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Heerlijk ontspannend, lees maar, het is 
leuk wat er staat in: ‘Van In: episode 1’ 
van Pieter Aspe, ‘In het licht van de 
vuurtoren’ van Jean Pendziwol en ‘De 
deal’ van Elle Kennedy 

Deel 1: Van In: episode 1’ van Pieter Aspe 

Na het overlijden van zijn geliefde echtgenote en muze Bernadette heeft Pieter Aspe schoon 

schip gemaakt. Hij nam afscheid van vertrouwde personages als Guido Versavel en 

Hannelore Martens en gaat alleen verder met een tot op het bot gestripte Pieter Van In. Het 

boek: ‘Van In: episode 1’ is het eerste deel van wat een rijtje van tien moet worden. De 

zeventigjarige ex-commissaris Van In sloft wat doelloos door het leven tot Kira, een 

charmante en niet op haar mondje gevallen privédetective, hem vraagt haar te helpen bij het 

terugvinden van de al zes maanden spoorloze zoon van een oude vrouw. Hun zoektocht 

leidt hen naar Rome waar ze al snel ontdekken dat de zogenaamd verdwenen man 

samenleeft met de boezemvriend uit zijn jeugd. Die Romain is freelancejournalist en is in 

Rome voor de bijeenkomst van een geheime Orde van Belgische katholieke 

hoogwaardigheidsbekleders. Ook een agente van Europol is Romain gevolgd vanuit België. 

Kira wordt ontvoerd en gemarteld en dan begint het pas. Bestsellerauteur Aspe heeft na 

veertig boeken Van In tot zijn enige hoofdpersonage bevorderd terwijl diens vrouw en 

kinderen zonder uitleg verdwenen zijn, net als zijn ex-collega Versavel. Van In is mentaal 

nog altijd in topvorm en het verhaal is grappig en spannend geschreven. Aspe is een 

rasverteller! (…) 

Deel 2: ‘In het licht van de vuurtoren’ van Jean Pendziwol  

Elizabeth woont in een verzorgingstehuis, waar ze de tiener Morgan ontmoet, die als 

taakstraf een hek moet schilderen. Het meisje leest de oude, bijna blinde vrouw voor uit de 

dagboeken van Elizabeths vader die vuurtorenwachter was van Porphyry Island in Canada. 

Elizabeth groeide daar op met haar kunstzinnige tweelingzus Emily en twee oudere broers. 

Het lezen van de dagboeken brengt haar verleden opnieuw tot leven. Maar ook Morgan, die 

wees is, ontdekt dingen over haar familiegeschiedenis. De Canadese auteur Jean Pendziwol 

groeide zelf op aan Lake Superior en kent de omgeving waarover ze schrijft als geen ander. 

Ze baseerde haar roman op de echte dagboeken van een vuurtorenwachter, aangevuld met 

haar eigen fantasie. ‘In het licht van de vuurtoren’ is een sfeervolle roman, vol geheimen en 

raadsels en zeer beeldend geschreven. Ook is het mooi opgebouwd: de dagboekfragmenten 

worden omringd door hoofdstukken waarin de oude vrouw en het meisje afwisselend de 



verteller zijn. Voor liefhebbers van onherbergzame eilanden, wind en water. Tot het eind toe 

spannend en boeiend. (…) 

Deel 3: ‘De deal’ van Elle Kennedy 

Als Garreth zijn plek in het ijshockeyteam dreigt te verliezen door een onvoldoende voor 

filosofie, probeert hij de sarcastische Hannah over te halen hem bijles te geven en in ruil 

daarvoor doet hij zich voor als haar vriend om haar status op de campus te verhogen. (…) 

Pieter Aspe. Van In. Episode 1. Speelduur: 12 uur. Boeknummer: 27203. 13 braillebanden. 

Boeknummer: 17186. 

Jean Pendziwol. In het licht van de vuurtoren. Speelduur: 12 uur. Boeknummer: 25838. 12 

braillebanden. Boeknummer: 17027. 

Elle Kennedy. De deal. Speelduur: 14 uur. Boeknummer: 27271. 

Auteurs lezen voor en wel in uw oor: 
‘Rue des regrets’ van David Troch en 
‘Wij nemen het heft in handen’ van 
Yasmien Naciri 

Deel 1: ‘Rue des regrets’ van David Troch 

Mooie titel: ‘Rue des Regrets’. Daarmee debuteert voormalig Gents stadsdichter David Troch 
als prozaschrijver. Hij bundelde negentien verhalen die vaak draaien om mannen die losers 
zijn. Eén verhaal begint zo: “De dag nadat je doodging, belde ik een escorte.” De 
openingsregel van een ander: “De hond naast me zit te janken alsof ik al dood ben.” In het 
openingsverhaal ‘Wachtkamer’ observeert een man de wachtende patiënten bij de huisarts, 
maar zelf gaat hij nooit binnen. Tot de dokter hem toch roept. Mooi is ook het verhaal 
‘Interessante Lectuur’ waarin een man in een trein een vrouw aanspreekt die een stapel 
doodsbrieven doorneemt. In het titelverhaal ‘Rue des regrets’ maakt een man dan weer een 
lange tocht met een fiets en overdenkt hij de keuzes die hij maakte in zijn leven. Hij belandt 
uiteindelijk in de ‘Rue des Regrets’, een café. De verhalen van David Troch baden in 
melancholie. Met mededogen portretteert hij mannen die worstelen met zichzelf en de -
medemens. “Er ontbreekt een vrouw in mijn leven. Of een moeder. Of allebei”, zegt het 
hoofdpersonage in ‘Knoop’. Dus heeft hij een date geregeld. Het verhaal heeft een mooie, 
maar droevige pointe. Deze miniaturen uit de Spijtstraat tonen dat Troch ook als proza-
auteur een toekomst heeft. (…) 

