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Op de Hoogte, nieuwtjes op een rij 

Uw vrijwillige bijdrage 

Ik lees even de brief voor die eerstdaags in uw bus zal vallen.  

Brussel, oktober 2019. Geachte mevrouw, geachte heer, Elk jaar in oktober doen we een 

beroep op uw gulheid. We doen dit omdat u of iemand uit uw omgeving dagelijks geniet van 

een van onze duizenden luister- en/of brailleboeken. Of omdat u Luisterpunt om een andere 

reden een warm hart toedraagt. Jaarlijks vinden meer dan 120.000 boeken hun weg naar 

onze lezers. Daarnaast breidt onze samenwerking met gemeentelijke bibliotheken, 

rusthuizen en scholen gestaag uit. Meer en meer personen met een leesbeperking 

ontdekken zo onze Daisy-boeken. De laatste jaren hebben we veel geïnvesteerd in 

technologie: nieuwe Daisy-robots, Daisy-online (ook organisaties kunnen nu online-lezers 

hebben), Mijn Luisterpunt, luisterfragmenten bij elk boek in onze online catalogus, 

Knetterende Letteren op de online boekenplank, enzovoort. Dankzij onze subsidie én dankzij 

onze gulle schenkers hebben we dit kunnen realiseren. We hopen dat we deze 

dienstverlening de komende jaren verder kunnen uitbouwen, samen met u. Dit jaar willen we 

onze collectie fors uitbreiden, en wel op twee manieren. 

1. Samen met onze Nederlandse collega’s willen we komen tot één audiocollectie. Enkele 

jaren geleden hebben we samen het project één braillecollectie gerealiseerd, nu willen we dit 

ook doen voor onze luisterboeken. Maar deze uitwisseling brengt kosten met zich mee, 

vooral om dit bibliotheektechnisch te implementeren.  

2. Een internationaal verdrag maakt het sinds kort mogelijk om boeken uit te wisselen met 

collegabibliotheken van over de hele wereld. Zo wordt het voor onze lezers eindelijk mogelijk 

om gemakkelijk (via ons) bijvoorbeeld Engelse, Franse, Duitse, Spaanse of Zweedse boeken 

te lezen, iets wat vroeger wettelijk niet kon. Om dit mogelijk te maken werd een soort 

wereldwijd toegankelijke boekenconsortium gecreëerd, waar wij heel graag willen bij 

aansluiten. Maar ook hier hetzelfde verhaal: om alles technisch mogelijk te maken hebben 

we extra centen nodig. 

Onze werking kost handenvol geld. Toch willen we het lid worden van Luisterpunt, het lenen 

en verzenden van boeken kosteloos houden voor onze lezers. Wilt u Luisterpunt helpen met 

een financiële bijdrage om uw steun en waardering te uiten? Dat zouden wij heel erg op prijs 

stellen! U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer IBAN BE 39 73 50 73 50 00 19 (BIC 

KREDBEBB). Voor giften vanaf € 40 ontvangt u bovendien een fiscaal attest. Uw gift komt 

volledig ten goede aan onze (online) dienstverlening. Steun ons nog vandaag!  

Meer informatie over de bibliotheekdienstverlening vindt u op:  

www.luisterpuntbibliotheek.be 

en op  

www.ikhaatlezen.be 

Namens het bestuur en alle medewerkers van Luisterpunt danken wij u alvast van harte voor 

uw financiële bijdrage. Met vriendelijke groeten, Geert Ruebens, Directeur Luisterpunt, Albert 

Keersmaekers, Voorzitter Luisterpunt. 

http://www.luisterpuntbibliotheek.be/
http://www.ikhaatlezen.be/


De nieuwe versie van de anderslezen-app is er! 

Met de gratis anderslezen-app maakt u in een handomdraai een volwaardige Daisy-speler 

van uw tablet of smartphone. De app is automatisch gekoppeld aan uw boekenplank in Mijn 

Luisterpunt. In de loop van oktober verwachten we een nieuwe versie van de app! De nieuwe 

versie van de app heeft dezelfde functionaliteiten als zijn voorganger maar heeft 

achterliggend een volledig nieuwe basis. Hierdoor zal de app nog vlotter draaien. Zo zal uw 

boekenplank bijvoorbeeld sneller openen en zullen boeken sneller ingeladen worden. De app 

is nu nog eenvoudiger in gebruik. Daarnaast zijn verschillen weggewerkt tussen de Android-

versie en de iOS-versie. Zo kunnen ook iPhone- en iPad-gebruikers nu boeken inleveren via 

de app. De nieuwe app maakt het voor de ontwikkelaar eenvoudiger om in de toekomst 

nieuwe functies uit te bouwen. Wanneer u in de nieuwe app inlogt, zult u merken dat de 

structuur vereenvoudigd is. De boekenplank staat centraal, alle andere items zitten in één 

hoofdmenu linksboven. In dat hoofdmenu vindt u onder meer een slaapfunctie waarmee de 

app zichzelf uitschakelt tijdens het voorlezen na een door u opgegeven tijd. Op uw 

boekenplank heeft u bij elk boek nog steeds dezelfde opties als voorheen: u kunt een boek 

meteen openen en beginnen lezen, u kunt een boek downloaden, en een boek inleveren. Als 

u een boek meteen opent, dan streamt u het. Daarvoor heeft u altijd een internetverbinding 

nodig. Als u een boek downloadt, dan heeft u, eens het op uw toestel staat, geen 

internetverbinding meer nodig. Zo kunt u het boek lezen waar en wanneer u maar wilt. Ook 

het afspeelscherm is nog vereenvoudigd: er is nu maar één menubalk. In deze balk vindt u 

een knop om de afspeelsnelheid te wijzigen en een knop om de boomstructuur van het boek 

te raadplegen. Vanuit deze menubalk kunt u ook een submenu openen. In dit submenu vindt 

u onder andere de bladwijzerfunctie, om passages aan te duiden die u wilt bijhouden. U kunt 

bij elke bladwijzer een notitie toevoegen in spraak of in tekst. U hoeft geen bladwijzer te 

plaatsen om te weten waar u gebleven bent, de app onthoudt dit vanzelf voor u, voor elk 

boek op uw boekenplank. De slaapfunctie kunt u ook via dit submenu bereiken. De 

instellingen van de app vindt u in het hoofdmenu op uw boekenplank, maar kunt u ook via 

het submenu van de menubalk op het afspeelscherm bereiken. De instellingen zijn 

vereenvoudigd en gelijkgesteld voor Android en iOS. U kunt hier bepalen hoe u uw 

boekenplank sorteert, kiezen tussen 2 vormen van navigatie, maar ook de lay-out aanpassen 

zoals het lettertype, tekstgrootte, tekst- en achtergrondkleur enzovoort. Mogelijk zijn uw 

instellingen uit de vorige versie niet meegekomen in de nieuwe app, dus u stelt deze best 

opnieuw in. Controleer zeker of het vakje onder ‘mobiel netwerk’ uitgevinkt staat. Zo streamt 

en downloadt u enkel via een wifiverbinding, en niet via mobiele data, wat erg duur kan 

uitvallen. Bent u al Daisy-online-lezer en wilt u graag de nieuwe versie van de app 

gebruiken? De app wordt normaal automatisch geüpdatet wanneer u verbonden bent met 

het internet. Als uw app niet automatisch geüpdatet wordt, gaat u naar de ‘Play Store’ of de 

