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Op de hoogte, nieuwtjes op een rij 

Enkele diverse varia 

Op vrijdag 15 november en op dinsdag 3 december is onze bibliotheek gesloten. Bijna een 

op de drie lezers van Luisterpunt heeft dyslexie. En ook 85 % van de kinderen en de 

jongeren die bij ons lezen doen dat om die reden. Toch zijn er nog heel wat mensen met 

dyslexie die niet weten dat Daisy-boeken en de anderslezen-app er ook voor hen zijn. 

Daarom organiseert Luisterpunt regelmatig infosessies in openbare bibliotheken overal te 

lande. Op 5 november om 19u30 in de bibliotheek van Eeklo bijvoorbeeld en op 19 

november om 20u in de bibliotheek van Aalter. Ouders, leerkrachten, zorgleerkrachten en 

logopedisten vormen het doelpubliek. 

Nieuwe keuzelijsten voor Daisy-boeken en brailleboeken 

Zoals elk jaar geven we u de mogelijkheid om keuzelijsten voor Daisy-boeken en voor 

brailleboeken aan te vragen. Het gaat hierbij wel degelijk om keuzelijsten, dus niet om 

volledige deelcatalogi. Elke keuzelijst bevat een selectie van honderd boeken. Dat wil 

zeggen dat als er van een bepaald genre of over een bepaald onderwerp meer dan honderd 

boeken zitten in onze collectie, we er een weloverwogen selectie uit maken. Per boek wordt 

telkens de auteur vermeld, de titel, de korte inhoud, de speelduur en het boeknummer, dus 

net zoals in ‘De Uitgelezen Rubriek’ en in ‘Onder de Vingers’. U kunt keuzelijsten aanvragen 

van diverse romangenres. Bijvoorbeeld: detectives, historische romans, romantische boeken, 

thrillers, verhalen, enz… De volledige lijst geven we straks. Voor de informatieve boeken 

kunt u een of meerdere onderwerpen opgeven waarin u geïnteresseerd bent. Bijvoorbeeld 

een welbepaalde eeuw, een land, een oorlog, een sport, een ziekte, een wijsgerige stroming, 

een religie, enzovoort. Naast lijsten van romans en informatieve boeken kunt u ook van onze 

kinder- en jeugdboeken keuzelijsten aanvragen. Deze worden opgesteld per leeftijd: van 3 

tot 5 jaar, van 6 tot 8 jaar, van 9 tot 11 jaar en van 12 tot 14 jaar. U mag zoveel keuzelijsten 

aanvragen als u wilt. De keuzelijsten zijn verkrijgbaar in volgende vormen: 1: op Daisy-cd; de 

tekst wordt dan voorgelezen door een kunstmatige stem. 2: via e-mail. 3: in braille. 4: in 

gedrukte vorm. De Daisy-, e-mail- en braillelijsten zijn gratis en moeten niet teruggestuurd 

worden. De gedrukte lijsten kosten drie euro per lijst en hoeven uiteraard ook niet 

teruggestuurd te worden. Gedrukte keuzelijsten kunt u enkel aanvragen door drie euro of 

een veelvoud daarvan (naargelang het aantal lijsten dat u wilt) over te schrijven op het 

rekeningnummer van Luisterpunt: BE 20 73 50 19 46 50 56. De kosteloze Daisy-, e-mail- en 

braillelijsten kunt u aanvragen op drie manieren: 1: door een e-mailbericht te sturen naar: 



info@luisterpuntbibliotheek.be 

2: door een briefje te steken in een verzendhoesje van een Daisy-boek. 3: door te bellen 

naar het nummer: 02 423 04 11 . Voor welke weg u ook kiest, gelieve steeds volgende 

gegevens te vermelden: 1: Naam en lenersnummer. 2: De keuzelijsten die u wenst te 

ontvangen. Bij informatieve boeken kunt u een of meerdere specifieke onderwerpen 

opgeven. 3: De vorm waarin u het wilt ontvangen: op Daisy-cd, via e-mail of in braille. Voor 

gedrukte keuzelijsten moet u eerst het bedrag overschrijven. Op het overschrijvingsformulier 

kunt u in het vakje bestemd voor de mededeling invullen welke lijsten u wenst te ontvangen. 

We beginnen met de Daisy-boeken. Van volgende romangenres zijn er nieuwe keuzelijsten 

gemaakt. Dat betekent dat de boeken die op deze lijsten staan niet in eerdere keuzelijsten 

werden opgenomen. Biografische romans. Detectives. Engelse boeken. Historische romans. 

Ontwikkelingsromans. Romans die niet onder één noemer te vangen zijn. Romantische 

boeken. Thrillers. Verfilmde boeken. Verhalen. Dan is het nu de beurt aan de brailleboeken. 

Van volgende romangenres zijn er nieuwe keuzelijsten beschikbaar. Autobiografische 

romans. Columns. Detectives. Historische romans. Ontwikkelingsromans. Poëziebundels. 

Psychologische romans. Romans die niet onder één noemer te vangen zijn. Romantische 

boeken. Streek- en familieromans. Thrillers. Verfilmde boeken. Verhalen. Waargebeurd. 

Braille in het digitale tijdperk 

Op vrijdag 29 november organiseert de Braille-Autoriteit voor het Nederlands taalgebied 
een braillesymposium in het Chassé Theater in Breda. Centraal thema van het symposium 
is: ‘Braille in het digitale tijdperk’. Het symposium wordt georganiseerd voor braillelezers uit 
Vlaanderen en Nederland. Geertje de Ceuleneer zal de bijeenkomst in goede banen leiden. 
Zowel professionals als ervaringsdeskundigen leveren een bijdrage aan het symposium. 
Diverse aspecten van braille en van het belang van braille lezen komen aan de orde. Onder 
meer worden de eerste voorstellen voor de standaardisatie van het 8-punts braille 
gepresenteerd, het zogenaamde digitale braille en is er een debat met verschillende 
generaties braillelezers over de mogelijkheden van digitaal braille en de keuze om ook braille 
op papier te blijven lezen. Het braillesymposium is er dus voor zowel professionals als 
ervaringsdeskundige braillelezers. Het adres van het Chassétheater is: Claudius Prinsenlaan 
8. Het theater is goed te bereiken vanaf het treinstation van Breda, ongeveer tien minuten 
lopen. Ook stoppen verschillende bussen tegenover het theater. De naam van de bushalte is 
Vlaszak. Er is plaats voor maximaal 200 personen en er wordt gestreefd naar een goede 
balans in de vertegenwoordiging van ervaringsdeskundigen en professionals. Het belooft 
een boeiende dag te worden. Het programma begint om 10.45 uur en duurt tot 16.00 uur en 
bevat drie sessies, die alle drie in de plenaire zaal worden gehouden. Om 11.00 uur start 
sessie 1 waarin informatie wordt gedeeld: “Wat je moet weten over de standaardisatie van 
het 8-punts braille”. Rond 12.00 uur start sessie 2: “Braille door de generaties heen”. Tussen 
13.00 en 14.30 is er een lunch en gelegenheid om een informatiemarkt te bezoeken waar 
een aantal bedrijven, organisaties en initiatieven op het gebied van braille zich presenteren, 
waaronder uiteraard Luisterpunt. Om 14.30 uur start sessie 3 en daarin is ruimte voor debat: 
Hoe verdedigen we het recht op braille? Kan braille concurreren met spraaktechnologie? 
Digitaal braille heeft alleen maar voordelen. Het bestaansrecht van braille op papier. Rond 
15.30 uur wordt de dag samengevat en worden conclusies getrokken, waarna er nog tijd is 
om in een informele setting na te praten. Het symposium is gratis toegankelijk voor 
braillelezers en professionals in de braillewereld. U kunt zich aanmelden bij de Vereniging 
Onbeperkt Lezen die verantwoordelijk is voor de praktische organisatie. U kunt zich 
aanmelden per e-mail op: info@onbeperktlezen.nl  
of telefonisch op het nummer: 00 31 70 26 29 29 4 . 

mailto:info@luisterpuntbibliotheek.be
mailto:info@onbeperktlezen.nl


Probeer eens een podcast! 