Deel 2: ‘Wij nemen het heft in handen’ van Yasmien Naciri 

De jonge ondernemer en marketeer van Marokkaanse afkomst Yasmien Naciri neemt 
duidelijk het heft in handen. Ze schrijft een column voor De Morgen, treedt regelmatig op in 
het tv-programma ‘De Afspraak’ en toert Vlaanderen rond om te spreken over diversiteit en 
ondernemerschap. Ze wijst erop dat er een nieuwe generatie aankomt die behoefte heeft 
aan een verhaal dat hoop biedt en dat een aanzet biedt het heft in eigen handen te nemen. 
Niet achterover leunen en vastgeroest blijven in het verleden. Het zijn niet de politici en 
beleidsmakers die de richting van onze samenleving bepalen, maar de burgers. Zij moeten 
duidelijk maken dat het eindelijk tijd is om een andere koers te varen. Burgers moeten 
gezamenlijk met woorden en daden integreren in die nieuwe samenleving. Yasmien Naciri 
stelt in dat kader onverwachte vragen, wijst op ingesleten vooroordelen en bekijkt vooral wat 



die nieuwe, veranderende wereld ons kan bieden. Boeiende thema's zijn: armoede kent 
geen kleur; diversiteit op de arbeidsmarkt, werkvloer en media; meertaligheid als troef; 
wederzijdse integratie; het belang van acceptatie. (…) 
 
David Troch. Rue des regrets : verhalen. Ingelezen door de auteur. Speelduur: 5 uur. 

Boeknummer: 27309. 

Yasmien Naciri. Wij nemen het heft in handen. Ingelezen door de auteur. Speelduur: 2 uur. 

Boeknummer: 27307. 

Een gesprek met Sigrid Spruyt over 
haar boek: ‘Dagboek van een anker: 
nieuwsallergie’ 

Van 1989 tot 2007 werkte Sigrid Spruyt voor de nieuwsdienst van de VRT, de laatste tien 
jaar als journaalanker. Ze verliet destijds het scherm als gevolg van een make-upallergie, 
maar dat blijkt een decennium later slechts de halve waarheid, zo schrijft ze in haar boek: 
‘Dagboek van een anker: nieuwsallergie’. De laatste zes jaar van haar carrière als 
journaalanker hield Sigrid Spruyt een dagboek bij. Het is een somber verhaal waarin ze 
beschrijft hoe ze haar journalistieke droom in rook zag opgaan. “De VRT is verziekt, rot en 
tragisch”, schrijft ze onder meer in een vlaag van woede. “Mijn dagboek beschrijft alleen mijn 
laatste jaren bij de VRT, een periode waarin ik me steeds minder thuis voelde in het huis. 
Bijna twintig jaar was ik een meubel geweest in menige huiskamer en toen verdween ik 
plots, met als verklaring die schminkallergie. Ze was geen verzinsel, maar het ware probleem 
was een nieuwsallergie. Ik vond dat het met de samenleving de verkeerde kant opging en 
dat de media en het tv-journaal daar een grote rol in speelden. Of ik het niet mis, is de immer 
weerkerende vraag. Een vraag die zich niet zo een-twee-drie laat beantwoorden. Zelf wil ik 
het er namelijk nooit over hebben, over de wereld van klatergoud en nieuwigheden die ik 
heel bewust de rug heb toegekeerd. Mijn allergie was er immers niet alleen een voor de 
schmink, maar ook een voor het medium en bij uitbreiding voor de media. Zodra mensen je 
in een doosje hebben gestopt, etiket erop en klaar, raak je er niet meer uit. Dus zat ik daar 
nog altijd, in dat nieuwsdoosje dat me zo beknelde, en kon ik evengoed een poging wagen 
om de zaak uit te leggen. Hoe dat beter doen dan een blik achter de schermen bieden? 
Geen intellectuele betogen, wel mijn werkelijkheid, mijn reactie op het nieuwsbedrijf, 
onmiddellijk en minimaal gefilterd weergegeven door middel van mijn dagboeknotities.”. 
Sigrid Spruyt las haar boek ‘Dagboek van een anker: nieuwsallergie’ zelf in in onze 
bibliotheek. (…) U kunt nu luisteren naar een gesprek tussen Bert Vereycken en Sigrid 
Spruyt. (…) Sigrid Spruyt. Dagboek van een anker: nieuwsallergie. Ingelezen door de auteur. 
Speelduur: 8 uur. Boeknummer: 27519. 

Het Neusje van de Zalm, u moet het 
gelezen hebben: ‘De jaren’ van Virginia 
Woolf, ‘Reis naar het einde van de 
nacht’ van Louis-Ferdinand Céline en 
‘De goede zoon’ van Rob Van Essen 



