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Op de Hoogte. 

‘Achter de Wolken’: een nieuwe film met audiodescriptie-app. 

Een bericht van de vereniging ‘Zicht op Cultuur - Slechtzienden en Blinden Platform 

Vlaanderen’. 

Op zaterdag 6 februari om 11 uur organiseert ‘Zicht op Cultuur’ en het ‘Vlaams Audiovisueel 
Fonds’ in de Kinepolis van Gent een speciale première van de nieuwe Vlaamse film ‘Achter 
de Wolken’. Deze debuutfilm van Cecilia Verheyden is gemaakt naar het gelijknamige 
toneelstuk van Michael De Cock. Jo De Meyere speelt de rol van Gerard, Chris Lomme die 
van Emma. Gerard en Emma komen elkaar na meer dan vijftig jaar opnieuw tegen. Ooit 
waren ze geliefden, maar het leven liep anders, want Emma trouwde met de beste vriend 
van Gerard. Vijftig jaar later vinden ze elkaar dus terug en worden ze opnieuw verliefd. Maar 
kan je aanknopen met iets wat je vijftig jaar eerder achterliet? ‘Achter de Wolken’ is het 
verhaal van een overweldigende laatste liefde, beleefd met de intensiteit van de eerste. (…) 
 
Tot zover de trailer van ‘Achter de Wolken’. Op 6 februari hebt u de gelegenheid om de film 
te bekijken en tegelijkertijd via een oortje op uw smartphone of tablet de audiodescriptie te 
beluisteren. Deze audiodescriptie kunt u gratis via de Watson app downloaden. Hebt u zin 
om deze speciale première mee te beleven en kennis te maken met de Watsonapp? Dan 
bent u van harte welkom. De film is gratis, ook voor uw begeleider. Vergeet niet vooraf de 
app en de audiodescriptie te downloaden. Lukt dit niet? Kom dan om 9u30 naar de zaal en 
dan krijgt u hiervoor assistentie. Om 10u30 doen we een kleine test om te zien of de app 
voor iedereen werkt. Hebt u zelf geen smartphone of tablet? Vraag dan een buur, vriend of 

http://watsonapp.nl/


familielid mee naar de film en vraag of u hun smartphone of tablet mag lenen voor de 
audiodescriptie. Vergeet niet om oortjes mee te brengen. 

Hoe werkt de Watson app? Installeer de app op uw smartphone of tablet via: 
http://watsonapp.nl/.  Selecteer de film ‘Achter de Wolken’ en download de bijbehorende 
audiodescriptie. Zet in de cinemazaal uw koptelefoon op en kies 'afspelen' zodra de film 
begint. Watson zorgt ervoor dat de audiodescriptie precies gelijk loopt met wat er in beeld te 
zien is. U kan de Watson app gebruiken met iOS en Android. 

Praktisch. Wanneer? Zaterdag 6 februari. De deuren openen om 9u30, de film start om 11u. 

Inschrijven is verplicht en kan telefonisch via het nummer: 02/226.06.46. Adres? Kinepolis, 

Ter Platen 12, Gent. Openbaar vervoer. Neem aan het Sint-Pietersstation in Gent de bus 

naar de halte ‘Leeuwstraat’. Perrons 14, 15 en 16 liggen vlakbij de zijuitgang van het station. 

U hebt elke vijf minuten een bus. De rit duurt tien minuten. Perron 14: bus 55 of 58. Perron 

15: bus 76, 77 of 78. Perron 16: bus 70, 71 of 72 . Wegbeschrijving. De bushalte 

Leeuwstraat ligt op 3 minuten wandelen van Kinepolis Gent. Ga op het trottoir in de richting 

van waaruit de bus kwam en ga na 17 meter rechts het rondpunt op. Neem op het rondpunt 

de tweede afslag. Dit is de Tijgerstraat. Wandel 190 meter tot op het einde van de 

Tijgerstraat. Sla rechts af de Willem Wenemaerstraat in. Na 58 meter gaat deze straat over 

in de straat Ter Platen waar u rechts op nummer 12 de Kinepolis vindt. 

