
Aanbod lezing ‘De golden sixties’ – Korneel De Rynck 
 
Na zijn uitgebreide lezingentournee over zijn boek ‘Vroeger was alles anders’ (Manteau, 
2018), over het leven in de fifties, trekt historicus en auteur Korneel De Rynck opnieuw op 
pad door Vlaanderen: dit keer – u raadt het nooit – om het te hebben over de golden sixties, 
en dus ook over zijn pas verschenen boek.  
 

 
 
Inhoud 
Tijdens de golden sixties nam de welvaart in ons land spectaculair toe. Het dagelijks leven 
veranderde compleet. Mensen kochten een auto, een televisie, allerlei huishoudtoestellen en 
er kwam een telefoon in huis. Woningen kregen een badkamer en een toilet binnen. Almaar 
meer vrouwen gingen uit werken, de pil werd geïntroduceerd en de eerste supermarkten 
openden hun deuren.  
 
Tijdens deze lezing, gebaseerd op zijn gelijknamige boek ‘De golden sixties’ (okt 2022, 
Manteau), beschrijft  Korneel De Rynck op een verwonderde en gezwinde manier hoe het 
gewone leven veranderde tussen 1958, het jaar van de befaamde Expo, en 1973, toen de 
oliecrisis uitbrak. Met tal van sprekende foto’s en beeldfragmenten.  
 
Een lezing over Soubry-kamelen, de Melkbrigade en sponzig Expobrood. Over de wagens van 
toen, de nieuwe snelwegen en het rijbewijs dat je zomaar kon afhalen. Maar ook over 
draaibare tv-antennes en de stofzuigers van Theofiel Boemerang. Herkenbaar voor wie deze 
periode meemaakte, verrassend voor wie later werd geboren.  
 
Vraagprijs: 
-indien met tussenkomst van Literatuur Vlaanderen (=100 euro subsidie): 360 euro + 0,36 
euro per gereden km met de auto heen en terug (vanuit Marke, bij Kortrijk). Minus subsidie 
betaalt de organisatie dan 260 euro + vervoerskosten.  
Meer info: auteurslezingen.be 
-indien zonder subsidie: 290 euro + 0,36 euro per gereden km met de auto heen en terug  
 



Duur lezing: 
Ongeveer 90 minuten 
 
Technisch nodig: 
Beamer; scherm of projectiemuur; draagbare micro (indien stemversterking nodig); hoger 
(aperitief)tafeltje; laptop; geluidsinstallatie voor micro + voor filmpjes op Powerpoint (dus 
verbinding laptop-geluidsbox). 
 
Ervaring met lezingen: 
De auteur hield al meer dan 300 lezingen over zijn boeken, overal in Vlaanderen. In verband 
met zijn vorig boek, ‘Vroeger was alles anders’, gaf hij 80 voordrachten.  

Enkele reacties van organisatoren over de vorige lezing: 
‘De auteur is een zeer vlotte spreker die zijn materie op gevatte wijze naar voor brengt. Het publiek 
was zeer lovend over de lezing.’ - Bibliotheek Landen 
 
‘Schitterend. Het publiek reageerde enthousiast tijdens de lezing!’ - Davidsfonds Hove 
 
‘De reacties na afloop waren unaniem positief. De inhoud, de manier van presenteren en zijn 
persoonlijkheid vielen echt in de smaak.’ - Neos Kuurne 
 
‘Boeiende presentatie afgewisseld met filmfragmenten.’ - Okra Brugge 
 
‘Een geanimeerd en aangenaam spreker.’ - Davidsfonds Zoersel 
 
‘Een mooi samenspel tussen auteur en publiek.’ - Okra Kaprijke 
 
‘Met veel humor erbij kon Korneel het publiek bekoren vanaf de eerste tot de laatste minuut.’ - 
Bibliotheek Hechtel-Eksel 
 
Over de auteur 
1986, Kortrijk, historicus, schrijver en spreker 
-Auteur van 5 non-fictieboeken en 2 kinderboeken 
-Winnaar Vlaamse Scriptieprijs 2008 
-Winnaar Groene Waterman Publieksprijs 2012 
-Nominatie VPRO Bob den Uylprijs 2012 
-Derde plaats Kinder- en Jeugdjury 2019 (8-10 jaar) voor ‘Waarom een bos geen ramen heeft’ 
-Winnaar Beste Filosofische Kinderboek 2022 voor ‘Hoge beren vangen veel wind’ 
-10.000 exemplaren verkocht van ‘Vroeger was alles anders’ 
 
Interesse? 
Contacteer de auteur via het contactformulier op zijn website 
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