Deel 1: ‘De jaren’ van Virginia Woolf 

Virginia Woolf, de legendarische Engelse schrijfster die leefde van 1882 tot 1941, had een 
ongekend taalgevoel. Sla één van haar romans op een willekeurige plek open en haar 
deinende zinnen voeren je mee als een bootje op een rivier. In een bijna hypnotisch ritme 
rijgt Woolf gedachten, observaties en gebeurtenissen aaneen. Doordat zij personages van 
zeer nabij volgt, in belevenissen, gevoelens en gepeins, lijkt het alsof ze de tijd weet uit te 
rekken. Haar bekendste roman 'Mrs Dalloway' uit 1925 genoot een opleving toen de 
Amerikaanse schrijver Michael Cunningham een ode aan dit werk schreef en zijn boek in 
2002 verfilmd werd met Nicole Kidman in de rol van Virginia Woolf. Haar andere werk lijkt 
evenwel steeds meer in de schaduw te verdwijnen. Dat geldt ook voor 'The Years' uit 1937, 
gedurende haar leven haar enige bestseller, maar tegenwoordig amper nog gelezen. Nu 
komt daar bij ons hopelijk verandering in, want onlangs is er een schitterende vertaling 
verschenen. In 'De jaren' volgen we de afzonderlijke familieleden Pargiter gedurende een 
halve eeuw. We zien ze opgroeien en ouder worden, ze krijgen zelf kinderen en ook die 
worden volwassen. Woolf zoomt steeds in op enkele dagen in een bepaald jaar; ze springt 
van 1880 naar 1891 naar 1907 tot we bij het 'heden' aanbelanden, dat ergens midden jaren 
dertig is. Het is alsof je door een fotoalbum bladert waarin bepaalde momenten zijn 
vastgelegd en je de tussenliggende jaren zelf invult. Oorspronkelijk wilde de schrijfster 
belangrijke maatschappelijke kwesties in deze roman bespreken. Op 2 november 1932 
schreef ze in haar dagboek: 'Het moet een essayistische roman worden genaamd ‘The 
Pargiters’ - waarin alles aan de orde komt, seks, opvoeding, leven, enz.' Het zou een vervolg 
zijn op 'A Room of One's Own', Woolfs fameuze essay waarin zij de obstakels besprak waar 
schrijvende vrouwen tegenaan liepen als zij wilden studeren en zich ontwikkelen. In dit 
vervolg moest het om vrouwen met 'gewone' levens en beroepen gaan, vrouwen van 
verschillende leeftijd en klasse. In 'De jaren' belicht Woolf van binnenuit hoe vrouwen streven 
naar een eigen invulling van het leven én proberen tegemoet te komen aan 
maatschappelijke verwachtingen. Daarnaast neemt Woolf ook het perspectief in van de 
aanwezige mannen - broers, vrienden, echtgenoten - die deze vrouwen, vaak vol liefde, 
maar ook verstrikt in conventies, observeren en beoordelen. De fictieve hoofdstukken 
zouden afgewisseld worden door essays, waarin Woolf zich ook zou uitspreken over 
pacifisme, aanranding van meisjes en de seksuele vrijheid van mannen. Onderwerpen die 
vandaag minder gedateerd zijn dan je zou verwachten. Misschien is het te betreuren dat 
Woolf uiteindelijk besloot deze reflecties te schrappen. Maar juist doordat het een vormvaste 
roman werd, vormde de familiegeschiedenis toen een tijdsdocument dat velen aansprak. 
Woolfs associatieve schrijfstijl overstijgt evenwel haar tijd; hoe zij voortdurend van 
perspectief wisselt, wervelt en imponeert nog altijd. In de roman is de aandacht verschoven 
naar het meer universele, menselijke; naar psychologische impressies en gedachten over 
vrijheid, herinnering en tijd. Meer nog dan het politieke klimaat bepaalt nu de 
weersgesteldheid de sfeer in de afzonderlijke jaren. Ook hierdoor overstijgt het de specifieke 
epoche - wat is er tijdlozer dan Engelse regen of zon? Elk hoofdstuk opent met een verteller 
die boven het land lijkt te zweven als een vogel, de boeren observerend, een druppel aan 
een blad, de mensenstroom in een winkelstraat. In het eerste hoofdstuk is het druilerig: (…) 

Deel 2: ‘Reis naar het einde van de nacht’ van Louis-Ferdinand 

Céline 

Louis-Ferdinand Céline leefde van 1894 tot 1961. Toen in 1932 de roman 'Reis naar het 

einde van de nacht' verscheen van de tot dan toe onbekende schrijver Louis-Ferdinand 

Céline (schrijversnaam voor de arts Louis-Ferdinand Destouches), veroorzaakte dat meteen 

een hoop gerucht. Zoveel gootjargon, zoveel nihilisme en pessimisme, zo'n onthutsende kijk 

op de mens, dat waren ze in de schone Franse letteren niet gewend. Maar dat het een 

baanbrekend meesterwerk betrof was ook direct duidelijk. Natuurlijk moest het de Prix 

Goncourt krijgen. Maar nee, het boek was te buitensporig en de prijs ging naar ene zekere 



Guy Mazeline voor 'Les loups'. Zelfs de rechtbank kwam er bij deze evidente miskleun aan te 

pas en oordeelde dat Céline zich te zeer aan de Franse taal vergrepen had om de prijs te 

kunnen claimen. Slecht voor de verkoop was het schandaal natuurlijk niet, in korte tijd 

werden er 50.000 exemplaren van verkocht. Céline is met 'Reis naar het einde van de nacht' 

en het daaropvolgende 'Dood op krediet' misschien wel de invloedrijkste Franse schrijver van 

de twintigste eeuw geweest. Hij leidde de literatuur naar een terrein dat ze voordien niet 

kende, de cloaca, de straattaal, de eindeloze scheldkanonnades. Je zou kunnen zeggen dat 

bij hem de literatuur pas werkelijk door de modderigste loopgraven en de existentiële 

uitzichtloosheid van de Eerste Wereldoorlog wordt gehaald. Naast Céline's danse macabre 

zijn de oorlogsverslagen van Remarque, Barbusse of Graves nette nota's op keurige A4'tjes. 

Dat vonden zijn tijdgenoten in elk geval; de letteren waren na 1918 wel veranderd, je had 

bijvoorbeeld het vreemde surrealisme erbij gekregen, maar vergeleken met de knuppel die 

Céline in het hoenderhok gooide was dat een lief sprookje. Céline heeft meer dan eens over 

de Eerste Wereldoorlog geschreven, op achttienjarige leeftijd nog gewoontjes in 'Het 

notitieboekje van kurassier Destouches' waarin hij zijn prille onthutstheid laat blijken. 

Vervolgens in 'Reis naar het einde van de nacht', dat begint op het moment dat Céline's alter 

ego Bardamu de oorlog ingaat, en verder in een bewaard gebleven fragment 

'Kanonnenvoer', dat de vervolgroman van 'Dood op krediet' had moeten worden. Later kwam 

ook de Tweede Wereldoorlog nog aan de beurt, in 'Noord' en 'Van het ene slot naar het 

andere'. Je zou kunnen zeggen dat hij voortdurend de oorlog opzoekt, zelfs in vredestijd. 