Een Daisy-boek? Dat kent u. Maar weet u ook wat een podcast is? Een podcast is een soort 

radioprogramma dat u kunt beluisteren via het internet. Het grootste verschil met een 

traditioneel radioprogramma is dat een podcast niet live wordt uitgezonden en dat u een 

podcast dus kunt beluisteren wanneer u wilt. Iederéén kan podcasts maken, over welk 

onderwerp dan ook. Om een podcast te beluisteren, kunt u surfen naar de website waar de 

podcast wordt aangeboden, of een app op uw tablet of smartphone gebruiken. Op de iPhone 

of iPad staat standaard de Podcast-app. Met een Android-toestel zoals Huawei of Samsung 

moet u een extra app installeren om naar podcasts te kunnen luisteren. Er zijn veel goede 

apps beschikbaar. Zo heeft Google zijn eigen podcast-app, Google Podcasts, en ook op 

Spotify, het grote muziekstreamingplatform, vindt u heel wat podcasts. Een andere aanrader 

is Stitcher. In de podcastapp van uw keuze, kunt u dan via de zoekbalk een bepaalde 

podcast opzoeken. Bij de meeste apps kunt u zich ook gratis abonneren op een bepaalde 

podcast, zodat u een melding krijgt wanneer er een nieuwe aflevering beschikbaar is. U kunt 

podcasts streamen (dan moet u verbonden blijven met het internet), maar ook downloaden. 

Als u een podcast downloadt, staat hij op uw toestel zelf en kunt u er altijd en overal naar 

luisteren, ook zonder internetverbinding, zoals op de trein. U kunt het onderwerp zo gek niet 

bedenken, of er bestaat wel een podcast over. Neem maar eens een kijkje op:  

www.vlaamsepodcasts.be 

of 

www.podcastluisteren.nl 

Op beide websites vindt u een schat aan boeiende podcasts, en ook meer praktische 

informatie om aan de slag te gaan. Luisterpunt neemt u, verspreid over verschillende 

nummers van Knetterende Letteren, mee in de wondere wereld van de literaire podcasts, dat 

wil zeggen: podcasts over en met schrijvers, gesprekken over boeken, literatuur, en poëzie. 

Eerst en vooral leren we u graag onze eigen Luisterpuntpodcast kennen, waarop we 

geregeld interviews met schrijvers uit Knetterende Letteren plaatsen. U vindt er schatten uit 

ons archief, zoals een gesprek met Wilfried Martens, Jean-Luc Dehaene, Hugo Claus, of 

Jeanneke Boon. U kunt de podcast beluisteren op: www.anchor.fm/luisterpuntbib 

U kunt onze podcast ook beluisteren met uw favoriete podcast-app, zoals de Podcast-app 

van Apple, Google Podcasts, Spotify of Stitcher. U vindt ons met een simpele zoekopdracht 

naar ‘Luisterpuntbibliotheek’. Een andere podcast die we graag in de kijker zetten is ‘De 

Bourgondiërs’ van Bart Van Loo en Klara. Deze podcastreeks is gebaseerd op Van Loos 

boek 'De Bourgondiërs: aartsvaders van de Lage Landen', dat uitgegroeid is tot een 

regelrechte bestseller. Bart Van Loo neemt de luisteraar mee op sleeptouw door de 

middeleeuwen: een even wonderlijke als gevaarlijke reis langs brandstapels en feestelijke 

banketten, de pest en riddertoernooien, Jeanne d’Arc en Filips de Goede, schizofrene 

koningen en geniale kunstenaars, de prachtige beeldhouwwerken van de vergeten Klaas 

Sluter en de wereldberoemde schilderijen van Jan van Eyck. Deze keer richt Vlaanderens 

bekendste francofiel zijn blik op onze eigen geschiedenis en vertelt hij het spannende 

ontstaan van de Nederlanden. En wat blijkt? De Lage Landen zijn een Bourgondische 

uitvinding. Dankzij Bart Van Loo en Klara kan Luisterpunt de acht podcastafleveringen 

samen aanbieden als één Daisy-boek! Laat u verleiden door volgend fragment: (…) Bart Van 

Loo. Podcast De Bourgondiërs. Speelduur: 11 uur. Boeknummer: 27673. Als u nu de smaak 

te pakken hebt, weet dan dat Klara nog heel wat boeiende literaire podcasts aanbiedt. Zo 

dook Kristien Hemmerechts in het leven van de zussen Brönte. Ook legendarische 

personages uit de literatuur zoals Alice in Wonderland en Sherlock Holmes kregen een eigen 
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reeks van Klara, met Vitalski als presentator. In de reeks ‘Café Boon’ keren Pat Donnez en 

Heleen Debruyne Louis Paul Boon binnenstebuiten, en ook Hugo Claus heeft een eigen 

podcastreeks, genaamd ‘De sporen van Claus’. En dit alles is nog maar een kleine selectie. 

Een volledig overzicht van alle Klara-podcasts vindt u op: www.klara.be/de-podcasts-van-

klara 

U kunt de podcasts op de website beluisteren, of met een app op uw tablet of smartphone. 

Bij elke podcastreeks staat vermeld in welke apps de reeks te beluisteren is. U kunt nu 

luisteren naar een fragment uit de podcast over de zussen Brontë. (…) Een laatste, 

weliswaar niet literaire, podcast waar we in dit nummer bij stilstaan zetten is Hallo Micro, een 

project van de vzw FMDO in samenwerking met Luisterpunt, Radio 1, de podcasts ‘Relaas 

en Iemand’, en VRT. Hallo Micro is een podcast met verrassende verhalen uit het 

superdiverse Vlaanderen. Mensen met een migratieachtergrond geven in de podcast een 

blik op hun persoonlijke leven. Verwacht geen traditionele migratieverhalen, maar ga 

bijvoorbeeld met Odismercy mee op een treinreis door Cuba met een levende kip. Luister 

naar de bekommernissen van millenial Imane uit Kortrijk of ontdek waarom de Brusselse 

Aissatou, vrijwilliger bij Luisterpunt, soms een stapje terug doet in de Brusselse metro. Het 

initiatief voor Hallo micro kwam van FMDO, de Federatie van Marokkaanse en Mondiale 

Democratische Organisaties. FMDO is een sociaal-culturele koepelorganisatie die het 

samenleven in diversiteit probeert te verbeteren. De organisatie telt heel veel gemotiveerde 

vrijwilligers en overkoepelt bijna 200 sociaal-culturele verenigingen van mensen met een 

migratieachtergrond. De podcast kwam er niet zomaar: een vijftiental deelnemers uit Brugge, 

Oostende, Kortrijk en Brussel volgden een intensief traject rond storytelling. De mensen 

achter de podcasts ‘Relaas en Iemand’ leerden hen wat van een verhaal een goéd verhaal 

maakt. Vervolgens gingen ze onder begeleiding van vrijwillige coaches creatief aan de slag 

met een bijzondere gebeurtenis uit hun leven. Dit alles resulteerde in een live 

opnamemoment voor de podcast. Beluister Hallo Micro met uw favoriete podcastapp of op 

www.anchor.fm/hallomicro  

In volgend fragment hoort u de Cubaanse Odismercy aan het woord (…). Voilà. Dat was het 

voor deze keer. In het januarinummer wijden we u met plezier verder in in de wondere 

wereld van de podcast! 