‘App Store’, en zoekt u naar ‘anderslezen’ (in één woord). Werk de app bij. Open de app en 

log in. Uw lenersnummer van Luisterpunt is uw gebruikersnaam, uw geboortedatum is uw 

wachtwoord. Schrijf uw geboortedatum met koppeltekens, bv. 02-03-1987. Als u het vakje 

‘Onthouden’ aanvinkt, blijft u aangemeld en hoeft u niet telkens opnieuw uw gegevens in te 

voeren. Bent u nog geen Daisy-online-lezer maar wilt u de app graag eens uitproberen? Dan 

kunt u in Mijn Luisterpunt zelf uw profiel wijzigen van Daisy-cd-lezer naar Daisy-online-lezer. 

Ga daarvoor naar het menu-item ‘Mijn gegevens’ en verander onder ‘Wat lees ik?’ de 

uitleenvorm van Daisy-cd naar Daisy-online. U kunt meteen Daisy-online-boeken aanvragen 

in Mijn Luisterpunt en inloggen in de app. Uiteraard kunt u ook onze uitleendienst 

contacteren op 02 423 04 11 of  

info@luisterpuntbibliotheek.be 

Meer info over de anderslezen-app vindt u op  

mailto:info@luisterpuntbibliotheek.be


www.luisterpuntbibliotheek.be/anderslezen-app 

Wij wensen u alvast veel plezier met de nieuwe app! 

De hulpmiddelenbeurs BrailleTech 

Een bericht van de Braille-Liga 

Van donderdag 17 oktober tot en met zaterdag 19 oktober bent u welkom op de 
hulpmiddelenbeurs BrailleTech. Deze beurs vindt plaats in de lokalen van de Brailleliga, 
vlakbij het Zuidstation van Brussel, Engelandstraat 57, telkens van 10 u tot 16.30 u. Deze 
beurs is de gelegenheid bij uitstek om kennis te maken met aangepaste hulpmiddelen voor 
blinde en slechtziende personen. U maakt er kennis met aangepaste gsm’s, 
beeldschermloepen, optische loepen, brailleleesregels, schermuitleesprogramma's, 
vergrotingssoftware, enzovoort. Deze hulpmiddelen zijn onmisbaar voor personen met een 
visuele beperking, zowel op school, thuis, als op de werkvloer. Ze zorgen ervoor dat de 
informatica- en communicatiemogelijkheden optimaal benut worden en vergroten de 
zelfstandigheid van de gebruiker. BrailleTech brengt alle Belgische verdelers van 
aangepaste producten voor blinde en slechtziende personen samen. Een unieke kans om 
producten te vergelijken en advies in te winnen bij de medewerkers van de Brailleliga. 
Iedereen is welkom. De toegang tot BrailleTech is gratis.   

PROGRAMMA. DOORLOPENDE INITIATIES. 

Elke dag van 10u30 tot 12u en van 13u30 tot 15u. IT-stand. Hebt u een vraag over het 

gebruik van uw iPad of iPhone? Kom dan gerust even langs. We geven u graag een 

overzicht mee van de meest handige apps. 

Elke dag van 10u30 tot 16u. Kent u onze Dienst Vrijetijd? Zo neen, hebt u zin om deze 

dienstverlening beter te leren kennen? Kom dan gerust langs bij onze therapeuten in het 

EyeCafé. 

Elke dag van 10u30 tot 16u. Demonstratie Jooki. Maak kennis met de slimme muziekspeler 

voor kinderen. 

VASTE INFOSESSIES 

Donderdag 17 oktober van 14u tot 15u. Money, money, money. Muntstukken, biljetten en 

Bancontact. Welke technische hulpmiddelen bestaan er en hoe moet u ze gebruiken? 

Donderdag 17 oktober van 14u tot 15u. Lees Daisy-boeken op uw tablet of smartphone met 

de gratis anderslezen-app! De Luisterpuntbibliotheek stelt de nieuwste versie van de 

anderslezen-app voor. Met deze gratis app maakt u in een handomdraai een volwaardige 

Daisy-speler van uw tablet of smartphone. 

Vrijdag 18 oktober van 14u tot 15u. Labelpen. Ontdek waarvoor u elke dag een labelpen kunt 

gebruiken. 

Vrijdag 18 oktober om 14u. Audiodescriptie. Medewerkers van de VRT laten u kennismaken 

met audiodescriptie en staan klaar om uw vragen te beantwoorden. 

Standhouderslijst: Ergra Engelen, Integra, Koba Vision, Ommezien, Optelec, Sensotec, Van 

Lent Systems en VoiZi. BrailleShop: De winkel van de Brailleliga biedt meer dan 500 

hulpmiddelen aan voor het dagelijks leven en zal gedurende de hele beurs open zijn.Bar: 

Hier kunt u terecht voor een broodje, een koffie of een frisdrank. EyeCafé: Hier kunt u terecht 

voor soep of een hotdog. BrailleMuseum: Geopend gedurende de hele beurs. Hoe kunt u 

ons contacteren? Brailleliga. Engelandstraat 57. 1060 Brussel. Tel. 02 533 32 11  

info@braille.be  

Tot zover het bericht van de Braille-Liga. 

Stefan Brijs en William Shakespeare: twee activiteiten in Gent 

https://www.luisterpuntbibliotheek.be/anderslezen-app
mailto:info@braille.be


Een bericht van Nico De Rechter van VeBes. 

VeBeS, de vereniging van blinden en slechtzienden, biedt steevast interessante en leuke 

activiteiten aan. Aangename ontspannende bijeenkomsten en excursies, maar ook een rijk 

en gevarieerd cultureel aanbod. VeBeS Oost-Vlaanderen werkt al enkele jaren samen met 

NTGent om voorstellingen aan te bieden met audiobeschrijving. Dit seizoen breiden we dit 

aanbod uit met operavoorstellingen in de Opera van Gent. Ook met filosofie, dans, literatuur, 

theater en muziek zult u kunnen kennismaken in het Kunstencentrum Vooruit. Dans en 

theater worden ondersteund door audiodescriptie. En in het teken van het komende Van 

Eyck-jaar zullen in het Museum voor Schone Kunsten in Gent aangepaste rondleidingen 

georganiseerd worden waarbij kunstwerken door middel van voelplaten kunnen betast 

worden. Omdat u, beste lezer, door deze Knetterende Letteren te lezen, blijk geeft van 

literaire interesse, wil ik u twee voorstellingen met literaire inslag toelichten. Vooreerst een 

voorstelling met Stefan Brijs, de auteur van het geruchtmakende boek ‘De engelenmaker’. 