Want, zoals Céline in zijn 'Reis' een geleerde arts laat opmerken: “Zie je, Bardamu, de oorlog 

is, door de onvergelijkelijke mogelijkheden die hij ons biedt om het zenuwstelsel te testen, 

een geweldig middel om toegang te krijgen tot de menselijke geest.” Om Céline's 

letterkundige belang te taxeren moet je je realiseren dat schrijvers als Henry Miller, Charles 

Bukowski, en bij ons Jan Cremer, Jef Geeraerts en Herman Brusselmans, allemaal 

schatplichtig aan hem zijn. Maar ook iemand als Sartre stond onder zijn invloed. Céline 

maakte de taal van de straat en het volk literair acceptabel. Niet voor niets is hij wel 'de 

Rabelais van het atoomtijdperk' genoemd. Hij schiep een nieuwe lyriek van bitterheid, 

gevloek en getier. Maar in zijn 'Reis' moet dat allemaal nog op gang komen. Observaties als 

“Die gore stafpik had geen rust voordat hij ons elke avond de dood in had gestuurd en zo'n 

bevlieging kreeg hij vaak bij zonsondergang” of “Op deze wereld breng je je tijd door met 

moorden of met liefhebben, of met allebei tegelijk” vond men in zijn tijd allicht heel 

schokkend maar na zeventig jaar klinken ze nogal tam. In latere boeken overtreft hij die 

eerste scheldkanonnades in elk geval ruimschoots. Het wordt dan allemaal veel 

kortademiger, met van die karakteristieke afgebroken zinnetjes, terwijl in 'Reis' de zinnen nog 

min of meer in de pas lopen. 'Reis naar het einde van de nacht' beschrijft de uitzichtloze 

tocht van Bardamu door deze absurde wereld. In de Eerste Wereldoorlog realiseert hij zich 

de waanzin van de collectief georganiseerde moordpartijen waarvoor de mensen enthousiast 

in de rij moeten gaan staan. In Afrika wordt hij geconfronteerd met de hebzucht en de 

botheid van de blanke kolonist. Maar nergens voelt hij de eenzaamheid zo sterk als in New 

York, de kille "rechtopstaande' stad van levende automaten. Terug in Parijs staat hij als arts 

volkomen machteloos tegenover de achterdocht, de bekrompenheid en het misdadig 

egoïsme van zijn patiënten. 'De Reis naar het einde van de nacht’ is het ultieme boek van de 

twintigste eeuw, met zijn cynische kijk op de Eerste Wereldoorlog, de kolonisatie, de 

dekolonisatie, de urbanisatie en wat een mens toch verder met zijn leven aan moet. Fel en 

genadeloos klaagt Céline in dit relaas van Bardamu's omzwervingen onze maatschappij aan, 

waarin altijd dezelfden het gelag moeten betalen. Even fel en genadeloos ontleedt hij de 

mens. De vertaling van E.Y. Kummer werd bekroond met de Martinus Nijhoffprijs. (…) 



Deel 3: ‘De goede zoon’ van Rob Van Essen 

De Nederlandse auteur Rob van Essen roept in zijn boek ‘De goede zoon’ een wereld op die 
op tal van punten nog zeer herkenbaar is, maar in het hart van het verhaal is niets meer wat 
het lijkt. Twee mannen, een jaar of zestig oud, rijden met een auto naar het zuiden. Slechts 
een kent het doel van de reis. De ander, de naamloze schrijver die het verhaal vertelt, kijkt 
wat lethargisch om zich heen. Het leven overkomt hem al jaren en nu zijn moeder net is 
overleden, is zijn grip op het bestaan niet fermer geworden. Hij heeft bijvoorbeeld pas in 
tweede instantie door dat zijn reisgezel een ontheffing moet hebben gekregen voor de 
benzineauto waarin ze hebben plaatsgenomen. Om hen heen ziet hij voornamelijk 
zelfrijdende elektrische vehikels. Zo heel veel woon-werkverkeer is er overigens niet meer. 
Sinds de invoering van het basisinkomen schuifelen de mensen liever door musea, gaan ze 
op pelgrimage, of hebben ze zich massaal gestort op het schrijven van die ene roman die ze 
in zich denken te hebben. De verteller probeert de technologische en andere veranderingen 
niet te veel aan zijn hart te laten komen. Hoe irritant het ook kan zijn dat de 'receptierobo's' 
en andere pratende apparaten zich de ironie - ooit het ultieme defensiemechanisme van de 
geletterde elite - hebben eigengemaakt, de vervreemding van het leven is voor hem geen 
gevolg van de recente ontwikkelingen. Het is veeleer andersom. De invoering van het 
basisinkomen en de alomtegenwoordigheid van artificiële intelligentie is een gevolg van de 
vervreemding die voor hem al veel eerder is ingezet en die moeilijk op één moment vast te 
pinnen valt. Het besef is er ineens. 'Eén klein detail', verzucht hij ergens, 'je ziet het pas als 
je erop let, maar dit was niet meer mijn wereld, ik was hier nog maar net aangekomen, het 
was een hedonistische nieuwe wereld.' ‘De goede zoon’ is geschreven vanuit een 
fundamenteel en herkenbaar gevoel van ontheemding. Wat er precies veranderd is, blijft 
onduidelijk, maar dat de beschaving die ons moest behoeden voor onwetendheid, 
machtswellust en geweld schielijk is verdwenen, is een onweerlegbaar feit. Het wordt nog 
erger als blijkt dat de hoofdpersoon een verleden heeft als medewerker van een onduidelijk 
Archief en een nog veel schimmiger Dienst. Zonder dat hij er ooit het fijne van heeft 
geweten, is hij in het Archief betrokken geweest bij het opbergen van het verleden en is hij 
vervolgens ingezet in het verzinnen van een nieuwe voorgeschiedenis voor de meest 
kleurrijke Archiefmedewerker, die een van de daders is van een grote ontvoeringszaak. De 
verteller is optimistisch. De futuristische elementen in het verhaal geven een absurde toon 
aan de gebeurtenissen en verlichten de zwaarte van zijn observaties enigszins, maar hoe 
verder de reis vordert, hoe duidelijker het wordt dat hij zal moeten boeten voor zijn 
schrijfsels. Rob van Essen won met zijn boek ‘De goede zoon’ eerder dit jaar de Libris 
Literatuurprijs. (…) 

Virginia Woolf. De jaren. Speelduur: 18 uur. Boeknummer: 25659. 21 braillebanden. 