Tot zover het bericht van ‘Zicht op Cultuur - Slechtzienden en Blinden Platform Vlaanderen’. 

De Verborgen Parels in onze boekencollectie. 

De medewerkers en de gebruikers van de Vlaamse Openbare Bibliotheken hebben samen 

vijfentwintig boeken uitgekozen waarvan ze houden en die ze dan ook warm aanbevelen. 

We stellen deze Verborgen Parels graag aan u voor, in hapbare porties van vijf boeken per 

aflevering.  

‘Eén mens is genoeg’ van Els Beerten. Na de dood van haar vader probeert Juliette zich te 

redden. Als ze niet langer tegen de tirannie van hun moeder kunnen opboksen, besluiten 

Juliette en haar broer elders een nieuw leven te beginnen. Wacht op mij, zo en niet anders 

hebt gij het gezegd. En dat het de dag van uw leven zou worden. (…) Els Beerten. Eén mens 

is genoeg. Speelduur: 7 uur. Boeknummer: 22446. 8 braillebanden. Boeknummer: 16406.  

‘Contrapunt’ van Anna Enquist. Een vrouw wijdt zich aan het instuderen van de 

Goldbergvariaties van Bach. Elk muziekfragment roept bij de vrouw herinneringen op. 

Herinneringen aan haar eigen geschiedenis, haar gezin, haar moederschap en haar 

overleden dochter. De vrouw met het potlood hing over de tafel en las in een zakpartituur 

van de Goldbergvariaties. (…) Anna Enquist. Contrapunt. Speelduur: 6 uur. Boeknummer: 

16022. 9 braillebanden. Boeknummer: 33465. 

 

‘De bewaker’ van Peter Terrin. Twee mannen bewaken in de garage de enige toegang van 

een flatgebouw waar alleen de allerrijksten kunnen wonen. Buiten komen ze niet, wellicht 

omdat er een oorlog gaande is of er een kernramp is geweest, meer weten ook zij niet. We 

moeten dit tot een goed einde brengen. (…) Peter Terrin. De bewaker. Speelduur: 9 uur. 

Boeknummer: 17626. 

‘Taal zonder mij’ van Kristien Hemmerechts. De literaire verwerking van de schrijfster van de 

dood van haar man, de dichter Herman De Coninck. Het is niet omdat ik schrijfster ben dat ik 

http://watsonapp.nl/


over hem moet schrijven. (…) Kristien Hemmerechts. Taal zonder mij. Speelduur: 4 uur. 

Boeknummer: 12005.  

‘Het onverwachte antwoord’ van Patricia De Martelaere. Wie is Godfried? We leren hem 

kennen door de ogen van de vrouwen in zijn leven. Esther, die zijn portret tekent; Clara, een 

genetica, zijn minnares; zijn vrouw Anna, psychoanalytica; Marina, een ex-studente; Sybille, 

een manisch depressieve patiënte van zijn vrouw – en S., die beweert dat ze zijn dochter is. 

Eén man, veel vrouwen die van hem houden. Ik ken hem niet eens, denkt Esther, terwijl hij 

zijn hand verder onder haar rok schuift. (…) Patricia De Martelaere. Het onverwachte 

antwoord. Speelduur: 12 uur. Boeknummer: 2539. 

Heerlijk ontspannend: ‘De oxymorontheorie’ van Pieter Aspe. 
'Oxymoron' is een combinatie van twee woorden die elkaar elk afzonderlijk tegenspreken. 