Heerlijk ontspannend, lees maar, het is 
leuk wat er staat in: ‘Stuur me een 
berichtje’ van Jill Mansell, ‘De 
onderpastoor’ van Louis Van Dievel en 
‘Bella figura: waarom de Italianen zo 
Italiaans zijn’ van Joost Houtman en 
Philip Roose 
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Deel 1: ‘Stuur me een berichtje’ van Jill Mansell 

‘Stuur me een berichtje’ van de Engelse schrijfster Jill Mansell is een hartverwarmende en 

romantische feelgood over een vrouw die opnieuw moet beginnen. Een aanrader voor 

iedereen die houdt van de romans van Jojo Moyes en Sophie Kinsella. Waarom moest Essie 

ook zo nodig haar ware gevoelens in die brief zetten? Hij was alleen voor haar beste vriendin 

bestemd, en niet voor het hele internet. Dan had ze nu nog gewoon een huis, een baan en 

een vriend gehad. Aan de andere kant, als ze niet opeens alles was kwijtgeraakt, zou ze 

Zillah en Conor met hun bijzondere wensenproject nooit ontmoet hebben – en niet te 

vergeten Lucas, de oorzaak van al haar ellende. Waarom moet ze nou net op hem vallen? 

(…) 

Deel 2: ‘De onderpastoor’ van Louis Van Dievel 

Zevenduizend betogers trokken in 1969 door Sint-Gillis-Dendermonde om onderpastoor 

Gilbert Verhaeghen te steunen. Een markant hoofdstuk uit de geschiedenis, waar Louis Van 

Dievel in zijn boek ‘De onderpastoor’ gretig zijn tanden in zet. De parochianen pikten het niet 

dat de conservatieve aartsbisschop Van Peteghem hun favoriete onderpastoor wilde 

overplaatsen. Verhaeghen gooide in de geest van het Tweede Vaticaans Concilie ramen en 

deuren open, maar de kerkbonzen steigerden. Ex-VRT-journalist Louis Van Dievel puurde er 

een volkse roman uit, met pamfletten, misverstoringen, oproerpolitie en een bijna-lynchpartij 

als pittige ingrediënten. De roman berust op een waar verhaal. Dat van de sociaal bewogen 

onderpastoor Gilbert Verhaeghen, die de kerk dichter bij het volk wilde brengen. 

Chiroleidsters noemden hem Gilbert, terwijl ze hem hielpen bij de vaat. Uiteindelijk werd hij 

naar een andere parochie overgeplaatst. De behoudende pastoor en de toenmalige bisschop 

van Gent Léonce-Albert Van Peteghem lustten hem rauw. De aanleiding van het conflict was 

de nieuwe vloer van de kerk. Hij kostte 700.000 frank. Verhaeghen zag het geld liever in 

jeugdlokalen geïnvesteerd. Toen hij weg moest, was het volksprotest groot. Pamfletten 

werden uitgedeeld, missen verstoord, zevenduizend mensen betoogden. Een geweldig teken 

van levenskracht waar de Vlaamse kerk vandaag enkel van kan dromen. Maar de starre 

hiërarchie zwichtte niet. Ontroerend is dat Gilbert Verhaeghen het ambt niet verliet. Hij bleef 

tot zijn dood priester. (…) 

Deel 3: ‘Bella figura: waarom de Italianen zo Italiaans zijn’ van Joost 

Houtman en Philip Roose  

(…) De thrillerauteur Joost Houtman en Philip Roose die zich op Sicilië bezighoudt met de 

export van Italiaanse wijnen, hebben hun passie voor Italië met humor en nuance gebundeld 

in een boek. Iedereen kent wel wat clichés over Italië en over de Italianen, die de auteurs 

graag ontkrachten. Ze rekenen af met vooroordelen. Zo zijn Italianen niet lui, maar net 

ondernemend en inventief. De uitvinder van de telefoon, bijvoorbeeld, was een Italiaan. Een 

zekere Antonio Meucci had voor zijn bedlegerige vrouw een communicatiesysteem 

uitgedokterd. Door allerhande toestanden speelde hij zijn vondst echter kwijt aan ene 

Graham Bell. Telefoneren heeft overigens nog altijd iets van een nationale sport in Italië. 

Dagelijks naar la mamma bijvoorbeeld, de vrouw die elke Italiaanse man op een piëdestal 

plaatst. Natuurlijk staat Italië synoniem voor stijl, toch beseffen we niet altijd hoe belangrijk 

die bella figura is in nagenoeg alle geledingen van de samenleving. Stijl moet overal 

aanwezig zijn, van de manier waarop je je kleedt (zonnebril incluis) tot de wagen waarin je 

rijdt. Zelfs de espressomachine in de keuken moet design zijn. Geen Italië ook zonder 

gastronomie, en wie Italiaanse keuken zegt, kan niet om pasta heen. Maar opgelet, de 

combinatie van saus en pasta is aan duidelijke regels onderworpen. De spaghetti 

bolognaise, een toch wel erg courant gerecht in de Lage Landen, is in Italië not done. Je zal 



het er ook op geen enkele restaurantkaart aantreffen, voor zover die de Italiaanse premissen 

trouw blijft natuurlijk. Er bestaat wel een soortgelijk gerecht: pasta al ragù. Dat is exact 

hetzelfde als bolognaise, maar met een ander soort pasta. Lange slierten gaan nu eenmaal 

niet goed samen met een dikke tomatensaus. Ze verdrinken in de saus, en de groenten en 

het vlees blijven op de bodem van het bord achter. Penne, rigatoni of macaroni zijn 

aanvaardbare alternatieven. Nog eentje om het af te leren: bestel nooit een caffè latte na 11 

uur ’s morgens! De melk is bedoeld om een gevuld gevoel in de maag te voelen. Als je die 

drinkt voor de middag, zou dat betekenen dat je ontbijt waardeloos was. Een espresso kan 

wel, op alle momenten van de dag trouwens. (…) 

Jill Mansell. Stuur me een berichtje. Speelduur: 12 uur. Boeknummer: 27409. 

Louis Van Dievel. De onderpastoor. Speelduur: 11 uur. Boeknummer: 27623. 

Joost Houtman en Philip Roose. Bella figura: waarom de Italianen zo Italiaans zijn. 

Speelduur: 10 uur. Boeknummer: 27569. 