Op 15 oktober om 20 uur komt hij in het Kunstencentrum Vooruit zijn nieuwste boek, ‘Zonder 

liefde’, voorstellen. De hoofdpersonages van ‘Zonder liefde’, Paul en Ava, allebei eind 

twintig, ontmoeten elkaar op een precair moment in hun leven. Paul is nog van slag door zijn 

onverwachte scheiding, Ava heeft – in haar voortdurende verlangen naar passie – voor de 

zoveelste keer en nu voorgoed haar vriend verlaten. Ze vinden steun bij elkaar, een 

noodalliantie die uitgroeit tot een hechte vriendschap, waarbij ze elkaar helpen in hun 

wanhopige zoektocht naar wat liefde zou moeten zijn. Paul volgt de weg van 

contactadvertenties, Ava laat zich leiden door haar gevoelens. Uiteindelijk komen ze tot 

dezelfde conclusie: liefde is niet maakbaar. Maar wat met vriendschap? Na ‘Post voor 

mevrouw Bromley’ en ‘Maan en zon’ verrast meesterverteller Stefan Brijs de lezer opnieuw. 

Elke roman uit zijn oeuvre is totaal anders dan de vorige, maar toont steeds de mens in al 

zijn kwetsbaarheid. ‘Zonder liefde’ is een prikkelende, spannende, soms vermakelijke, vaak 

schrijnende roman over vriendschap, liefde, lust en bedrog, waarin iedereen er op zijn of 

haar manier het beste van probeert te maken – of misschien wel net niet. Shakespeare dan. 

Met Macbeth schreef de jonge Giuseppe Verdi zijn eerste Shakespeare-opera. Het werd een 

duister en demonisch werk, dat de bakens van het belcanto onherroepelijk verzette. Wie 

vorig seizoen de enscenering van Michael Thalheimer in Antwerpen miste, krijgt nu in de 

Opera van Gent een nieuwe kans. Op 26 november om 19u30 wordt de operavoorstelling 

bovendien ondersteund door audiobeschrijving. Vooraf zal er ook een inleiding gegeven 

worden door de audiobeschrijvers. (…) De toegangsprijzen voor deze beide activiteiten zijn 

dezelfde voor leden van VeBes en niet-leden. De basisprijs voor Stefan Brijs is 8 euro, voor 

vijfenzestigplussers 6 euro en voor jongeren tot 26 jaar 4 euro. Macbeth kost 20 euro. Voor 

inschrijving en meer informatie kunt u terecht op het telefoonnummer 09 292 40 80 , via een 

mail naar: 

Oost-Vlaanderen@vebes.be  

of op onze website  

www.vebes.be 

Tot zover het bericht van Nico De Rechter van VeBes Oost-Vlaanderen. 

Heerlijk ontspannend, lees maar, het is leuk wat er staat in: 

‘Royal passion’ van Geneva Lee, ‘Teddy: de geschiedenis 

van een beer’ van Joeri Kazakov en ‘XX: wanneer het 

ophoudt’ van Ugo Janssens 

Deel 1: ‘Royal passion’ van Geneva Lee 

mailto:Oost-Vlaanderen@vebes.be
http://www.vebes.be/


Een blik, een kus en niets is meer hetzelfde. Op haar afstudeerfeestje ontmoet Clara Bishop 

een knappe vreemdeling. Zonder waarschuwing trekt hij haar naar zich toe en kust haar 

gepassioneerd, waarna hij weer verdwijnt. Clara heeft geen idee wie de man is – totdat een 

foto van hen beiden in de krant verschijnt: het is prins Alexander van Cambridge, kroonprins 

van Engeland, een bad boy met koninklijk bloed… (…) 

Deel 2: ‘Teddy: de geschiedenis van een beer’ van Joeri Kazakov 

De Russische schrijver Joeri Kazakov, die leefde van 1927 tot 1982, schreef twee heel 

mooie dierenverhalen. Teddy is een bruine beer die uit het circus ontsnapt en gaat dwalen 

door een groot woud, waarin hij zich moet aanpassen aan geheel nieuwe omstandigheden. 

Joeri Kazakov beschrijft de avonturen van de beer met een groot inlevingsvermogen, dat 

doet denken aan ‘Moby Dick’. Zoals Melville met liefde en aandacht over walvissen schrijft, 

zo doet Kazakov dat over beren. Ook het tweede verhaal in deze bundel, Arktoer, een 

jachthond, speelt zich af in de Russische natuur. Arktoer is blind en wordt gegrepen door een 

hartstocht voor de jacht. (…) 

Deel 3: ‘XX: wanneer het ophoudt’ van Ugo Janssens 

Wat na een mondiale eXXit van het vrouwelijke XX-chromosoom? Charlier, kaderlid van een 

cosmeticabedrijf op de Place Vendôme in Parijs begrijpt niet waarom zijn vrouw hem verliet. 

Wanneer blijkt dat alle vrouwen zonder tastbare reden verdwijnen, kantelt de wereld. De 

status van heteroseksuelen brokkelt af. Homoseksuelen, transgenders en travestieën 

bepalen voortaan de normen en waarden van de samenleving. Charlier wordt 

geconfronteerd met eenzaamheid, onbegrip, wanhoop, verkeert als hetero in de verdrukking. 

Zijn zekerheden zijn kunstmatig, de toekomst onbestaand en onbekend. (…) 

Geneva Lee. Royal passion. Speelduur: 13 uur. Boeknummer: 27369.  

Joeri Kazakov. Teddy: de geschiedenis van een beer. Speelduur: 3 uur. Boeknummer: 

27453. 

Ugo Janssens. XX: wanneer het ophoudt. Speelduur: 3:30. Boeknummer: 27322. 