Boeknummer: 17016. 

Louis-Ferdinand Céline. Reis naar het einde van de nacht. Speelduur: 21 uur. Boeknummer: 

27235. 20 braillebanden. Boeknummer: 34675. 

Rob Van Essen. De goede zoon. Bekroond met de Libris Literatuurprijs, 2019. Speelduur: 11 

uur. Boeknummer: 27310. 17 braillebanden. Boeknummer: 44646. 

Hedendaags, een maatschappelijk 
thema uitgelicht: ‘Red de democratie!: 
waarom het systeem hapert en wat we 
eraan kunnen doen’ van Manu Claeys, 



‘Fascisme: een waarschuwing’ van 
Madeleine Albright’ en ‘Kunnen we 
leren van het verleden? Een 

hoorcollege over het nut van 
geschiedenis’ van Maarten Van Rossem 

Deel 1: ‘Red de democratie! : waarom het systeem hapert en wat we 

eraan kunnen doen’ van Manu Claeys  

De auteur, een Vlaamse politicoloog en politiek activist met vele banden in de Verenigde 

Staten, schetst de tekortkomingen van de representatieve democratie en zoekt naar 

alternatieven of wegen ter verbetering. Er wordt van ons verwacht dat we politici verkiezen 

en vervolgens onze mond houden. Burgers willen echter gehoord worden door hun 

bestuurders, niet alleen geteld. Zo ontstaat er een kortsluiting in de democratie. Manu Claeys 

beschrijft haarfijn hoe en waarom burgers en politici zichzelf opsluiten in conflicten, wat tot 

ontreddering en polarisering leidt. Een verrijkte invulling van politiek burgerschap biedt 

uitkomst. Claeys maakt de vergelijking met het brein van de octopus, een dier dat denkt met 

zijn hele lichaam. De armen handelen deels autonoom. In het octopusmodel hoeven burgers 

niet langer toeschouwers te blijven bij de partijpolitieke strijd van anderen, machteloos 

toekijkend en zich uiteindelijk afwendend. Ze worden zelf politieke actoren, op vele 

manieren. Democratische intelligentie en rechtvaardigheid leg je niet op van bovenaf, je 

bouwt ze op door overheden en burgers slim te laten samenwerken. (…) 

Deel 2: ‘Fascisme: een waarschuwing’ van Madeleine Albright 

In een wereld vol millennials noemt de vroegere Amerikaanse minister van buitenlandse 
zaken Madeleine Albright zichzelf 'een vitale overjarige'. Ze is 81 jaar. Maar haar aftandsheid 
heeft, vindt ze zelf, één groot voordeel: ze heeft de Tweede Wereldoorlog nog meegemaakt, 
net als de Koude Oorlog en de val van de Berlijnse muur. Ze kan de dingen vergelijken. Nu 
ziet Albright in de huidige generatie leiders duidelijk tekenen van een terugkerend fascisme. 
De wereld kent Albright als de minister van buitenlandse zaken onder president Bill Clinton, 
twintig jaar geleden inmiddels. Ze was de eerste vrouw die dat ambt bekleedde, maar 
bereidde de weg voor andere vrouwen - Condoleezza Rice, Hillary Clinton. Ook nu ze 
behoorlijk op leeftijd is, werkt ze nog altijd, als docent op de universiteit van Georgetown en 
als voorzitter van een instituut dat wereldwijd strijdt voor democratische waarden. Sinds haar 
tijd als minister draagt ze broches die uitdrukken wat haar stemming is. Ballonnen als het 
goed gaat, insecten als ze er wat minder zin in heeft. Sinds haar laatste boek draagt ze er 
eentje die Mercurius moet voorstellen - de boodschapper. "We zijn er nog niet, maar er zijn 
wegwijzers op de weg terug naar een tijdperk waarin het fascisme aansloeg", is haar 
boodschap. Haar nieuwste boek 'Fascisme, een waarschuwing' gaat over Albrights eigen 
familiegeschiedenis, die sterk verweven is met de Europese historie. Eerst moest haar gezin 
- ze komt uit een Joods-Tsjechische familie - vluchten voor Hitler, later voor het 
communisme. Het gaat over hoe Italië en Duitsland ten prooi vielen aan het fascisme. En het 
gaat over de huidige leiders: over mannen als Orbán, Poetin, Erdogan en Trump. 'Welke 
methode ze ook gebruikten, fascistische leiders smeedden elk een emotionele band met de 
massa en brachten lelijke gevoelens aan de oppervlakte', schrijft ze. En in een van de vele 
interviews over haar boek stelt ze: "Een terugkerend kenmerk van fascistische leiders is dat 