Auteurs lezen voor en wel in uw oor: 
‘Deserteren’ van Annelies Verbeke, ‘Op 
grond van samenwerking: woningen, 
voedsel en trage wegen als 
heruitgevonden commons’ van Annette 
Kuhk en ‘Leer-Kracht: leiding geven 
vanuit angst naar zelfvertrouwen’ van 
Oiheba Bensaâd 

Deel 1: ‘Deserteren’ van Annelies Verbeke 

Wie ligt daar in een modderige kuil? Het is de schrijver Annelies Verbeke die zich daar heeft 
ingegraven. Ze legt haar schrijverschap te ruste, deserteert. Maar dan wordt ze uit haar graf 
gesleept door haar ‘schaduwzijden’: de goeiige Moeke Verbeke, die de auteur op het hart 
drukt toch vooral líéf voor zichzelf te zijn, en de barse Maarschalk Verbeke, die vooral vindt 
dat de auteur zich niet zo moet aanstellen. Schrijven moet ze! Moeke Verbeke en 
Maarschalk Verbeke tronen haar mee naar een heuse groepstherapiesessie, waaraan niet 
de minsten meedoen. Johann Wolfgang von Goethe en Thomas Mann zijn van de partij, en 
natuurlijk de jonge Werther, ‘wellicht de bekendste Hoog Sensitieve Persoon uit de 
literatuurgeschiedenis’. Hoe ga je als Annelies Verbeke, als schrijvende Hoog Sensitieve 
Persoon om met alle beroering rondom het vak: de kritiek, de teleurstellingen, de 
kortzichtigheid van lezers, het gebrek aan erkenning? Met citaten van haar literaire helden 
schept Annelies Verbeke een levendige conversatie. Ze is met de novelle ‘Deserteren’, die 
ze zelf inlas in onze bibliotheek, uit de dood herrezen en marcheert weer mee. (…) 



Deel 2: ‘Op grond van samenwerking: woningen, voedsel en trage 

wegen als heruitgevonden commons’ van Annette Kuhk, Dirk 

Holemans en Pieter Van den Broeck 

Al meer dan twee eeuwen wordt grond geprivatiseerd, verkaveld en vermarkt. En al even 

lang zijn er schuchtere pogingen om dat proces te stoppen of om te keren – denk aan pacht, 

sociale woningbouw, natuurherstel of stadsvernieuwing. In dit boek tonen de auteurs 

praktijkvoorbeelden waarin mensen gezamenlijk optreden als de publieke overheid én de 

markt tekortschieten. De initiatieven verzachten effecten van vermarkting. Tegelijk botsen ze 

op het ‘absolute’, wettelijk verankerde recht op eigendom, of op nieuwe privatisering. Bij 

vragen over gedeeld eigenaarschap of gebruiksrecht beland je bij de commons: culturele en 

natuurlijke hulpbronnen gebruikt en beheerd door burgers. Het boek ‘Op grond van 

samenwerking’ bundelt bijdragen van diverse Vlaamse experten inzake commons, en 

vertrekt vanuit het INDIGO-project. Dit boek richt zich tot een brede groep van 

praktijkmensen die op zoek zijn naar nieuwe, meer solidaire manieren om grond te beheren. 

En die zijn er in overvloed: denk aan in ere herstelde trage wegen, die fungeren als veilige 

en mooie verbindingen voor de zwakke weggebruiker; aan wooncoöperaties waar je als 

aandeelhouder zorgeloos kan wonen met een levenslang woonrecht; aan stichtingen als ‘De 

Landgenoten’ die kostbare landbouwgrond uit de markt halen en die tegen een eerlijke prijs 

ter beschikking stellen van bioboeren. Trouwens, wist u dat commons teruggaan op 

eeuwenoude gebruiken, zeker in Vlaanderen? Het Mechelse Vrijbroekpark is daar trouwens 

een straf voorbeeld van. Zonder het gezamenlijk gebruiksrecht van een aantal bewoners, 

was het nu zeker verkaveld. ‘Op grond van samenwerking: woningen, voedsel en trage 

wegen als heruitgevonden commons’ werd in onze bibliotheek ingelezen door een van de 

auteurs: Annette Kuhk. (…) 

Deel 3: ‘Leer-Kracht: leiding geven vanuit angst naar 

zelfvertrouwen: een persoonlijk verhaal uit Brussel’ van Oiheba 

Bensaâd 

Oiheba Bensaâd groeide op in Brugge tussen twee werelden: die van een Algerijnse vader 

en een Belgische moeder, van een moslim en een katholieke vrouw, van een vluchteling en 

een honkvaste West-Vlaamse. In de jaren van de aanslagen in Parijs en Brussel was ze 

schooldirecteur in wat volgens Donald Trump een ‘hellhole’ is, tussen nog veel meer 

werelden om te overbruggen. Haar Brusselse jaren en haar dagboekfragmenten spelen zich 

af tegen een achtergrond van radicalisering, verschillende dreigingsniveaus en angst voor 

nieuwe aanslagen. Opgegroeid op een culturele breuklijn vertelt ze hoe ze die wereld ziet, 

proeft, voelt, hoort en ruikt. Als transformatiecoach deelt ze vandaag haar ervaringen en 

versterkt ze jongeren, onderwijsmensen en ondernemers als leiders van hun leven. In dit 

boek bundelt ze ook de lessen die ze zelf leerde als leidinggevende over angst, 

zelfvertrouwen en leiderschap. Met praktijkvoorbeelden uit haar eigen leven. Oiheba 

Bensaâd las haar boek ‘Leer-Kracht: leiding geven vanuit angst naar zelfvertrouwen: een 

persoonlijk verhaal uit Brussel’ zelf in in onze bibliotheek. (…) 

Annelies Verbeke. Deserteren. Ingelezen door de auteur. Speelduur: 3 uur. Boeknummer: 

27676. 

Annette Kuhk, Dirk Holemans en Pieter Van den Broeck. Op grond van samenwerking: 

woningen, voedsel en trage wegen als heruitgevonden commons. Ingelezen door Annette 

Kuhk. Speelduur: 18 uur. Boeknummer: 27663. 

Oiheba Bensaâd. Leer-Kracht: leiding geven vanuit angst naar zelfvertrouwen: een 



persoonlijk verhaal uit Brussel. Ingelezen door de auteur. Speelduur: 4 uur. Boeknummer: 

27624. 

Het Neusje van de Zalm, u moet het 
gelezen hebben: ‘Heerlijke nieuwe 
wereld’ van Aldous Huxley, ‘De 
verwondering’ van Hugo Claus, ‘Het 
verdriet staat niet alleen: een leven in 
verhalen’ eveneens van Hugo Claus en 
‘Grand Hotel Europa’ van Ilja Leonard 
Pfeijffer 

Deel 1: ‘Heerlijke nieuwe wereld’ van Aldous Huxley 

De Engelse schrijver Aldous Huxley, die leefde van 1894 tot 1963, publiceerde zijn 

beroemde dystopische roman ‘Brave new world’ in 1932. Hij schetst een technologisch 

geëvolueerde wereld die op het eerste gezicht utopisch lijkt. Maar de traditionele menselijke 

waarden bestaan niet meer. Genetische manipulatie, consumentisme, promiscuïteit, 

massaproductie en drugsgebruik beheersen het leven in de totalitaire wereldstaat. Mensen 

worden niet meer geboren, maar gekweekt en klaargestoomd voor hun bestemming. Alfa's 

hebben de leiding, gamma's en delta's verrichten de noodzakelijke zware handenarbeid. Met 

psychologische technieken wordt iedereen gehersenspoeld om gelukkig te zijn. In een 

reservaat wordt echter de 'wilde' John ontdekt, die per ongeluk toch nog uit een moeder is 

geboren. Met deze gegevens groeide het visionaire boek uit tot een van de meest 

invloedrijke boeken van de twintigste eeuw. (…) 