Auteurs lezen voor en wel in uw oor: ‘Theo en de mussen’ 

van Kristien Dieltiens, ‘Het feest’ van Dimitri Casteleyn en 

‘Zout’ van Marc Reugebrink 

Deel 1: ‘Theo en de mussen’ van Kristien Dieltiens 

Straks is het gedaan. Straks om zes uur. Theo is er zeker van dat hij aan zijn laatste uren 

begonnen is. Daarom wil hij zijn verhaal vertellen. De mussen aan zijn voeten kijken hem vol 

verwachting aan. Ze wachten op wat kruimels, maar eerst moeten ze luisteren. Hoe kon het 

zover komen voor Theo? Verstoten door zijn familie belandde hij als dertiger op straat. Hij 

vindt alleen nog troost in zijn geloof en bij zijn gitaar. 'Theo en de mussen' is een verhaal 

over vernedering, verraad, minachting en hulpeloosheid. Maar ook over liefde en hoop. Het 

bewijst dat hulp soms uit een heel onverwachte hoek komt. Kristien Dieltiens is de 

luisterende mus in het verhaal van Theo de straatmuzikant, haar uit het oog verloren 

jeugdvriend. ‘Theo en de mussen’ is een Wablieftboek, een vlot boek dus in duidelijke taal 

voor volwassen beginnende lezers. De boeken zijn boeiend, spannend, ontroerend en 

interessant. Kristien Dieltiens las haar boek zelf in in onze bibliotheek. (…) 

Deel 2: ‘Het feest’ van Dimitri Casteleyn  



Hoe ver ga je om het verleden recht te zetten? Maurits Matthys organiseert een feest voor 

zijn vijftigste verjaardag, in het kasteel waar hij woont. Een exclusief feest, met een select 

gezelschap van vijf mensen uit zijn schooltijd. Een diner met vijf gangen, met bijpassende 

wijnen, geserveerd door een butler. Allen zijn zij verbaasd om van Maurits te horen, want 

allen hebben zij zijn schooltijd tot een levende hel gemaakt. In deze bloedstollende 

pageturner ontvouwt zich pagina na pagina het meesterplan van Maurits, waarin hij de 

zwakke plekken van zijn oud-schoolgenoten analyseert, oude trauma's oprakelt en zijn 

gasten confronteert met hun verleden. Handenwrijvend verkneukelt Maurits zich over hun lot 

- gerechtigheid! - maar al snel begint zijn plan scheuren te vertonen. Door in het verleden te 

vissen, komt hij erachter dat zijn gasten onberekenbaar zijn. En is zijn geheugen wel zo 

betrouwbaar als hij tijdens het uitdenken van zijn meesterplan dacht? ‘Het feest’ is een 

tumultueuze roman over wraak en vergiffenis, status en macht, schuld en succes, en trauma 

en catharsis. Het is een boek dat je opslokt, maar ook de belangrijke vragen niet uit de weg 

gaat. Dimitri Casteleyn las ‘Het feest’ zelf in in onze bibliotheek. (…) 

Deel 3: ‘Zout’ van Marc Reugebrink 

In de nieuwste, korte roman van Marc Reugebrink overheersen schrijf- en leesplezier. Een 
godvergeten gat is het, Lende. Een speldenknop in Twente, nabij de Duitse grens. We zijn 
ergens in de negentiende eeuw. De dominee preekt 's zondags hel en verdoemenis en de 
baron zwaait de plak. Niet omdat hij veel verstand heeft van besturen, maar wel omdat zijn 
ouders en grootouders dat nu eenmaal ook deden. Veel buitenwereld dringt er niet door in 
Lende. De dorpelingen becommentariëren het weer en de seizoenen aan de stamtafel in de 
enige herberg die het dorp rijk is. Lende is als stilstaand water, je kunt er alleen een verhaal 
uit puren als een buitenstaander er een steen in gooit. Die taak is weggelegd voor 
textielmagnaat Julius Vrijmoedt - 'nieuw geld, geen adel' - die de baron en zijn eega er 
tijdens een desastreuze theevisite fijntjes op wijst dat het beekwater waar het hele dorp van 
drinkt zwaar vervuild is. Prompt lijdt de barones aan watervrees. Het echtpaar neemt zijn 
toevlucht tot de uitstekend gesorteerde drankvoorraad van het kasteel. De barones weigert 
zich nog te wassen en vervalt in waanzin. Ze dwaalt naakt, ongewassen en voortdurend teut 
door haar vertrekken. In zijn wanhopige zoektocht naar helder water laat de baron in het hele 
dorp putten graven, maar alles wat naar boven borrelt, is brakke, zoute drab. Het wordt een 
obsessie. Lende verandert in een modderpoel vol kraters. Dorpelingen vallen zich kreupel en 
worden belaagd door wilde honden en de loslopende paarden van de baron. De dominee 
verliest er zijn moed bij. En de moderne techniek die de baron binnenhaalt - een boortoren 
op stoom die de kerktoren naar de kroon steekt - brengt geen soelaas. Beurtelings kijken we 
naar het treurige geknoei door de ogen van de dienstmeid, van de 'wij' die de stamtafel in de 
kroeg bevolken, van de baron en van de barones, om te eindigen met een 'ik', die het oord 
des verderfs achter zich laat, nieuwe horizonten tegemoet. ‘Zout’ is een amusante fabel, bij 
voorkeur te genieten met een goed glas in de buurt. Want dorst krijg je er wel van. Marc 
Reugebrink las zijn boek ‘Zout’ zelf in in onze bibliotheek. (…) 

Kristien Dieltiens. Theo en de mussen. Ingelezen door de auteur. Speelduur: 1:30. 

Boeknummer: 27481. 

Dimitri Casteleyn. Het feest. Ingelezen door de auteur. Speelduur: 5 uur. Boeknummer: 

27505. 7 braillebanden. Boeknummer: 17220. 

Marc Reugebrink. Zout. Ingelezen door de auteur. Speelduur: 3:30. Boeknummer: 27518. 

Het Neusje van de Zalm, u moet het gelezen hebben: ‘De 

teleurgang van de Waterhoek’ van Stijn Streuvels, ‘De 



verlossing’ van Willem Elsschot en ‘De Witte’ van Ernest 

Claes 

Deel 1: ‘De teleurgang van de Waterhoek’ van Stijn Streuvels 

Stijn Streuvels leefde van 1871 tot 1969. ‘De teleurgang van de Waterhoek’ verscheen in 

1927. Het boek gaat over een gehucht dat uit zijn isolement gehaald wordt door de bouw van 

een brug over de Schelde. Deken Broekman, de veerman, verzet zich heftig tegen de bouw 

van de brug. Het dorp is een gemeenschap met hechte banden, maar ook met vooroordelen. 