Een kleine menigte, bijvoorbeeld. Of een jeugdige grijsaard. Hij was levend dood. Ze waren 

eendrachtig in hun tweedracht. Vloeibaar gas. Een exacte schatting, enz… In het boek ‘De 

oxymorontheorie’ is er geen Pieter Van In te bespeuren. De nieuwste 'Aspe' is trouwens het 

allereerste manuscript van de Blankenbergse auteur, dat nooit eerder werd uitgegeven. Het 

was het resultaat van een weddenschap met als inzet een bak Duvel. In november 1990 

wedde Pieter Aspe met een vriend dat hij binnen het jaar een boek zou schrijven. En jawel, 

in november 1991 was ‘De oxymorontheorie’ af. Het hoofdpersonage ervan heet Pieter De 

Klerk. Hij is een bewust werkloze veertiger, die ondanks zijn afkeer van het leven, van 

schoonheid houdt. Al jaren is hij bezig met een experiment dat een antwoord moet bieden op 

twee vragen: is er leven na de dood? En: kunnen we er bij leven al een glimp van opvangen? 

De multinational Alcorp is erg geïnteresseerd in het onderzoek van Pieter De Klerk en in 

diens bevindingen. Alcorp wil immers het eeuwige leven mogelijk maken, al is dat dan niet 

voor iedereen weggelegd. 

(…) 

Pieter Aspe. De oxymorontheorie. Speelduur: 12 uur. Boeknummer: 23282. 13 

braillebanden. Boeknummer: 16523. 

Heerlijk ontspannend: ‘Misverstand in Moskou’ van Simone De 

Beauvoir. 

Simone de Beauvoir, het boegbeeld van de tweede feministische golf, leefde van 1908 tot 
1986. ‘Misverstand in Moskou’ is een nooit gepubliceerd verhaal uit haar nalatenschap, dat 
oorspronkelijk in de bundel ‘De gebroken vrouw’ terecht had moeten komen. Die bundel ging 
over het accepteren van je eigen zwaktes en die van anderen. Uiteindelijk werd ‘Misverstand 
in Moskou’ vervangen door 'De gevoelige leeftijd'. ‘Misverstand in Moskou’ omvat drie 
thema's: politiek debat over het Russische socialisme, venijnig voortwoekerende ouderdom 
en miscommunicatie in een gemoedelijke, lange relatie tussen een man en een vrouw. Heel 
slim koos Simone De Beauvoir voor twee perspectieven om deze thema's af te tasten. We 
volgen afwisselend Nicole en André, beiden gepensioneerd leraar, die in de jaren zestig 
Rusland bezoeken. André is vooral bezig met zijn teleurstellingen over het mislukte 
socialisme, Nicole met de aftakeling van lichaam en geest. Ze denken duidelijk anders over 
dezelfde gebeurtenissen, maar in essentie zijn ze één. Het misverstand dat opduikt, is dan 
ook zo weer verholpen. 



 
(…) 

Simone De Beauvoir. Misverstand in Moskou. Speelduur: 3 uur. Boeknummer: 23224. 

Auteurs lezen voor: ‘Neem en lees: tien gedichten over herinnering’ 

van Stefan Hertmans. 
Wie wordt er niet lyrisch als het gaat om mooie jeugd- of vakantieherinneringen? Evengoed 

zijn we bij momenten ontroerd door ons verleden, zowel collectief als individueel. We 

herinneren ons onze eerste kus, maar ook wanneer de Twin Towers ingestort zijn. 

Herinneringen voeren ons terug naar een ver of nabij verleden, maar leiden ze ons soms ook 

niet om de tuin? Herinneringen kunnen ons op een roze wolk parkeren, maar kunnen ons 

evenzeer laten verdwalen in de minder aangename momenten van ons verleden. Poëzie is 

het genre bij uitstek om het verleden in woorden om te zetten, te bezingen, te bekritiseren, 

kortom, te herinneren. Onder het motto ‘Jaren die druppelend versmelten’ staat de 

Poëzieweek 2016 in het teken van herinneringen. De schrijver van het Poëziegeschenk is dit 

jaar Stefan Hertmans. Als auteur van een omvangrijk literair en essayistisch oeuvre geniet hij 

een brede bekendheid. In onze opnamestudio las hij zelf zijn bundel in. ‘Neem en lees: tien 

gedichten over herinnering’. Speelduur: 15 minuten. Boeknummer: 23485. 1 brailleband. 