Deel 2: ‘De verwondering’ van Hugo Claus 

Gij schrijft wel schoon, meneer, maar zijt gij ook slim? En behendig genoeg om het Vlaamse 

realisme nonchalant van uw schouders te gooien?  Een van de ideeën over de autodidact 

Claus is dat hij vooral een chroniqueur is van de Vlaamse geschiedenis. Dat is Claus heus 

ook, alleen is die titel te eng om zijn erg internationale, innovatieve literaire instrumentarium 

eer aan te doen. In ‘De verwondering’ haalt hij alles uit de kast. Het is een literair bal 

masqué, de roman waarin Claus met zijn vorm de realistische illusie doorbreekt. Het boek zit 

vol verwijzingen naar andere, klassieke verhalen, maar daar struikel je als gewone lezer niet 

over. Het wisselende vertelperspectief en de zinnen die in een geut op je afkomen, dat is wel 

even wennen. Maar Claus doet het allemaal op geniale wijze. Door de vormelijke verwarring 

plaatst Claus zijn lezer in een onzekere positie. Het is lezen op glad ijs. Je smelt daardoor 

samen met het hoofdpersonage, de warrige leraar Victor De Rijckel, die greep zoekt op zijn 

leven. Een vrouw leidt hem naar een kasteel. Daar wordt een SS’er vereerd. Zo wordt ‘De 

verwondering’ een repressieroman. Claus is vaak een nestbevuiler genoemd door rechtse 

media, maar hij verdedigde zich voor dat op zijn minst overtrokken verwijt: deze roman 

schoot wortel in ons ongemak over de repressie, en daarover wilde hij zijn verwondering 

verbeelden. Hugo Claus bleek inderdaad een luis in de pels, maar dan in de pels van de 



zelfgenoegzaamheid. U kunt nu even luisteren naar onder meer Bart Meuleman die ‘De 

verwondering’ van Hugo Claus bewerkte voor het toneel. (…) 

Deel 3: ‘Het verdriet staat niet alleen: een leven in verhalen’ van 

Hugo Claus  

Uit het rijke oeuvre dat Hugo Claus heeft nagelaten, heeft Mark Schaevers, die een biografie 

van Claus voorbereidt, 24 verschillende fragmenten verzameld waarin het autobiografische 

element een bron is geweest. In min of meer chronologische volgorde volgen we Claus van 

zijn jonge jaren tot op het laatst van zijn leven, wanneer hij bang is om ten prooi te vallen aan 

Alzheimer. De ouders van Claus, andere familieleden, collega-kunstenaars als Bert 

Schierbeek en Karel Appel, plaatsen waar hij gewoond heeft, ze komen allemaal voorbij, 

gefictionaliseerd uiteraard maar herkenbaar. Na elk fragment staat er kort en bondig 

genoteerd welk deel van zijn leven de inspiratiebron moet zijn geweest of wie er model 

hebben gestaan voor zijn personages. Ook al ontkende Claus zelf een autobiografisch 

schrijver te zijn, deze insteek brengt zijn werk opnieuw onder de aandacht. En met recht, 

want het is een proza dat nog altijd zeer genietbaar is. Claus schrijft beeldend, zijn 

personages zijn raak geportretteerd, de Vlaamse tongval goed getroffen. ‘Het verdriet staat 

niet alleen: een leven in verhalen’ is een bijzondere bloemlezing. (…) 

Deel 4: ‘Grand Hotel Europa’ van Ilja Leonard Pfeijffer 

Groot, groter, grootst. In al zijn facetten ademt ‘Grand Hotel Europa’ van Ilja Leonard Pfeijffer 
een zekere hybris. Van de chique titel tot het dwingende volume, van de uiterst welluidende 
stijl tot het brede thematische armgebaar: branie en bravoure zijn bij de Nederlandse 
inwoner van Genua standaard inbegrepen. Pfeijffer is er eens goed voor gaan zitten, aan zijn 
schrijftafeltje op de Piazza delle Erbe. Wat krijgt de lezer in dit vijfgangenmenu zoal op zijn 
bord? Hij offreert ons een roman over het in zijn voegen krakende Europa en over een jacht 
op een Caravaggio-schilderij, met als baseline de schipbreuk lijdende liefde van een 
'schrijver' - Ilja genaamd - voor de blauwbloedige kunsthistorica Clio. Er wordt wat afgetafeld 
en gereisd, met breedvoerige uiteenzettingen over de uitwassen van het massatoerisme, 
tegen het decor van het overspoelde Venetië. Is de Dogenstad met haar façadisme en hang 
naar het verleden het ultieme voorbeeld van wat Europa te wachten staat: een lot als 
historisch pretpark? Met een terugblikkende hoofdfiguur die zich verschanst in een 
afbladderend luxehotel, lijkt dat onontkoombaar. Of komt de toekomst uit de migratie? 
Pfeijffer giet zijn exposés in een uitwaaierend epos en raamverhaal met opnieuw dat 
vertrouwde haasje-over tussen pose en authenticiteit én een heilzame dosis zelfspot. 
Boulimie dreigt. En toch. Wie de eerste vijftig pagina's van Grand Hotel Europa heelhuids 
doorstaat, zal blijven doorlezen. Pas dan komt de schrijver echt onder stoom. Van een wat 
vileine typologie van toeristentypes stuiteren we in smakelijke conversaties tussen het 
merkwaardige kransje hotelgasten. Er wordt door Europa gesjeesd - van Amsterdam tot 
Skopje - en er wordt gereflecteerd over de aantrekkingskracht van nostalgie én 'de 
voorspelbaar vervreemdende rimram' op de Biënnale in dat 'decadente kut-Venetië met zijn 
rolkoffertjes'. Toch houdt Pfeijffer het ritme hoog. Dit boek leest even soepel als het glas 
Negroni dat hoofdpersonage Clio wel eens door haar keel klokt. Stilistisch hoeft Pfeijffer van 
niemand lessen te krijgen met - zoals hij ergens noteert - zijn 'marmeren zinnen, bronzen 
woorden en beelden van goud, zilver en jade'. Wellustig spiegelt hij zich aan Damien Hirst: 
'Groots moet het zijn en overdadig, een overweldigende orgie van fantasie en de technische 
perfectie van de commercieelste kitsch.' ‘Grand Hotel Europa’, waarin hij thema's oppikt uit 
‘Brieven uit Genua’ en ‘La Superba’, is niet alleen een overrompelende leeservaring, Pfeijffer 
zadelt je ook op met tonnen denkstof. Wie doet het hem na in de huidige Nederlandse 
literatuur, met zo'n grote greep de tijdgeest het vuur aan de schenen leggen en een lange 
neus maken tegen al die brave, petieterige romannetjes vol first world problems? Volgens 



