeveer 90 minuten

De schrijver staat op de auteurslijst van het Vlaams Fonds voor de Letteren. Dat

betekent dat u voor deze lezing een subsidie van 100 euro kan aanvragen bij het

VFL (max. 15 gesubsidieerde lezingen per jaar). Zie www.auteurslezingen.be voor

info. Voor 2019 zijn alle beurzen reeds uitgereikt, voor 2020 is er wel nog
ondersteuning mogelijk.

Prijs: 200 euro, exclusief vervoersonkosten (vanuit Kortrijk)

Contact: korneelderynck.com/contact – korneeld@hotmail.com

Over het boek
★ Aangeraden door De Morgen, De Standaard, Het Nieuwsblad, Knack, 

Klara, Radio 2, VAB-magazine, Plus Magazine, Gazet van Antwerpen, Het 

Belang van Limburg, Kerk&Leven, Krant van West-Vlaanderen,…

★ Bij de Best of 2018 van Standaard Boekhandel en Fnac

★ Vierde druk
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Meer info via korneelderynck.com

https://www.auteurslezingen.be/
https://korneelderynck.com/contact
https://korneelderynck.files.wordpress.com/2018/12/20181212_de-morgen_p-40-41.pdf
https://klara.be/vroeger-was-alles-anders
https://korneelderynck.com/