Boeknummer: 16572. U kunt nu luisteren naar drie gedichten:  ‘De eerste blik’, ‘Neem en 

lees’ en ‘A thousand kisses deep’. 

 

(…) 

Het Neusje van de Zalm: ‘Het leven en de dood in de ast’ van Stijn 

Streuvels 
Stijn Streuvels werd geboren in Heule in 1871 en stierf 98 jaar later in 1969 in Ingooigem. 

Vijfenvijftig jaar was hij toen hij in 1926 ‘Het leven en de dood in de ast’ publiceerde. Zijn 

grote creatieve periode, waarin hij ‘De vlaschaard’ en andere bekende romans schreef, ligt 

dan al een tijdje achter de rug. Maar met deze novelle schreef Stijn Streuvels een van de 

mooiste korte verhalen uit de Nederlandse literatuur. 

Terwijl het buiten regent en waait, zijn vijf mannen in een eestschuur (de ast) bezig met het 

drogen van cichoreiwortels. Pas na een poosje doemen zij op uit de damp: de jongeren 'De 

Maf' en 'Lot', de bejaarde 'Blomme', de opperdroger 'Hutsebolle' en de gebrekkige 'Fliepo'. 

Ze moeten dag en nacht, ononderbroken, het eestvuur in stand houden. Het zijn 

seizoenarbeiders die het slopende werk gewoon zijn. Terwijl de nacht invalt, mijmeren ze bij 

de open vuurhaarden. De gesprekken gaan over in dromen; verleden en toekomst schuiven 

door elkaar. Een zwerver zoekt in de ast een plaats om te sterven. Met de komst van de 

dood schieten de dromers uit hun sluimerslaap: het banale, onafwendbare leven wacht. Het 

wordt weer dag en de noodzaak der dingen beveelt wat er gedaan moet worden. 

Volgens David Van Reybrouck is 'Het leven en de dood in de ast' van het allerbeste dat de 

Vlaamse literatuur ooit heeft voortgebracht. Hij vond dit boek van Streuvels in het 

boekendorp Redu in het jaar 2000. Telkens als hij een exemplaar tegenkomt, koopt hij het 

om cadeau te doen. Stijn Streuvels is volgens David Van Reybrouck dan ook de Vlaamse 



Tolstoj. De manier waarop hij vanuit het Vlaamse plattelandsleven universele verhalen 

pleegt, is magistraal, vindt hij… 

(…) 

'Het leven en de dood in de ast' speelt zich niet af op de weidse akkers die Stijn Streuvels zo 
vaak beschreef, maar in de beslotenheid van een ‘eest’ (of ‘ast’), de plaats waar 
cichoreiwortels worden gedroogd. Terwijl de jonge boer met zijn twee jongste arbeiders naar 
het dorp getrokken is om er plezier te maken, praten en dromen drie achterblijvers in de ast 
over al hun wensen die door de harde leefomstandigheden nooit in vervulling zijn gegaan. 
Het zijn de drie oudere werkers van de avond- en de nachtploeg: de bejaarde Blomme, de 
opperdroger Hutsebolle en de sukkel Fliepo. 

De landloper Knorre komt in de eest terecht en sterft er in zijn slaap. De drie arbeiders 
realiseren zich dat hij de vrijheid bezat om zijn eigen gang te gaan en van zijn leven te 
genieten, terwijl zij in hun slavenwerk alleen maar hun dromen achterna kunnen lopen. 
Knorres dood dwingt hen tot een gewetensonderzoek. 