Marcel Vanthilt zijn er vijf straffe redenen om ‘Grand Hotel Europa’ meteen te lezen. 1. Grand 
Hotel Europa is een boek vol romantiek. Het boek is een meeslepende love story, met 
pakkende ruzies en persoonlijke clashes tussen de schrijver en zijn Italiaanse schone Clio. 2. 
Grand hotel Europa is een boek vol erotiek. De vrijscènes in het boek passeren onverwacht 
en zonder veel gène. Bovendien zijn ze nooit plat of vulgair maar veelal opwindend, leuk en 
spannend. Kortom, je zou er willen bij zijn. Pfeijffer hoeft dus geen schrik te hebben voor de 
prijs voor de slechtste seksscène in een boek. 3. Grand hotel Europa is een boek vol 
geschiedenis. Het boek is één en al geschiedenis. De schrijver/verteller schrijft alles neer in 
een verlopen hotel, het ‘Grand hotel Europa’ waar de gasten allemaal in de geschiedenis 
leven. Bovendien is zijn vriendin kunsthistorica. De personages leven in het verleden, en dat 
staat dan een beetje symbool voor wij Europeanen: we leven in het verleden en missen zo 
de toekomst. 4. Grand hotel Europa is een politiek boek. De politiek doet niets aan het 
massatoerisme dat het Europese continent van binnenuit kapot maakt. Natuur, erfgoed, 
menselijkheid, alles moet eraan geloven in dienst van het massatoerisme. Dat staat in groot 
contrast met de politiek die heel erg bang is van die andere massatoeristen, zij die uit het 
zuiden komen en aanspoelen op de stranden van Italië. 5. Grand hotel Europa is een boek 
vol humor. Net zoals in zijn ander boek ‘La Superba’ typeert Pfeijffer zijn hekel aan de toerist 
in allerlei stijlkundige heerlijkheden. In tientallen beschrijvingen wijdt hij uit over de toeristen 
die in Venetië en Amsterdam rondhangen en hoe onbeholpen, onbeschoft ze zijn. Hij stelt 
voor om enkele middeleeuwse straffen opnieuw in te voeren: vierendelen, langzaam 
spiezen, enzovoort. Tijdens het voorbije Passa Porta Festival praatte Ruth Joos met Ilja 
Leonard Pfeijffer over ‘Grand Hotel Europa’ en het kronkelige pad dat ertoe leidde. Het 
gesprek duurt een uur. (…)  
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Hedendaags, een maatschappelijk 
thema uitgelicht: ‘Tien klimaatacties die 
werken’ van Pieter Boussemaere, 
‘Einde aan de groei: ons aanpassen 
aan de nieuwe economische realiteit’ 
van Richard Heinberg en ‘21 lessen 
voor de 21ste eeuw’ van Yuval Noah 
Harari 

Onlangs sprak het zestienjarige Zweedse meisje, Greta Thunberg, het boegbeeld van de 

mondiale klimaatbeweging, bij de start van de klimaattop van de Verenigde Naties een zaal 

vol wereldleiders toe. “Ik zou hier niet moeten zijn, ik zou op school moeten zitten, aan de 

andere kant van de oceaan. Hoe durven jullie? Jullie hebben mijn dromen en mijn jeugd 



gestolen met jullie lege woorden. Jullie hebben gefaald. Ik ben nog één van de gelukkigen. 

Veel mensen lijden en sterven, hele ecosystemen storten in. En jullie praten maar over geld 

en over de sprookjes van eeuwige economische groei”. (…)  

Deel 1: ‘Tien klimaatacties die werken’ van Pieter Boussemaere 

Pieter Boussemaere probeert het thema dichter bij de bevolking te brengen. Hij is ervan 
overtuigd dat je zelf stappen kunt nemen om het effect van de mens op het milieu en de 
klimaatverandering bij te sturen. Vrij van ideologisch of politiek getouwtrek biedt hij tien 
acties aan. Sommige zijn zeer algemeen geformuleerd, andere zijn concreet en maken de 
kern van het boek uit. Zo zijn de eerste acties ‘informeer jezelf’ en ‘beïnvloed je omgeving’ 
weinig wervend. Punt drie – beïnvloed je overheid – is al van een ander niveau. Daarover 
zegt hij: “Politici in de juiste richting en de juiste versnelling duwen, kan op veel manieren. 
Belangrijk is dat je zelf weet welke richting het uit moet. Gelukkig is de kern van de 
klimaatoplossing verbazend eenvoudig: hernieuwbare elektriciteit. Politici moeten dan ook 
stoppen met de doorrekening van de energiekosten via de elektriciteitsfactuur en die 
verschuiven naar het gebruik van fossiele brandstoffen.” Voorts pleit Pieter Boussemaere 
ervoor dat consumenten kiezen voor een leverancier van echte groene stroom en moet de 
burger indien mogelijk zijn eigen stroom opwekken. “Met een paar duizenden euro’s 
installeer je een zonne-installatie die groot genoeg is om het stroomverbruik van een 
gemiddeld gezin te dekken.” Hij breekt ook een lans voor de elektrische wagen. “Zelfs al hou 
je rekening met de uitstoot tijdens de elektriciteitsproductie en het maken van de batterij, een 
elektrische wagen is bij ons altijd stukken klimaat- en milieuvriendelijker dan zijn 
conventionele tegenhanger.” Ook moeten we vliegreizen beperken en onze woning isoleren. 
De auteur geeft ook mee dat de ecologische voetafdruk van mensen die runds- en lamsvlees 
eten zeer groot is. Ten slotte doet hij een oproep aan gezinnen om over te schakelen naar 
groene warmtebronnen. De opwarming van de aarde zal het leven op onze planeet drastisch 
en ingrijpend veranderen. “Extreme droogtes, hongersnoden, klimaatvluchtelingen, 
instortende ecosystemen, pandemieën en ontwrichte staten: de mogelijke gevolgen zijn niet 
te overzien”, zegt Boussemaere. “We bevinden ons in een crisissituatie en moeten absoluut 
actie ondernemen. Ik wil mijn kinderen later recht in de ogen durven kijken.” In het boek 
vertrekt de auteur van de naakte feiten. Zijn zoektocht naar eenvoudige oplossingen leverde 
tien persoonlijke klimaatacties op. “Op het eerste gezicht kleine acties, maar ze maken het 
verschil”, gaat hij verder. “We kunnen makkelijk onze CO2-uitstoot met dertig tot zeventig 
procent verminderen, zonder daarbij in te boeten aan luxe en comfort.” “Sommige acties 
vragen tijd of geld, maar de meeste zijn onmiddellijk uitvoerbaar en voor iedereen 
toegankelijk. Het is een afvinklijst, die we voor de deadline in 2030 proberen te realiseren. 
Ieder kiest daarvoor zelf zijn eigen momenten.” (…) 

Deel 2: ‘Einde aan de groei: ons aanpassen aan de nieuwe 

economische realiteit’ van Richard Heinberg  

‘Einde aan de groei’ van de Amerikaan Richard Heinberg komt aan als een stomp in je 
maag. Als het waar is wat hij voorspelt (wat we allemaal verdomd goed weten maar het liefst 
verdringen), namelijk dat de groei zal stokken door uitputting van grondstoffen, torenhoge 
schulden en aantasting van milieu - moeten we onszelf als mens opnieuw uitvinden. Het 
boek leest als een roman waarvan je hoopt dat het pure fictie is. Je verwacht op de laatste 
pagina's geruststellende woorden dat het allemaal wel meevalt, maar die woorden komen er 
niet. We zouden het boek allemaal moeten lezen. Als denkoefening. En voeloefening. De 
boodschap van de schrijver: als we ons richten op wat niet langer mogelijk is, dan kweken 
we alleen maar illusies en frustraties. Heinberg toont ons gedetailleerd dat de pieken in olie, 
water en voedsel niet alleen tot het einde van de groei zullen leiden, maar ook tot het begin 
van een nieuw tijdperk van vooruitgang zonder groei. Hij noemt een economie die stationair 