ze een groep buitensluiten. Wat destijds de Joden waren, zijn nu vaak de migranten." Ze 
wijst onder meer op Hongarije, waar onlangs zelfs hulp bieden aan migranten verboden 
werd. Ja, misschien is ze te alarmistisch, erkende ze al in menig interview. Maar haar vallen 
nu eenmaal de parallellen op. Ze beschrijft bijvoorbeeld ook het enorme gevoel van hoop op 
politieke verandering dat met het fascisme in de jaren dertig in Europa opkwam op een 
moment dat vele burgers politiek waren afgehaakt, en vergelijkt dat met het verlies van 
vertrouwen in de instituties van nu. "Mensen zeggen dat ze niet gaan stemmen omdat hun 
stem tóch niet telt", zegt ze. Ze schrijft: 'We weten uit ervaring dat fascisme en de tendensen 
die daartoe leiden zich gemakkelijk lenen voor imitatie'. Ze ziet hoe leiders in Turkije, 
Hongarije, Polen en de Filippijnen recepten gebruiken die 'zijn uitgeprobeerd in Venezuela of 
Rusland'. Zelfs haar eigen VS 'begint weg te glijden'. 'We hebben in de moderne tijd nog 
nooit een hoofd van de uitvoerende macht gehad die in woord en daad zó ingaat tegen de 
democratische idealen.' Albright had nooit verwacht dat het zo zou lopen. Samen met de 
halve wereld geloofde ze dertig jaar geleden nog dat de democratie voor altijd de tegenstand 
had overwonnen. 'Als je fascisme ziet als een wond die bijna is geheeld, dan is Trump in het 
Witte Huis zoiets als heel hard aan het korstje krabben', schrijft ze. 'Hij ziet de wereld als een 
strijdperk, waarin elk land erop uit is een ander te overheersen.' (…) 

Deel 3: ‘Kunnen we leren van het verleden? Een hoorcollege over 

het nut van geschiedenis’ van Maarten Van Rossem 

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Maar kunnen 

we wel van het verleden leren? Misschien helpt geschiedenis gebeurtenissen, trends en 

nieuws in perspectief te zetten en kan het zo een remedie vormen voor onze kortzichtige 

blik. Voormalig hoogleraar Maarten van Rossem behandelt in dit hoorcollege de rol van 

geschiedenis en geschiedenisstudie in een samenleving die niet verder kijkt dan de dag van 

morgen. (…) 
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Historie. Historia. Ken het verleden, 
begrijp het heden: drie romans over de 
zeventiende eeuw 

Deel 1: ‘Gekroonde hoofden’ van Jan Pauwels 

De Zuidelijke Nederlanden, van 1604 tot 1659. Een conflict tussen de bisschop van Gent en 

het dubbelklooster van Maria Troon in Dendermonde loopt stevig uit de hand. De schatrijke 

Antoon Triest, bisschop van Gent, reist per koets naar elke uithoek van zijn bisdom. 

Onvermoeibaar controleert hij pastoors en kloosterlingen, bouwt kerken en kapellen, geeft 

opdrachten aan beeldhouwers en schilders. Door zijn ijver blaast hij de kerk nieuw leven in. 

Hij is zowel de vriend van de aartshertogen als van het gewone volk, want hij schenkt zijn 

fortuin aan de armen en biedt hen voedsel en onderdak. Wanneer Triest kwalijke geruchten 

opvangt over de levenswandel van de birgittinessen - de 'gekroonde hoofden' - in een 

dubbelklooster van Dendermonde, arresteert hij kordaat enkele zusters en stuurt hij de 



paters definitief weg. Dan gebeurt wat iedereen onmogelijk acht: de zusters en paters komen 

in opstand tegen de populaire bisschop, de collega's-bisschoppen weigeren hun steun, de 

politieke overheid saboteert zijn acties, rellen breken uit in de stad en de pauselijke 

rechtbanken geven hem ongelijk. Samen met Cornelis Ooms, zijn rechterhand, en Moeder 

Odilia, de nieuwe abdis van Maria Troon, bijt de bisschop zich vast in het onderzoek. Wat 

heeft zich precies afgespeeld achter de kloostermuren? Wie trekt echt aan de touwtjes van 

de opstand? Welke rol speelt het 'ketterse' jansenisme? Waar komt de schimmige advocaat 

van het klooster vandaan? Terwijl de pest de kerkhoven vult en de protestanten en de 

Fransen het grondgebied bedreigen, bekampen de machthebbers elkaar met intriges en 

gekonkel. Niet in hun eigen paleizen, maar op verplaatsing: in Maria Troon. Jan Pauwels 

doctoreerde als germanist en is verbonden aan de Koninklijke Bibliotheek. Sinds tien jaar is 

hij woordvoerder van de christendemocraten in de Wetstraat (Etienne Schouppe, Servais 

Verherstraeten, Joke Schauvliege). De magistrale vertelkunst in ‘Gekroonde hoofden' wekt 

een verbijsterende intrige opnieuw tot leven. Dit waargebeurde verhaal fileert vlijmscherp de 

politieke en religieuze tegenstellingen in de 17e eeuw. In de stille kloosters, broeierige 

herbergen, weelderige kerken en statige paleizen stonden mensen van vlees en bloed 

tegenover elkaar. Seks, laster, diefstal of geweld, zij schuwden geen enkel middel in de 

voortdurende strijd om de macht. En nog het minst, de ketterij.  (…) 