Stijn Streuvels bouwt zijn verhaal meesterlijk op en beantwoordt daarbij aan de eenheid van 
tijd, plaats en handeling uit het klassieke theater. De eest is dan ook een toneel voor het 
menselijke bedrijf. De auteur onderstreept dat reeds vanaf het begin: ‘De schuur met de 
dubbele poortluiken breed open, gelijkt een toneel waar, in de gapende diepte, door 
haveloze mannen, in haastig tempo, een spel wordt opgevoerd.’  

In de loop van het verhaal worden de personages zich bewust van de essentie van het 
menselijk bestaan, die wordt gekenmerkt door eenzaamheid en vergankelijkheid, verlangen 
en desillusie, onrecht en armoede, noodlot en tekort. Als een spiegel van deze ‘comédie 
humaine’ fungeert een magistraal intermezzo met het uitbundig spel van de muizen en de 
dodelijke tussenkomst van de uil: een toneel in het toneel én een allegorie voor het spel dat 
het noodlot met de mens speelt. 

Betekenisvol is het motto dat Streuvels zijn novelle meegeeft: ‘Maar ik ben een worm en 
geen mens, / door iedereen versmaad, bij het volk veracht’ (Psalm 22 vers 7). De novelle 
getuigt van een groot medegevoel met de werkmens, die in het bewustzijn van zijn nietigheid 
en ondergeschiktheid tot inzicht komt. Dat weten doet hem lijden en teruggrijpen naar het 
verleden of dromen en denken over wat komen kan. De ast is als de grens tussen leven en 
dood, een plaats waar de mens zich bewust wordt van verleden en heden, maar ook van het 
nu en het later, én van zijn verantwoordelijkheid voor wat hij doet. 

Het verhaal baadt in een magisch-realistische sfeer die versterkt wordt door het spel van 
contrasten tussen binnen en buiten, licht en donker, werk en plezier, bezinning en genot, 
droom en werkelijkheid. En door het gebruik van de inwendige monoloog, want daar echt 
over praten met elkaar kunnen zij niet: ‘Als achter een gesloten wand zullen ze elk hun 
ondervinding verdoken houden, met zich omdragen. ´t Geen zij in gesprek er over 
loslaten, zijn enkel de oppervlakkige beschouwingen en nietsbetekenende 
bijzonderheden; van ´t geen in de diepere lagen van hun onderbewustzijn begraven 
ligt, kunnen ze elkander niets mededelen…’.  

(…) 

Stijn Streuvels. Het leven en de dood in de ast. Speelduur: 3 uur. Boeknummer: 23330. 2 

braillebanden. Boeknummer: 16541.  



Hedendaags: ‘De terugkeer van het kalifaat’ van Loretta Napoleoni 
Sinds Islamitische Staat plotseling op het politieke toneel verscheen, zijn politieke analisten 

en presidenten, generaals en gewone burgers in verwarring. In haar boek ‘De terugkeer van 

het kalifaat’ gaat internationaal terrorisme-expert Loretta Napoleoni in op de 

tegenstrijdigheden van IS. Ze laat zien hoe de organisatie, die bekend staat om zijn 

middeleeuwse wreedheden, die mensen martelt en onthoofdt, ontvoert en verkracht, is 

kunnen opbloeien in de digitale wereld van vandaag. En hoe heeft een relatief kleine 

strijdmacht zo snel grote delen van Irak en Syrië kunnen veroveren? En waarom beheerst IS 

de kunst van de staatvorming beter dan welke gewapende groep ook? 

Het boek ‘De terugkeer van het kalifaat’ is het resultaat van diepgaande research en gaat in 
op de tegenstrijdigheden van IS. Door de geschiedenis van IS te schetsen en in te gaan op 
het verschil in visie daarop tussen de moslimwereld en het Westen, biedt Loretta Napoleoni 
niet alleen een heldere en samenhangende uitleg van de missie en de ideologie van de 
groep, maar ook een nieuw inzicht in wat het Westen hiervan heeft begrepen – en vooral: 
waar we de bal volkomen misslaan. 