draait het 'nieuwe normaal'. Daarin blijft voor de mens in het beste geval niets anders over 
dan innerlijke groei, tevredenheid en geluk. Richard Heinberg beschrijft hoe zijn landgenoten 
de laatste jaren een levensstijl hebben omarmd waarin ze vaak verhuizen, hun woning 
eerder als een investering zien dan gewoon als een plek om te leven en hun kinderen in 
suv's naar voetbal of balletles brengen, in plaats van ze aan te moedigen hun 
buitenactiviteiten zelf vorm te geven. Het resultaat: in de onafzienbare, immer uitdijende 
buitenwijken van de Verenigde Staten en Canada kennen de meeste mensen hun buren niet 
meer. Een al te bekend plaatje, ook bij ons. De auteur beweert dat dit in tijden van crisis 
ronduit gevaarlijk kan zijn. Hij onderstreept het: leer je buren kennen, want als het er echt op 
aankomt, zijn dit de mensen van wie je weleens afhankelijk kunt zijn. Zoek manieren om 
contact te maken en een vertrouwensrelatie met hen op te bouwen. Hij geeft suggesties over 
wat je gemeenschap kan doen om zich beter toe te rusten om het naderende noodweer te 
weerstaan. ‘Einde aan de groei’ is een goed geformuleerde aanklacht tegen de economie en 
haar valse meetlat: het bruto binnenlands product (bbp), dat noch rekening houdt met 
verdeling van welvaart op een rechtvaardige wijze, noch met ecologische kosten en eindige 
natuurlijke hulpbronnen. In zijn boek maakt Heinberg melding van het himalayastaatje 
Buthan, waar het besef als eerste doordrong dat de steeds sneller draaiende economische 
tredmolen ons niet gelukkiger maakt. Kort na zijn troonsbestijging toverde de jeugdige koning 
Jigme Singye Wangchuk het begrip 'bruto nationaal geluk' (bng) tevoorschijn om uitdrukking 
te geven aan zijn voornemen een economie op te bouwen die aansloot bij de boeddhistische 
cultuur van zijn land. Het begrip vindt sindsdien overal weerklank. Het Centre for Buthan 
Studies zette zich aan de ontwikkeling van een instrumentarium om het globale gevoel van 
welbevinden van de Bhutaanse bevolking in kaart te brengen. Economische groei gekoppeld 
aan menselijke zingeving. Er werd een bng-index ontwikkeld, die een negental domeinen 
beslaat: tijdsbesteding, levensstandaard, goed bestuur, psychisch welbevinden, 
gemeenschapsvitaliteit, cultuur, gezondheid, onderwijs en ecologie. De pogingen van Bhutan 
om het bng op te voeren, resulteerden in een verbod op plastic tassen, de herinvoering van 
meditatie op scholen en een langzaamaan-houding ten opzichte van het gebruikelijke 
ontwikkelingspad van grote leningen en dure infrastructurele projecten. Zijn we in staat af te 
kicken van onze groeiverslaving en tevreden te zijn met wat we hebben? Zijn we in staat tot 
duurzaamheid? De kans is groot dat ons in de toekomst niets anders rest. Het einde van de 
economische groei slaat alles aan diggelen. De uitputtelijke aarde zal de mens op de knieën 
dwingen en van hem een beter mens maken. (…) 

Deel 3: ‘21 lessen voor de 21ste eeuw’ van Yuval Noah Harari 

In zijn nieuwe boek formuleert successchrijver Yuval Noah Harari lessen over de uitdagingen 
van deze tijd. Goed dat iemand een poging waagt om het hele heden in één boek te 
stoppen. Alleen is de mens tegendraadser dan Harari voorspiegelt. Voor hij de inspiratiebron 
van de machtigen en de onwaardigen werd, was Yuval Noah Harari gewoon professor 
middeleeuwse geschiedenis aan de universiteit in Tel Aviv en deed hij geen vlieg kwaad. Met 
zijn boeken ‘Sapiens’ (uit 2011) en ‘Homo Deus’ (uit 2016) bereikte hij een miljoenenpubliek, 
met dank aan het duimpje van vertwijfelde zielen als Mark Zuckerberg en schouderklopjes 
van charismatische maar op rust gestelde wereldleiders als Barack Obama. ‘Sapiens’ is een 
aantrekkelijke, met spirit geschreven samenvatting van de geschiedenis van de mens. 
‘Homo Deus’ kijkt vooruit, naar een toekomst waarin de mens leert samen te leven met 
technologie en dan vooral biotechnologie. ‘21 lessen voor de 21ste eeuw’ heet dan weer 
netjes het heden te behandelen. In smulklare hoofdstukken verzamelt Harari actuele 
onderwerpen en vraagstukken. Komt er een Derde Wereldoorlog? Moeten we bang zijn van 
terrorisme? Waarom stemmen mensen op Trump en voor de Brexit? Hoe zit het met fake 
news? Vraag het aan nonkel Yuval. Zelfs de mediëvist die Harari is, is niet vrij van de 
aanmatiging dat hij in bijzondere tijden leeft. De nadruk ligt op technologische veranderingen 
en die komen aldus Harari steeds sneller op ons af. Omdat we grosso modo geseculariseerd 
zijn en geen enkel groot verhaal meer geloven, kunnen we niet meer volgen. Als u dat 



bekend in de oren klinkt, dan is dat ook omdat u het zelf al eerder bedacht of elders gelezen 
hebt. God, het klassenbewustzijn, de natie, het dollarbiljet: allemaal vals, zelfbegoocheling, 
fictie. Harari probeert, zoals velen voor hem, het gordijn weg te trekken. Het liberalisme, dat 
na de val van het IJzeren Gordijn beweerde een einde aan de geschiedenis te hebben 
gemaakt, wordt bedreigd door big-data-algoritmes, Artificiële Intelligentie en de Googles van 
deze wereld. Omdat emoties en beslissingen volgens de jongste wetenschappelijke inzichten 
niet meer zijn dan wat heen en weer schietende elektrische pulsen in de hersenen, is het 
voor een toekomstig digitaal meesterbrein een koud kunstje om ons te manipuleren. We zijn 
ons brein, weet u wel. Vrije wil is een illusie. Ons brein én ons strottenhoofd: we blijven 
elkaar verhalen vertellen, want zo konden we een samenleving worden en een diersoort die 
de wereld ging beheersen. Maar door die aandrang tot fictie zijn we vatbaar voor leugens en, 
alweer, knechting. (…) 
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Historie. Historia. Ken het verleden, 
begrijp het heden: ‘De Leeuw van 
Vlaanderen’ van Hendrik Conscience 
en ‘Wereldgeschiedenis van 
Vlaanderen’ van Marnix Beyen, Marc 
Boone en Bruno De Wever 

Deel 1: ‘De Leeuw van Vlaanderen, of De Slag der Gulden Sporen’ 

van Hendrik Conscience 

Hendrik Conscience werd in 1812 in Antwerpen geboren en stierf in Elsene in 1883. Toen hij 

zesentwintig jaar was –in 1838 dus- schreef hij ‘De Leeuw van Vlaanderen’. En dit met als 

grote voorbeelden de historische romans van de Schotse schrijver Walter Scott, zoals 

‘Waverley’ (uit 1814) en ‘Ivanhoe’ (uit 1819). Na 1830 werden die boeken via Frankrijk en 

Franstalig België ook bij Vlaamse intellectuelen populair, ook al namen die in hun 

nationalistische geschriften afstand van de Franse cultuur. Hendrik Conscience ruimde het 

vooroordeel dat hier toen nog in culturele kringen tegen dat nieuwe genre bestond uit de 

weg. Zo kroonde hij zich tot pionier en vader van de Vlaamse roman. ‘De Leeuw van 