Deel 2: ‘Stem’ van Daan Esch 

Geen castraten tijdens de Koningin Elisabethwedstrijd voor zang, gelukkig maar. Alessandro 
Moreschi, verbonden aan de Sixtijnse Kapel in Rome en gestorven in 1922, was de laatste 
castraatzanger en ook de enige van wie we weten hoe hij klonk. Op een metalige opname uit 
1904 zingt, nou ja, craqueleert hij het 'Ave Maria' van Gounod. Doorgaans ligt dat deuntje 
prettig in het oor, bij Moreschi, met een stem die op instorten staat, is het een bezoeking. 
(…) Deze opname is een snerpend relict van een castratenhype die drie eeuwen duurde en 
waarover auteur Daan Esch in een driedelige Klara-podcast geestdriftig wist te vertellen. 
Esch schreef ook een historische roman over de castraten: ‘Stem’. Hij kent hun geschiedenis 
van naald tot draad. Vrouwen hadden volgens de kerk niets te zoeken in de muziek. Paus 
Sixtus had ze in 1588 verboden hun stembanden te roeren in koor of kapel. Componisten 
gaven de belangrijkste rollen aan mannen die voor hun tiende levensjaar werden 
gecastreerd. Zelfs de rol van Eurydice in Monteverdi's Orfeo was voorzien voor een man. 
Getuigenissen uit die tijd zijn lyrisch, een castraat horen zingen was voor sommigen een 
levensveranderende ervaring. Zo zoet als een vrouwenstem maar veel sterker, met een 
groter bereik. Castraten zouden helder geklonken hebben, droog en scherp maar ook licht, 
luid en vol vuur, een kinderstem met spieren. En de waardering gold niet alleen voor de 
stem. Door het testosterontekort ontwikkelden sommige zangers borsten. De travestie was 
ook de ladykiller Casanova niet ontgaan. 'Om hun aantrekkingskracht niet te voelen moet je 
zo koud zijn als een Duitser', noteerde hij. Toch was castratie onwettig. In Milaan zeiden ze 
dat het alleen in Venetië gebeurde, en daar verwezen ze door naar Bologna. In Bologna 
hadden ze er niets mee te maken en stuurden ze je naar Rome. Maar overal in Italië werd 
gecastreerd, niet zelden door de moeders of voedsters, die de jongen in de achterkeuken 
onder handen namen. De leugens die erna werden verteld: van het paard gevallen, gebeten 
door een gans. Iemand noemde het 'een kleine ingreep die je rijk zal maken'. De beste 
zangers verwierven inderdaad een cultstatus met navenante gages, 'voetballerslonen', aldus 
Esch. Castraten mochten niet trouwen. Ze werden aanvaard omdat ze konden zingen, en 
alleen als ze konden zingen. Wie geen talent had, was gedoemd tot sociale uitsluiting. Uit de 
muziekgeschiedenis zijn ongeveer honderd namen overgeleverd, terwijl eind achttiende 
eeuw in de castraatindustrie jaarlijks 4.000 jongens werden ontmand. De prijs voor één 
Farinelli was hoog, merkt Esch droogjes op. (…) 



Deel 3: ‘De samoerai’ van Shusaku Endo 

De Japanse schrijver Shusaku Endo leefde van 1923 tot 1996. Met de Samoerai wordt de 

eenvoudige lansier Hasekura Rokuemon bedoeld. Hij woont met zijn familie in het schrale 

moerasland en denkt verder niet na over de wereld. Zijn oom herinnert hem steeds aan het 

vruchtbare land waar de familie eens woonde en dat ze bij een herverdeling zijn kwijtgeraakt. 

Oom hoopt dat land ooit terug te krijgen. Op een dag wordt de Samoerai gezegd dat hij als 

gezant mee moet varen op een groot schip naar Nueva Espana. Als de missie slaagt, krijgt 

hij misschien het vruchtbare land terug. Gehoorzaam doet de Samoerai wat hem is gezegd. 

Samen met drie andere gezanten, hun dienaren en missionaris Valesco van de Orde der 

Franciscanen varen ze met een speciaal gebouwd galjoen de Grote Oceaan over. De 

Spaanse pater Velasco reist mee als tolk. De bedoeling van de missie is directe 

handelsbetrekkingen aan te gaan met Nueva Espana in ruil voor de vrijheid om het 

christendom te verspreiden. Velasco heeft de hoogmoedige ambitie bisschop van Japan te 

worden. Zijn vurige wens is het christendom naar Japan te brengen. Na jaren in Japan 

gewoond te hebben, kent hij de aard van de Japanners en daar weet hij handig gebruik van 

te maken. “Missiewerk is net diplomatie”, vindt hij, “In het missiewerk moet men net als in de 

diplomatie zijn toevlucht nemen tot listen en uitvluchten; soms dreigen, soms compromissen 

sluiten – en als dergelijke methoden de verbreiding van Gods woord dienen, dan beschouw 

ik ze niet als verachtelijk of walgelijk.” Na een zware reis vol ontberingen komen ze aan in 

Mexico. Helaas bereiken ze daar weinig en reizen ze door naar de Paus in Rome. Wanneer 

ze na jaren terugkeren blijkt er veel veranderd in het Japan dat ze achterlieten. Het verhaal 

van de Samoerai speelt zich af aan het begin van de zeventiende eeuw en is gebaseerd op 

waargebeurde historische gebeurtenissen. Samoerai Hasekura Rokuemon leefde van 1571 

tot 1622 en vertrok in oktober 1613 op een schip naar Mexico. Pater Velasco is geïnspireerd 

op het leven van pater Luis Sotela. Hij werd geboren in 1574 en eindigde in 1624 op de 

brandstapel. Door de ogen van de twee hoofdpersonen Rokuemon en Velasco leert de lezer 

meer over de cultuur en de inwoners van Japan. Over de hiërarchie, de kracht van familie en 

daardoor de harde grond voor het christendom. Ook gaat de lezer de vurige ambitie 

begrijpen van Pater Velasco. Evenals Rokuemon maakt hij een karakterverandering door. 

De reis heeft hen beiden veranderd en vooral bij Rokuemon botst die verandering met de 

realiteit waarin hij leeft. Het verhaal wordt gedeeltelijk vanuit Velasco’s perspectief verteld. 

Hij beschrijft meer zijn interne stormen en de politieke verwikkelingen, terwijl de gedeelten 

over de Samoerai vaker de omgeving beschrijven. Met zijn woorden weet de schrijver 

treffende beelden te schetsen. ‘De Samoerai’ is een boek over twee uiteenlopende culturen, 

over manieren van geloven, over het leven en over de dood. (…) 

Jan Pauwels. Gekroonde hoofden. Speelduur: 12 uur. Boeknummer: 27191. 14 

braillebanden. Boeknummer: 17140. 