Want de man met het mes, de gevangene in het oranje, Syriëstrijders op zoek naar een 
apocalyptisch paradijs: in geen tijd is Islamitische Staat in Irak en Syrië tot ons collectieve 
wereldbeeld gaan behoren.  

'Spoed u, o moslims, naar uw staat'. Dat verklaarde Abu Bakr al-Baghdadi in zijn inaugurele 
rede als kalief, op 29 juni 2014. 'Het is uw staat. Als u zich houdt aan mijn advies, zult u 
Rome veroveren en de wereld in bezit krijgen, als Allah het wil.' 

Syrische activisten grapten over het dure horloge dat de nieuwe 'kalief Ibrahim' die dag 
droeg onder zijn sobere zwarte kleren. Wereldwijd vroegen media zich intussen af wat dat 
alweer was, een kalifaat. 

Maar voor de Syriërs was IS niet nieuw: de terreurmilitie was onder een langere naam al een 
jaar bezig vooral andere rebellen te verdrijven, ook al stond IS officieel aan hun kant in de 
revolutie tegen president Assad. Voor de Irakezen klonk IS al helemaal bekend: de voorloper 
van IS, 'Al-Qaeda in Irak', opereerde er al sinds de Amerikaanse invasie van 2003. Dat de 
kalief weer openlijk in de stad Mosoel stond, dat was wel nieuw. 

Vergeleken met de historische kalifaten van Damascus, Caïro en Bagdad is het 'kalifaat van 
Raqqa en Mosoel' voorlopig nog geen plaats in de geschiedenisboeken waard. Maar negen 
maanden na de uitroeping ervan hebben we de onthoofdingszomer van 2014 achter de rug, 
een mislukt offensief op Bagdad, een levend verbrande Jordaanse piloot en onthoofde 
Egyptenaren op een Libisch strand… Een regio kortom die ontploft. En in 2015 zat IS nog 
altijd in Raqqa en Mosoel, ondanks internationale bombardementen. 

Tijd dus voor een eerste oogst boeken. Stof is er genoeg. De Italiaanse journaliste en 
economiste Loretta Napoleoni schreef haar boek ‘De terugkeer van het kalifaat’ al 
grotendeels in de zomer van 2014. Ze maakt duidelijk waarom IS 'anders' is: (citaat) 'Voor de 
eerste keer in de moderne geschiedenis zal een gewapende organisatie dan het ultieme doel 
van het terrorisme bereikt hebben: de schepping van een eigen staat uit de as van 
bestaande naties, niet door een revolutie, zoals gebeurde in Iran, maar door een ouderwetse 
veroveringsoorlog gebaseerd op terroristische tactieken. Als zij daarin slaagt, zal Islamitische 
Staat het nieuwe terrorismemodel worden.' (einde citaat). 



Loretta Napoleoni combineert nuttige inzichten met kritiek op de brutaliteit van de Iraakse 
premier Nouri al-Maliki en de Syrische president Bashar al-Assad, die met hun autoritaire 
politiek de voorwaarden voor het IS-succes hebben geschapen.  

(…) 

Loretta Napoleoni. De terugkeer van het kalifaat: de stormachtige opkomst van Islamitische 

Staat en de verwarring in het Westen. Speelduur: 5 uur. Boeknummer: 23473. 

Historie. Historia. ‘Van Louise-Marie tot Mathilde’ en ‘De stoeterij 

van Europa’. 

We beginnen met het boek ‘Van Louise-Marie tot Mathilde: de koninginnen van België’ 
geschreven door Brigitte Balfoort, Lieve Beullens, Misjoe Verleyen en Mark Van den 
Wijngaert.  

