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In Paul Blockx 4/4 zelf schrijven 7 auteurs met

een verschillende achtergrond helder en toe-

gankelijk over het oeuvre van Paul Blockx.

Kunst was voor de psychosegevoelige Paul

Blockx (Mol 1961 - Geel 2015) een overlevings-

strategie. Met penseel, potlood en pen legde

hij zijn kwellingen en verrukkingen bloot. Hij

tekende onder meer duivelssmoelwerken,

vlinders en jeugdherinneringen, maar herte-

kende ook werken van oude meesters. Bo-

venal was Paul Blockx kunstenaar en was hij

niet erg gelukkig met het etiket van outsider-

kunstenaar. Hugo Franssen (schrijverscoach

in OPZ Geel) en Erik Thys (psychiater, kunste-

naar en musicus) nodigen je uit om met open

vizier naar zijn werk te kijken: ‘als kunst die

harten sneller doet slaan en bijdraagt tot de

grootste van alle kunsten, de levenskunst’. 

● A.S

❯ PAUL BLOCKX 4/4 ZELF. Hugo Franssen en

Erik Thys (red.), EPO, 2018, 120 blz., 

ISBN 9789462671485.

B O D Y T A L K  R A A D T  A A N

Levenskunst

Babybijbel
Zo gauw een baby zijn eerste
beschermende cocon – de baar-
moeder – verlaat, is het aan de
ouders om hem (op) te voeden,
te verzorgen, te troosten en te
koesteren, en zijn kleine en
grote kwaaltjes zo goed moge-
lijk te verhelpen. Mooie taken
die ouders liefdevol opnemen
maar hen vaak voor praktische
vragen stellen. Mijn baby biedt
veel antwoorden, want het is
een heus naslagwerk over het
wonderlijke, kwetsbare eerste
levensjaar, waarin de baby zich
met reuzensprongen ontwik-
kelt. Deze toegankelijke, weten-
schappelijk onderbouwde gids
is samengesteld door neonato-
loge Christine Vanhole (UZ
Leuven) en Mama Baas. Een
aanrader voor kersverse ouders
(én grootouders, die toch vaak
een stuk van de zorg opnemen).
● A.S

Aangrijpend
In koude maanden warmen we
ons weleens aan herinneringen
van de afgelopen zomer. Zonder
al te veel weemoed, want er
komt weer een nieuwe zomer,
weten we. Maar wat als die er
niet meer komt en je je daar ten
volle van bewust bent? Twee
jaar na de diagnose van ALS
kiest de 59-jarige Franse schrijf-
ster Anne Bert in het najaar van
2017 voor euthanasie… in Bel-
gië. Want ondanks haar engage-
ment in het debat over het
thema blijft euthanasie in haar
thuisland illegaal. In Mijn aller-
laatste zomer doet ze verslag van
haar laatste levensmaanden. Een
prachtig geschreven, aangrij-
pend boek over ongeneeslijk
ziek zijn en zelf over je einde
willen beslissen, net omdat je
het leven zo mooi vindt. ● A.S

❯ MIJN ALLERLAATSTE ZOMER.

EEN ODE AAN HET LEVEN EN

DE VRIJHEID OM ER ZELF OVER

TE MOGEN BESLISSEN.

Anne Bert, Lannoo, 2018, 122 blz.,

ISBN 9789401453738.

❯ MIJN BABY. ALLES WAT JE

MOET WETEN OVER JE BABY

VAN 0 TOT 12 MAANDEN

Christine Vanhole en Mama Baas, 

Lannoo, 2018, 360 blz., 

ISBN 9789401438797.

Mediargus met docroom pdf