Daan Esch. Stem. Speelduur: 26 uur. Boeknummer: 27192. 

Shusaku Endo. De samoerai. Vertaald uit het Engels. Beschrijving van de reis van enkele 

Samoerais van een lage rang met een Franciskaner monnik naar Mexico, Spanje, Rome en 
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Vertel me een verhaal: ‘De zee, een 
spiegel: herinneringen en impressies’ 
van Joseph Conrad 



Wachtend op lading maakt Joseph Conrad 'uitgedost als een poolreiziger op sledetocht naar 
de noordpool' tramreizen door Amsterdam, waarbij hij constateert dat de paarden 
oogverblindend glinsteren van de ijspegels. Als hij de bevrachter van de scheepsexpeditie 
ontmoet is alles weer goed: 'Zijn kantoor was zo warm, zijn haardvuur brandde zo lustig, hij 
schuddebuikte zo hartelijk van het lachen dat ik me er altijd slechts met grote moeite toe kon 
zetten mijn hoed te pakken om te gaan.' De zeevaarder en schrijver Joseph Conrad leefde 
van 1857 tot 1924. Hij was pas 36 toen hij de zee vaarwel zegde. Zijn gezondheid begon 
hem parten te spelen, er waren maar weinig schepen beschikbaar waarop hij als 
gezagvoerder koopvaardij aan de slag kon en hij was in toenemende mate gefascineerd 
geraakt door het schrijven. Een jaar na zijn laatste landvalling - zo heet dat officieel - 
publiceerde Conrad zijn eerste roman. Het was het voorzichtige begin van een succesrijke 
loopbaan als literator. Conrad wordt beschouwd als een voorloper van de modernisten en 
werd door literatuurwetenschappers gecanoniseerd als een van de vier grootste Engelstalige 
romanschrijvers (met Jane Austen, George Eliot en Henry James). Dat is vrij bijzonder als je 
beseft dat het Engels Conrads derde taal was, na Pools en Frans. Conrad begon zijn 
loopbaan als zeeman bij de Franse koopvaardij om vier jaar later over te stappen naar de 
Britse. Ook werkte hij als stoombootkapitein voor een Belgische handelsmaatschappij. Een 
tocht over de rivier de Congo inspireerde hem tot wat zijn beroemdste boek zou worden: 
‘Hart der duisternis’ uit 1899. Veel van Conrads werken zijn in Nederlandse vertaling 
verschenen. Dat gold niet voor ‘The Mirror of the Sea’ uit 1906, een verzameling 
autobiografische essays die in diverse tijdschriften waren verschenen. Aan die omissie is nu 
een einde gemaakt. Joseph Conrad blijkt 'het zelfingenomen volkje landrotten' niet hoog te 
hebben zitten. Hoe komen ze bijvoorbeeld bij de waanidee dat zeelui 'het anker uitwerpen'? 
Het gaat hier verdorie wel over dat 'eerlijke, ruwe stuk ijzer, dat er zo eenvoudig uitziet, maar 
meer onderdelen telt dan de mens ledematen heeft: de ring, de stok, het kruis, de vloeien, de 
armen en de schacht'. Zo'n edel stuk metaal 'vier' je, zodat het rustig neerwaarts gaat en het 
schip 'in de beeldende taal van Hollandse zeelieden' (die Conrad wel respecteert) aan het 
anker kan liggen slapen. Conrad is zeer genietbaar als hij moppert. Over de zeilkunst, die 
niet meer is wat ze was, of over het stoomschip, dat het zeilschip aan het vervangen is. 
Zoals je van een oude zeekapitein verwacht, dicht Conrad zowel het weer als de schepen 
menselijke eigenschappen toe. De noorden- en zuidenwind beschouwt hij als 'onbeduidende 
prinsjes'. De westenwind daarentegen is de 'grootste koning': een bruut die vreselijk kan 
razen, maar niet sluw en kwaadaardig is. Nee, dan de koning van het oostelijke weer, die 
tussen de keerkringen heerst. Die doet Conrad denken aan een tengere zuiderling, met 
scherpe trekken, zwarte wenkbrauwen en donkere ogen: 'ondoorgrondelijk, gesloten, listig, 
aristocratisch en altijd klaar om je een dolk in de rug te steken'. Om deze winden te 
weerstaan is uiteraard een optimale verstandhouding met het schip noodzakelijk: 'Je dient de 
raadselen van haar vrouwelijke natuur met begripvolle toegeeflijkheid tegemoet te treden, en 
dan zal ze je trouw terzijde staan in het eeuwige gevecht met de elementen.' (…) Joseph 
Conrad. De zee, een spiegel: herinneringen en impressies. Speelduur: 7 uur. Boeknummer: 
25833. 

Het hoorspel ‘Celibaat’ van Gerard 
Walschap 

‘Celibaat’ is een soort miniatuurtrilogie. Het eerste deel beschrijft het leven van het sterke 

boerengeslacht d'Hertenfeldt, het tweede schildert in de persoon van notaris d'Hertenfeldt de 

degeneratie van het geslacht, terwijl in het derde en voornaamste deel diens zoon André, 

een 'kasteelheerke' met sadistische en masochistische neigingen behept, bijna ten onder 

gaat. Maar door de grootheid van ziel van de oude dienstmaagd, bij wie hij zich in zijn 

volwassenheid kan voelen als een zoon bij zijn moeder, gaat hij uiteindelijk liefde voor zijn 

medemens voelen. Vooraleer we beginnen met het hoorspel, geven we u graag even mee 



dat ‘Celibaat’ van Gerard Walschap ook als Daisy-boek beschikbaar is bij Luisterpunt: 

speelduur 4 uur, boeknummer 13532. (…) 