Denken we maar aan Mira, de kleindochter van Broekman. Zij is een uitgestotene, geboren 

uit een relatie van haar moeder met een buitenlander. Als zij eerst omgang heeft met haar 

oom, maar deze even vlug weer inruilt voor een jonge ingenieur die aan de brug werkt, is zij 

het levende bewijs dat de kloof tussen stad en platteland niet te overbruggen is. (…) 

Deel 2: ‘De verlossing’ van Willem Elsschot  

Willem Elsschot leefde van 1882 tot 1960. ‘De verlossing’, uit 1921, gaat over een 

noodlottige vete tussen twee keiharde karakters: een winkelier en een dorpspastoor. De 

socialistische vrijdenker Pol van Domburg heeft zich met zijn vrouw in het gehucht Groendal 

gevestigd, waar hij als enige timmerman en winkelier goede zaken doet, vooral omdat hij zijn 

arme dorpsgenoten overbluft. In de boerengemeenschap is Van Domburg de enige die 

boeken leest. De nieuwe pastoor van Groendal, de eenogige en stuurse Kips, gaat de strijd 

met hem aan. Die strijd wordt voor Van Domburg hopeloos als hij met zijn gezondheid begint 

te sukkelen. Op zijn sterfbed lijkt de vrijdenker zijn nederlaag in te zien, en vraagt hij om de 

pastoor. Op onverhoedse wijze volgt dan de ontknoping, die met recht en reden een dubbele 

verlossing genoemd kan worden. (…) 

Deel 3: ‘De Witte’ van Ernest Claes 

Ernest Claes leefde van 1885 tot 1968. Het verhaal van de Witte speelt zich voor het 

overgrote deel af in en rond Zichem aan het begin van de twintigste eeuw. Ludovicus 'Lewie' 

Verheyden is een jongen van negen jaar. Hij woont bij zijn moeder, vader en twee broers 

(Heinke en Nis) op een boerderij in Zichem. Zijn moeder klaagt steevast over zowat alles dat 

in haar opkomt. Zijn vader ziet hij meestal enkel 's middags tijdens het eten. Daarbij komt dat 

hij Lewie regelmatig slaat omwille van zijn kattenkwaad. Heinke en Nis kunnen het niet laten 

om Lewie te pesten. Lewie gaat, net zoals de meeste andere kinderen uit zijn klas, niet 

graag naar school. Dat komt door hun strenge meester die graag straf uitdeelt voor het 

minste dat er gebeurt. Lewie lijkt wel zeer katholiek ingesteld te zijn en kan godslaster niet 

goedkeuren. Verder haalt Lewie nogal wat kattenkwaad uit: stelen of aftroggelen van geld bij 

zijn broers, het pesten van de hond van zijn schoolmeester, het stelen van sigaretten bij 

winkelier Boon, zich opzettelijk ziek maken door een volledige ajuin te eten om niet naar 

school te moeten gaan, het vernielen van vogelnesten, de andere familieleden wijsmaken 

dat er nog geen zout op de patatten is (waardoor deze tot drie keer toe worden gezouten). 

Bijna altijd wordt Lewie betrapt waardoor er alweer een zoveelste straf volgt. Zijn ergste straf 

was toen hij bloot naar huis moest lopen omdat hij, tegen verbod van zijn moeder, was gaan 

zwemmen in de Demer en zijn moeder zijn kleren was komen halen. Maar dan. Op een 

mooie dag vindt hij ‘De leeuw van Vlaanderen’. Hij gaat zo op in het verhaal dat hij zichzelf 

"de nieuwe leeuw van Vlaanderen" noemt en de Guldensporenslag naspeelt. (…) 

Stijn Streuvels. De teleurgang van de Waterhoek. Speelduur: 9 uur. Boeknummer: 27226. 

Willem Elsschot. De verlossing. Speelduur: 4:30. Boeknummer: 27225. 

Ernest Claes. De Witte. Speelduur: 7 uur. Boeknummer: 27223. 6 braillebanden. 

Boeknummer: 38121. 



Een gesprek met professor Gita Deneckere over haar boek: 

‘Leopold I: de eerste koning van Europa’ 
Gita Deneckere, geboren in 1964, is hoogleraar aan de universiteit van Gent. Zij is 

gespecialiseerd in de sociale geschiedenis vanaf 1750. Doceren doet zij met grote 

gedrevenheid, maar ook schrijven is voor haar een ware passie. Over de geschiedenis van 

de Gentse universiteit, die gesticht werd in 1817, publiceerde zij het boek ‘Uit de ivoren 

toren’. Volprezen is ook haar biografie van Leopold van Saksen-Coburg-Saalfeld. Leopold 

was de eerste koning van België. Professor Deneckere dicht hem nog meer eer toe. Zij 

noemt hem de eerste koning van Europa. Dit levensverhaal schreef ze op basis van de 

persoonlijke briefwisseling van Leopold, met onder meer Charlotte, de Engelse 

troonopvolgster. De prinses was Leopolds grote liefde, maar het huwelijk eindigde bijzonder 

tragisch. Charlotte stierf in het kraambed en ook het kind – een zoontje – overleefde het niet. 

(…) U kunt nu luisteren naar een gesprek tussen Gita Deneckere en Bert Vereycken. (…) 

Gita Deneckere.  

Leopold I: de eerste koning van Europa. Speelduur: 43 uur. Boeknummer: 21681.  

Uit de ivoren toren: 200 jaar Universiteit Gent. Speelduur: 17 uur. Boeknummer: 26514. 

1900: België op het breukvlak van twee eeuwen. Geschiedenis van België in de periode 

1878-1905 met veel aandacht voor maatschappelijke tegenstellingen in dat tijdvak. 

Speelduur: 10 uur. Boeknummer: 9051. 

Hedendaags, een maatschappelijk thema uitgelicht: vijf 

boeken over criminaliteit en justitie: ‘Een zaak van liefde: 

misdaden in de naam van hartstocht en waanzin’ van Lisa 

Appignanesi, ‘Overlever van de Bende van Nijvel’ van 

David Van de Steen, ‘Achter tralies: hoelang houdt de 

gevangenis nog stand?’ van Hans Claus, ‘IJle lucht’ van 

Anthony Adeane en ‘Ik zal verdwijnen in het donker’ van 

Michelle McNamara 

Deel 1: ‘Een zaak van liefde: misdaden in de naam van hartstocht en 
waanzin’ van Lisa Appignanesi 