Louise-Marie, Marie-Henriette, Elisabeth, Astrid, Fabiola, Paola, Mathilde... We kennen 
misschien wel de namen van de Belgische koninginnen, maar weten we ook wie ze werkelijk 
waren? Vrome verhalen die over hen werden overgeleverd, gaven sommige koninginnen 
buitengewone tot sprookjesachtige gestalten. De auteurs van dit boek doorprikken die 
mythes en gaan op zoek naar hun echte leven. Over de functie van de vrouw van de koning 
staat in de grondwet niets vermeld. Koninginnen worden verondersteld braaf in de schaduw 
van de vorst te leven en de erfelijke monarchie voort te zetten. Toch bleven alleen de eerste 
twee Belgische koninginnen op de achtergrond, maar met koningin Elisabeth –‘de rode 
koningin’- veranderde dat. Wie zijn deze vrouwen? Wat is hun familiale achtergrond? Hoe 
zijn ze de echtgenote van de kroonprins of van de koning geworden? Hoe vullen ze hun taak 
in? Al deze vragen krijgen een antwoord via zeven waarheidsgetrouwe portretten van 
vrouwen die mee de geschiedenis van de Belgische monarchie hebben bepaald. 

(…) 

Brigitte Balfoort, Lieve Beullens, Misjoe Verleyen en Mark Van den Wijngaert. Van Louise-
Marie tot Mathilde: de koninginnen van België. Speelduur: 12 uur. Boeknummer: 23372. 

(…) 

‘De stoeterij van Europa: de Coburgs en hun klim naar de macht’ van Jan Van den Berghe.  

Gaat u even zitten. Wat volgt is een alfabetische inventaris van koningshuizen waar de 
familie Van Saksen-Coburg Gotha –heersend over een lilliputterhertogdommetje in het 
noorden van Beieren- zich via verstandshuwelijken heeft binnengewerkt. Het is 
indrukwekkend: België, Brazilië, Bulgarijë, Denemarken, Frankrijk, Griekenland, Groot-
Brittannië, Hongarije, Italië, Joegoslavië, Luxemburg, Mexico, Noorwegen, Oostenrijk, 
Portugal, Roemenië, Rusland, Spanje en Zweden. En dan zwijgen nog we over de mikmak 
die vanaf 1871 samen het Duitse keizerrijk is gaan vormen en waar de Coburgs zich ook 
binnentrouwden: Anhalt, Battenberg, Beieren, Hessen-Darmstadt, Hohenlohe-Langenburg, 
Leiningen, Reuss, Saksen-Meiningen, Schaumburg-Lippe, Teck, Waldeck-Pyrmont en 
Württemberg. Dat is dus gepruts, slechts adel, geen koningen, geen keizers. 

Bent u uit liefde getrouwd? Mooi. Romantisch. Aandoenlijk. Maar niet slim. Naïef zelfs. U had 
via het huwelijksbed macht, aanzien en rijkdom kunnen vergaren. Zoals de Van Saksen-
Coburg Gothas. Jan Van den Berghe, monarcholoog, heeft er een boek over geschreven: 



‘De stoeterij van Europa: de Coburgs en hun klim naar de macht’. Pracht, praal, heel veel 
overspel, intriges, inteelt, af en toe een moord en een zelfmoord. En matrimoniaal verdriet. 

(…) 

Jan Van den Berghe. De stoeterij van Europa: de Coburgs en hun klim naar de macht. 

Speelduur: 26 uur. Boeknummer: 23457 

Vertel me een verhaal ‘Het had erger gekund’ van Richard Ford. 

Hoe moet je dat nu doen, doodgaan? Tips geeft Richard Ford niet in zijn nieuwe boek: ‘Het 
had erger gekund’. Maar hij antwoordt in vier verhalen wel overtuigend op de vraag hoe je 
erover moet schrijven.  