Smeuïg schrijft psychoanalytica Lisa Appignanesi over de rol van waanzin in moordzaken. 
Nee hoor, ik was het niet die de bonbon van uw vrouw heeft vergiftigd, zegt de patiënte 
tegen haar arts. In het voorjaar van 1871 breekt paniek uit onder de bewoners van de 
Engelse badplaats Brighton: iedereen kent wel iemand die doodziek geworden is van het 
eten van vergiftigde chocolaatjes. Een jongetje van vier overlijdt. Wie het gif in de chocola 
gespoten heeft, is duister. Als korte tijd later opnieuw een vergiftigingsepidemie uitbreekt, 
stapt huisarts Charles Beard naar de politie met een vermoeden. De dader zou een patiënte 
van hem kunnen zijn. Deze patiënte, Christiana Edmunds, heeft zijn vriendschappelijkheid 
opgevat als teken van grote hartstocht en bestookt hem met liefdesbrieven. Dat Beard haar 
afhoudt, begrijpt ze, hij is immers getrouwd en kan niet anders. Dus belandt een vreemd 
smakende bonbon door haar toedoen in de mond van Beards vrouw. Deze spuugt hem 
meteen uit, maar is nog dagenlang zo misselijk dat de dokter aan Christiana laat weten dat 
hij vermoedt dat ze met die bonbon geknoeid heeft. Niet lang daarna volgen de 
vergiftigingsgolven waarvan ook Christiana zelf het slachtoffer lijkt te zijn. Zie je wel, kan ze 
dan tegen de dokter zeggen, je vrouw is niet het slachtoffer van mij, wij zijn allebei het 



slachtoffer van een willekeurig toeslaande gifmenger. Tegen de tijd dat een jury over de zaak 
moet beslissen, is het al lang niet meer de vraag of Christiana schuldig is. Dat lijdt geen 
twijfel. De vraag is: weet ze dat zelf? Is ze een leugenachtige en koelbloedige moordenaar of 
is ze gek? Is ze zo verstrikt in haar waanwereld dat ze haar vergiftigingen voor zichzelf kan 
ontkennen? ‘Een zaak van liefde’, het nieuwste boek van de van oorsprong Poolse 
psychoanalytica Lisa Appignanesi, draait om drie spraakmakende rechtszaken: de Engelse 
zaak tegen Christiana Edmunds; de Franse zaak uit 1880 tegen zangeres Marie Bière, die 
haar ex-minnaar neerschoot; en de Amerikaanse zaak uit 1907 tegen Harry Kendall Thaw 
die de beroemde architect Stanford White en plein public met een pistoolschot doodde. In 
alle drie de zaken gaat het om een mengeling van versmade liefde, seks, jaloezie, wraaklust 
en, vooral, waanzin: waar ligt de grens tussen af te straffen slechtheid en om mededogen 
vragende waanzin? Appignanesi begeeft zich met deze mengeling van thema's op vertrouwd 
terrein. In haar boek ‘Gek, slecht en droevig’ (uit 2009, beschikbaar in Daisy) beschreef ze 
aan de hand van vrouwengeschiedenissen ons veranderende beeld van waanzin in de 
afgelopen twee eeuwen, en in ‘Alles over de liefde’ (uit 2011, eveneens beschikbaar in 
Daisy) ontleedde ze de kracht van passie en liefde. In haar nieuwste boek richt ze de 
aandacht op de invloed van de psychiatrie op de rechtspraak. Dat mensen die krankzinnig 
zijn niet voor hun daden gestraft moeten worden, lag al vast in het Romeinse recht. Lange 
tijd was dat ook nauwelijks problematisch: je zag zo of iemand krankzinnig was. Met de 
opkomst van de psychiatrie aan het einde van de achttiende eeuw veranderde dat: waanzin 
bleek zich in allerlei gedaantes te kunnen manifesteren en het vereiste de blik van een 
specialist om dat te beoordelen. Bovendien veranderden de psychiatrische inzichten 
voortdurend en waren specialisten het lang niet altijd met elkaar eens. Lisa Appignanesi 
beschrijft de verweving van de psychiatrie met de Franse, Engelse en Amerikaanse 
rechtspraak en illustreert aan de hand van haar drie zaken hoe de talloze te hulp geroepen 
psychiaters hun uiteenlopende oordelen velden. Ze is in haar beschrijvingen zo gedetailleerd 
dat af en toe de totale chaos dreigt. Dat neemt niet weg dat het grondige onderzoek en de 
smeuïge gevalsbeschrijvingen van Appignanesi's nieuwste boek opnieuw een bijzondere 
leeservaring maken. (…) 

Deel 2: ‘Overlever van de Bende van Nijvel’ van David Van de Steen 

(…) 9 november 1985. De negenjarige David ziet hoe zijn ouders en zusje worden vermoord 

door de Bende van Nijvel in Aalst. Zelf raakt hij zwaargewond. Het weeskind van toen is 

intussen zelf vader. (…) David Van de Steen praat in zijn boek: ‘Overlever van de Bende van 

Nijvel’, vaak voor het eerst, met andere slachtoffers en nabestaanden, politiemensen en 

rijkswachters, ex-speurders en ex-gangsters. Het levert een reeks exclusieve getuigenissen 

op. Zelf getekend door het trauma, helpt hij ook andere mensen in het verdriet om hun 

geliefden. Dit boek brengt daarom niet alleen Davids levensverhaal van de aanslag tot nu. 

Meer dan ooit wil het ook aandacht vragen voor het lot van slachtoffers. (…) 

Deel 3: ‘Achter tralies: hoe lang houdt de gevangenis nog stand?’ 
van Hans Claus 

Wie zijn billen brandt, moet op de blaren zitten. Intuïtief gaan we hiermee akkoord. Wie iets 
mispeutert, moet gestraft worden. Soms horen criminelen in de cel. Maar is de gevangenis 
werkelijk het juiste antwoord op misdaad of vervreemdt ze haar bewoners steeds meer van 
de samenleving? Hans Claus begon zijn carrière in de Gentse Nieuwe Wandeling. Vandaag 
is hij gevangenisdirecteur in Oudenaarde. Hij kent dus als geen ander de waarden én 
tekortkomingen van het huidige systeem. In zijn boek: ‘Achter tralies: hoe lang houdt de 
gevangenis nog stand?’ neemt hij detentie grondig onder de loep. Waar komt het fenomeen 
vandaan? Wie leeft en werkt er zoal in een gevangenis? Slagen we erin om gedetineerden in 
de maatschappij te reïntegreren? Wanneer de auteur het rapport opmaakt, concludeert hij 
dat het Belgische gevangeniswezen tekortschiet. Gelukkig ziet hij ook oplossingen. Hans 



Claus kiest resoluut voor resocialisatie in plaats van isolatie en rolt daarom een alternatieve 
vorm van detentie uit: ‘De Huizen’. In dit werk worden de eerste stappen gezet naar een 
menswaardige manier van straffen, hetgeen niet enkel de overtreder ten goede komt, maar 
ten slotte ook de hele samenleving. (…) 

Deel 4: ‘IJle lucht’ van Anthony Adeane  

In januari 1974 verdwijnt een jongeman van 18 na een avondje stappen in de IJslandse 
hoofdstad Reykjavik. Acht maanden later verdwijnt een man van 32. Hij zou het huis verlaten 
hebben na een telefoontje dat uit een café in de buurt van Reykjavik kwam. Van beide 
mannen werd nooit nog iets gehoord, noch werden hun lichamen gevonden. Dat is het begin 
van de beroemdste criminele zaak op IJsland. De Engelse journalist Anthony Adeane 
schreef er het boek ‘IJle Lucht’ over dat niet alleen het levensverhaal van de hoofdrolspelers 
reconstrueert maar ook boeiend over de geschiedenis van het land en het leven van de 
IJslanders vertelt. IJsland telde in die tijd amper 200.000 inwoners en het leek wel alsof 
iedereen iedereen kende. ‘IJle Lucht’ is eersteklas true crime met een spannend en tragisch 
verhaal tegen de achtergrond van een gesloten maatschappij die genuanceerd 
geportretteerd wordt. Wist u bijvoorbeeld dat in Reykjavik in die tijd honden verboden waren 
of dat er op donderdag geen tv werd gekeken? (…) 

Deel 5: ‘Ik zal verdwijnen in het donker’ van Michelle McNamara 

Een van de beroemdste cold cases van Amerika: de man die in Californië tussen 1974 en 

1986 verdacht werd van tientallen verkrachtingen en moorden, en te boek stond als de ‘East 

Area Rapist’. Michelle McNamara raakte door hem gefascineerd en gaf hem de bijnaam 

‘Golden State Killer’. Vijf jaar lang werkte ze dag en nacht aan de zaak, een obsessie. Ze 

publiceerde in aanloop naar dit boek veelvuldig over haar onderzoek, maar overleed plots in 

2016. De echtgenoot van Michelle McNamara vroeg na haar dood schrijver Billy Jensen en 

researcher Paul Haynes haar boek te voltooien. Als klein meisje raakte Michelle McNamara 

geobsedeerd door misdaad toen Kathleen Lombardo in 1984 vlakbij haar ouderlijk huis in 

Illinois vermoord werd, 24 jaar oud. Die moord werd nooit opgelost. Jaren later begint 

Michelle McNamara met een misdaadblog. Ze is getrouwd en moeder als ze in de greep 

raakt van het onderzoek naar de man die verantwoordelijk zou zijn voor minstens vijftig 

verkrachtingen en twaalf moorden in de Sacramento Valley tussen 1974 en 1986. 'Ik zal 

verdwijnen in het donker' is het verslag van de zoektocht naar de ‘Golden State Killer’. 

Michelle McNamara spreekt met nabestaanden en getuigen. Hun beschrijvingen van de man 

zijn steeds verschillend maar zijn werkwijze is altijd hetzelfde. Hij verkent het huis van de 

slachtoffers. Vaak verdwijnen er kort voor de moord of verkrachting wat voorwerpen van 

weinig waarde uit het huis. Een buitenlamp is defect, het tuinhek sluit niet, er hing een 

vreemde auto rond in de buurt. Ze vertelt niet alleen over haar obsessieve zoektocht naar 

dat ene detail, dat ene zinnetje in een verslag, dat niet goed is geïnterpreteerd en dat 

misschien de oplossing dichterbij kan brengen. Ze schrijft ook over de impact die de 

misdaden hebben op de omgeving, op familie, buren en de jongens die Kathleen Lombardo 

vonden en daar dagelijks aan moesten denken. 'Ik zal verdwijnen in het donker' gaat in de 

eerste plaats over de vooruitgang in het onderzoek: van stoffige mappen naar digitale 

bestanden, van vage sporen naar DNA. Het beschrijft hoe er veel energie gaat zitten in 

sporen die tot niets leiden, en hoe onbeduidende details een onderzoek toch op weg helpen. 

McNamara beschrijft ook de doorwerking die haar werk heeft op haarzelf en haar gezin. In 

2016 overleed ze op 43-jarige leeftijd, voor ze het boek kon voltooien. Dat hebben anderen 

nu gedaan. In de VS staat het boek hoog op de bestsellerlijsten - true crime op zijn best. Het 

boek eindigt met een brief van McNamara aan de dader: "Je zult een auto voor je deur horen 

stoppen, net als Kenneth Lee Hicks dertig jaar na de moord op Lori Billingsley." Ook in dit 



opzicht is het boek een onvoltooide symfonie: McNamara maakte de ontknoping niet mee. 

Slechts twee maanden na het verschijnen van haar boek werd de ‘Golden State Killer’ 

ingerekend. Na een match met het DNA van een familielid. Zijn naam Joseph James 

DeAngelo. Zijn beroep: politieman. (…) 

Lisa Appignanesi. Een zaak van liefde: misdaden in de naam van hartstocht en waanzin. 

Speelduur: 19 uur. Boeknummer: 27263. Gek, slecht en droevig. Speelduur: 25 uur. 

Boeknummer: 18214. Alles over de liefde. Speelduur: 18 uur. Boeknummer: 21035. 

David Van de Steen. Overlever van de Bende van Nijvel. Speelduur: 9 uur. Boeknummer: 

27250. 12 braillebanden. Boeknummer: 17278. 

Hans Claus. Achter tralies : hoelang houdt de gevangenis nog stand? Speelduur: 2 uur. 

Boeknummer: 27351. 

Anthony Adeane. IJle lucht. Speelduur: 10 uur. Boeknummer: 27195. 12 braillebanden. 

Boeknummer: 17189. 

Michelle McNamara. Ik zal verdwijnen in het donker. Speelduur: 13 uur. Boeknummer: 

27334. 15 braillebanden. Boeknummer: 17179. 