‘Het had erger gekund’. Met zo'n titel geeft een boek over het naderen van de dood al aan 
dat het niet zal overlopen van de weltschmerz. De Engelse titel van deze overigens 
uitstekend vertaalde verhalenbundel is daarin nog duidelijker, ‘Let me be frank with you’. 
Maar lachen wordt het ook niet, schrijven over de dood blijkt meer een kwestie van terrein 
verkennen, berusten en wennen. In vier verhalen zit de dood de personages telkens wat 
dichter op de hielen. De achtergrond is het New England van net na Sandy, de orkaan die 
einde oktober 2012 de oostkust van de Verenigde Staten enkele dagen in zijn greep had en 
zelfs het leven in New York lamlegde. 

De Amerikaan Richard Ford is 71. Hij heeft in de VS de voorbije decennia een stevige 
reputatie opgebouwd. Hij mist misschien nog net de brede productie om naast Philip Roth of 
John Updike te prijken, maar hij deelt met hen wel de faam dat hij met zijn boeken 
bedachtzaam de stand van de natie uit de werkelijkheid tevoorschijn haalt. Ford is een 
schrijver die voorbij de waan van de dag kan kijken. Onvermijdelijk kan je dan de diepere 
thema's claimen en begin je dan op een bepaald moment over de dood te schrijven. 
Lijdzaam, en niet te analytisch, want je bent te slim geworden voor de arrogantie dat je het 
fenomeen zou kunnen doorgronden, en te sluw om pathetiek te vermijden bij de portrettering 
van een onbeholpen strijd. 

In die toon laat Ford zijn bekende alter ego Frank Bascombe -het hoofdpersonage uit zijn 
grootste romans- terugkijken op zijn leven, terwijl hij door zijn gepensioneerde bestaan 
dwaalt. Ooit was Frank makelaar en schrijver, maar aan beide carrières is een einde 
gekomen. Zijn vrouw heeft nog haar handen vol als rouwbegeleider van slachtoffers van 
Sandy. Frank lijkt een beetje doelloos in de marge van het bestaan mee te lopen. De drive 
van het boek wordt gecreëerd door Franks gedetailleerde observaties, waarin hij zich ver 
houdt van een grote opinie, en toch een menselijk karakter krijgt. Hij kan niet om het lijden 
heen van de mensen rondom hem. 

Met lange tanden maar door een vaag schuldgevoel gedreven bezoekt hij de man aan wie hij 
enkele jaren geleden het huis verkocht dat nu door de orkaan volledig is vernietigd. Ford kan 
in het eerste verhaal heel overtuigend de twijfel van Bascombe overbrengen: moet hij zich nu 
excuseren tegenover de nieuwe eigenaar, of mag hij zich gelukkig prijzen omdat hij zijn 
eigen waarde niet naar de haaien heeft zien gaan? 

In veruit het beste verhaal uit de bundel belt een vrouw bij Frank aan met de vraag of ze zijn 
huis eens mag bekijken, want heel vroeger woonde ze hier. Ze blijkt een tragische 
achtergrond te hebben. In geen van de vier verhalen is er een uitgewerkte plotontwikkeling 
maar in dit verhaal grijpt de stapsgewijze ontbloting van het drama naar de keel. Nog dichter 



nadert de dood nadien: Frank bezoekt zijn ex die dodelijk ziek is, en in het slotverhaal een 
kennis die wellicht nog maar enkele dagen te leven heeft. 

U kunt nu luisteren naar het verhaal: ‘Het had allemaal erger gekund’. 

(…) 

Dit was ‘My Father’s house’ van Bruce Springsteen. 

Richard Ford. Het had erger gekund. Speelduur: 8 uur. Boeknummer: 23242. 

Het hoorspel ‘Het machtig reservoir’ van Peter Terson  
Bovenop een hoge waterreservoir staan René Verreth en Mandus De Vos. De ene is de 

bewaker, de andere een keurige bediende die een geordend leven leidt. Hoe beter we de 

twee mannen leren kennen, hoe schrijnender de situatie wordt… 

(…) 