Historie. Historia. Ken het verleden, begrijp het heden: ‘De 

zwarte dood: hoe de pest Europa veranderde’ van Mark 

Heirman 

Na het plotse overlijden van Mark Heirman op 3 maart 2018 bracht Uitgeverij Houtekiet 
postuum zijn laatste boek uit: ‘De zwarte dood: hoe de pest Europa veranderde’. Het 
manuscript was zo goed als klaar op de dag van zijn dood. Houtekiet heeft altijd een grote 
waardering gehad voor Heirmans werk. Tussen 1995 en 2018 verscheen er jaar na jaar een 
nieuw belangwekkend boek van deze Vlaamse cultuurfilosoof en denker rond oorlog en 
vrede. De rode draad in het laatste boek van Mark Heirman is de pestepidemie, die in 
opeenvolgde golven van 1347 tot 1772 grote delen van Europa teisterde. Alleen al in de 
periode van 1347 tot 1352 vielen circa 30 miljoen doden te betreuren. De auteur noemt dit de 
grootste catastrofe die Europa ooit trof. Na 1352 volgden nog andere perioden waarbij de 
pest, ook zwarte dood genoemd, als doodzaaier in Europa rondwaarde. Ongewild denkt men 
aan de twintigste eeuw, die in twee nooit geziene wereldoorlogen op een andere wijze 
miljoenen mensen het leven kostte. Verhoudingsgewijs stierven er meer mensen door de 
pest tussen 1347 en 1772 dan door de oorlogen van de twintigste eeuw. Deze ramp noemt 
Heirman “kosmisch geweld en doodslag buiten de mens om”. De oorlogen van de twintigste 
eeuw daarentegen waren het waanzinnig werk van mensen. Een eerder boek van Mark 
Heirman uit 1995 kreeg als titel mee: ‘De waanzinnige twintigste eeuw: oorlog en vrede van 
1914 tot 1994’ (dit boek is beschikbaar op Daisy). Zoals in alle voorgaande boeken bevat dit 
boek van Mark Heirman een schat aan gegevens en feitenmateriaal. De brede 
cultuurhistorische context komt opnieuw uitdrukkelijk ter sprake. De auteur toont aan hoe de 
‘zwarte dood’ mee het einde van het middeleeuwse Europa inluidde. De dood van 
onnoemelijk veel pestlijders schiep een leegte die door nieuwe filosofische, religieuze en 
culturele ontwikkelingen werd ingevuld. Dit boek daagt eens te meer uit na te denken over de 
groeiprocessen die Europa heeft gekend tot wat het vandaag is in de soms onontwarbare 
knoop van sterktes en tekortkomingen. (…) Midden veertiende eeuw ging op vier jaar tijd een 
derde van de Europese bevolking dood als gevolg van de pest. In totaal zo’n 30 miljoen 
slachtoffers. Je moet je dat eens proberen voor te stellen: 1 op de 3 mensen die ziek worden 
en binnen de week dood zijn. Je hele samenleving stuikt als een kaartenhuis in elkaar. 
Niemand die wist waar het vandaan kwam of wat je ertegen kon doen. Als oorzaken werden 
genoemd: ongezonde lucht en de stand van de sterren, evenals Joden en heksen. Die 
eerste twee, daar kan je weinig tegen beginnen, die laatste twee kan je proberen uit te 
roeien. Dat heeft men ook vol overgave gedaan. Nog eens tienduizenden slachtoffers. Het 



hielp niks. Vier eeuwen lang, om de tien à vijftien jaar was er wel ergens in Europa een 
nieuwe uitbraak van de Zwarte Dood met desastreuse gevolgen. Tot 1773. Toen was het 
ineens gedaan. De pest verdween uit Europa. Niemand die begreep waarom. We staan 
vandaag nog altijd voor een hoop raadsels. Pas sinds 2011 weten we bijvoorbeeld dat de 
pest veroorzaakt wordt door de bacterie Yersinia pestis. Dat is gebleken uit onderzoek van 
veertiende-eeuwse tanden gevonden in Montpellier. Hoe dat precies zit, wil u natuurlijk 
weten. Koen Fillet en Sven Speybrouck van het radioprogramma Interne Keuken vroegen 
het aan bioloog Herwig Leirs van de Universiteit Antwerpen. (…) 

Mark Heirman. De zwarte dood: hoe de pest Europa veranderde. Speelduur: 10 uur. 

Boeknummer: 27213. De waanzinnige twintigste eeuw: oorlog en vrede van 1914 tot 1994. 

Speelduur: 13 uur. Boeknummer: 6268. 

Vertel me een verhaal: ‘De geliefden van allerheiligen’ van 

Juan Gabriel Vásquez 

Parijs was lange tijd de ultieme Europese bestemming voor Latijns-Amerikaanse schrijvers. 
Ook de Colombiaan Juan Gabriel Vásquez pakte eind jaren negentig zijn koffers en toog 
naar de Franse hoofdstad. Hij had twee romans op zijn naam staan en wist niet hoe het nu 
verder moest met zijn schrijverschap. Al snel ruilde hij Parijs in voor de Belgische Ardennen, 
waar hij bijna een jaar lang inwoonde bij een ouder echtpaar en dingen deed die hij nooit 
eerder had gedaan: jagen en paarden verzorgen. Later typeerde hij deze periode in de luwte 
als het belangrijkste jaar van zijn leven als schrijver. Hij wilde zichzelf opnieuw uitvinden. Dat 
lukte, en niet zo'n beetje ook. Met romans als ‘De informanten’, ‘De geheime geschiedenis 
van Costaguana’ en ‘Het geluid van vallende dingen’ werd hij een van de belangrijkste 
Latijns-Amerikaanse schrijvers van zijn generatie. Opvallend genoeg was het eerste boek 
dat Vásquez na zijn Belgische periode schreef geen roman, maar een verhalenbundel. In de 
fraaie vertaling van Brigitte Coopmans herkennen we de verleidelijke volzinnen waarmee 
Vásquez later ook zijn romans zou gaan plaveien. Maar de brede historische context - een 
andere constante in zijn werk - schittert in ‘De geliefden van Allerheiligen’ door afwezigheid. 
Dit zijn geen grote verhalen over politieke moorden en drugsgeweld in Colombia, maar 
mooie miniatuurtjes die zich afspelen in de Belgische Ardennen. Ze gaan vrijwel allemaal 
over sleutelmomenten in relaties die mank lopen, die onderuitgaan of van meet af aan geen 
schijn van kans hebben. In 'De huisgenoot' doet de zelfmoord van een huisvriend opnieuw 
het spook van het overspel waren door het huwelijk van een stel op leeftijd. In 'Het leven op 
het eiland Grimsey' mondt de kortstondige relatie tussen een man die op weg is naar een 
nieuw leven en een vrouw die haar dochter heeft verloren uit in een zelfmoord. In 'De 
terugkeer' staat niet de passie voor een mens, maar voor een gebouw centraal. Voor de 
gelegenheid pootte Vásquez ergens in de buurt van Charleroi een landgoed met een gothic 
tintje neer. De grenzeloze liefde van mevrouw Michaud voor dat familiehuis leidt tot moord 
en een geraffineerde wraakoefening. De luguberste vertellingen zijn meteen ook de sterkste. 
U kunt nu luisteren naar het verhaal: ‘De terugkeer’. (…) Juan Gabriel Vásquez. De geliefden 
van allerheiligen. Speelduur: 6 uur. Boeknummer: 27292. 

Het hoorspel ‘Protest’ van Václav Havel 
Een schrijver die nog mag publiceren en voor wie nog alle mogelijkheden, alle media 

openstaan, verzoekt één van de dissidente schrijvers zich voor hem in te zetten door een 

protest te formuleren in een zaak die hem persoonlijk betreft. "Jullie zijn toch degenen die 

weten hoe zoiets moet gedaan worden", zegt hij, maar later weigert hij dan zelf dit protest 

mee te ondertekenen. (…) 