Vlaanderen’ verhaalt het conflict tussen de Vlaamse steden en de wettige Franse vorst in het 

graafschap Vlaanderen tijdens de middeleeuwen, met als finale de Guldensporenslag aan de 

Groeningebeek in Kortrijk op 11 juli 1302. Conscience geeft een nauwkeurig relaas van de 

feiten, maar vergroot die feiten ook met veel verbeelding uit, zodat ze uitgroeien tot een 

heldhaftige en bovenmenselijke strijd met een tijdloze en symbolische betekenis. Hij tovert 

de gebeurtenissen om tot een glorievolle nationale vrijheidsstrijd van Vlamingen tegen 

Fransen. 1302 wordt een moment waarop de nationale geschiedenis een beslissende 

wending heeft genomen, een ankerpunt in het collectieve geheugen en een voorbode van de 

onafhankelijkheidsstrijd van de Belgen in 1830. Burgers en edellieden treden er eensgezind 



op, al komen de echte leiders uit het volk: de vitale Jan Breydel en de wijze Pieter 

Deconinck, in perfect evenwicht met elkaar. Die eendracht is ook een voorafspiegeling van 

de democratische samenhorigheid in een moderne natiestaat. Ondanks het feit dat er veel 

bloed vloeit in deze soms gruwelijke roman, krijgt alles zijn plaats, zin en betekenis. De 

vrijheidsstrijd staat niet voor niets onder bescherming van een goddelijke kracht die concreet 

gestalte krijgt in de ‘Leeuw van Vlaanderen’, een geheimzinnige en reusachtige ridder 

(Robrecht van Bethune) die als een redder in nood de beslissende veldslag als bij wonder 

een gunstige wending geeft. In deze heilige strijd voor vrijheid en een betere toekomst voor 

het vaderland vormen de Vlaamse ‘leeuwen’ de stuwende en bezielende kracht. Het is dan 

ook niet verwonderlijk dat flaminganten in de negentiende en de twintigste eeuw aan dit epos 

symbolen ontleenden om hun verlangen naar emancipatie en autonomie gestalte te geven. 

Niet dat ze Conscience op handen droegen. Met de komst van de modernistische literatuur 

in Vlaanderen daalde zijn reputatie pijlsnel. Hij mocht zijn volk dan wel hebben leren lezen, 

hij was zelf onleesbaar geworden. Dat neemt niet weg dat de Guldensporenslag en zijn 

helden in het collectieve geheugen van Vlaanderen aanwezig zijn gebleven. Ze leven verder 

in bijvoorbeeld het standbeeld van Breydel en Deconinck op de Grote Markt van Brugge of in 

de benaming van een café, een plein, een vereniging of een voetbalstadion. We vieren de 

Vlaamse feestdag op 11 juli, en de klauwende leeuw geldt officieel als vlag en wapen van de 

Vlaamse Gemeenschap. Zonder ‘De Leeuw van Vlaanderen’ zou het anders zijn uitgevallen. 

Dat is uitzonderlijk. Dat een roman een dergelijke impact heeft kunnen hebben op een 

nationale cultuur is zelfs uniek voor de westerse literatuur. Het blijft de moeite lonen om deze 

lijvige en spannende historische roman te lezen om te ontdekken (en misschien te ervaren) 

hoe een literaire tekst zo’n enorme energie kon opwekken dat hij een hele nationale 

beweging kon inspireren. (…) 

Deel 2: ‘Wereldgeschiedenis van Vlaanderen’ onder redactie van 

Marnix Beyen, Marc Boone en Bruno De Wever 

We staan nooit op onszelf. De zeer brede invalshoek in ‘Wereldgeschiedenis van 
Vlaanderen’ toont hoe sterk invloeden van buitenaf persoonlijke en collectieve ervaringen 
hebben bepaald. In ruim negentig hoofdstukken wordt die geschiedenis zo verhalend 
mogelijk benaderd en wordt het debat gevoed met nieuwe, kritische inzichten. Wat betekent 
identiteit, natievorming, herkomst of geschiedenis vandaag? ‘Wereldgeschiedenis van 
Vlaanderen’ schetst een divers en rijkgeschakeerd beeld. De gelaagdheid en 
meerstemmigheid van dit boek zijn het resultaat van de collectieve inspanning van een groep 
eminente historici, essayisten en schrijvers. De auteurs herkauwen de grote feiten niet, maar 
gaan op zoek naar een andere, concretere benadering van geschiedenis. 
‘Wereldgeschiedenis van Vlaanderen’ laat zien hoe we in onze contreien zijn omgegaan met 
positieve en negatieve omstandigheden, met verandering in het algemeen. Onze 
geschiedenis heeft zich niet afgespeeld op een afgelegen eiland, integendeel. Gedegen 
onderzoek, weinig bekende historische inzichten en vertelplezier maken van 
‘Wereldgeschiedenis van Vlaanderen’ een uniek, meeslepend en spraakmakend boek. (…) 
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Vertel me een verhaal: ‘Moeders’ van 
Chris Power 



De verhalenbundel ‘Moeders’ wordt bevolkt door de rustelozen: ze lopen, rennen, reizen, 
doen wat dan ook om maar niet stil te staan. Het zijn moeders, dochters, geliefden en 
families die proberen te vluchten van dat ene allesbepalende moment dat hen hun hele leven 
achtervolgt: een gemiste kans, een onverwerkt trauma, een knagende ongelijkheid. Chris 
Power, recensent bij ‘The Guardian’ en pleitbezorger van het belang van het korte verhaal 
voor de literatuur, beschrijft fijnzinnig de ontoereikende manieren waarop wij mensen 
daarmee proberen om te gaan.  
In de tien verhalen weet hij in een mooie, glasheldere stijl zijn personages neer te zetten. De 

titel van het boek komt uit drie verhalen, die het openingsverhaal, het slotverhaal en het 

verhaal in het midden van de bundel vormen: "De zomer van 1976', "Innsbruck' en "Eva'. Ze 

gaan alledrie over dezelfde vrouw: Eva, die we leren kennen in diverse stadia van haar leven 

en die getekend is door haar eigen relatie met haar moeder. Het thema is zeker niet nieuw, 

maar Chris Power weet de lezer te boeien door veel ongezegd te laten en het aan de lezer 

over te laten om een invulling te geven aan het leven van de personages. Hij lijkt hiermee 

aan te geven dat dit nu eenmaal het leven is: onze kennis van de anderen om ons heen, 

zelfs de kennis over onze moeders, is maar beperkt en dat kleurt onze waarneming van hen 

en ook ons oordeel over hen. U kunt nu luisteren naar het eerste verhaal over Eva: ‘De 

zomer van 1976’. (…) 
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U kunt nu luisteren naar het hoorspel 
‘Regen’ van Lode Weyk 

Een luitenant en drie soldaten zitten in een tot mitrailleursnest geïmproviseerde schuilkelder, 

ergens in de frontlinie, afgesneden van vriend en vijand, met een radio waarvan de batterij 

leeg is, zonder contact met hun eenheid. De aanhoudende regen houdt hen daar gevangen. 

Ze zitten er ingemetseld in een ring van slijk en modder, hebben geen besef van de rondom 

hen heersende toestand en weten niet of ze vergeten of opgegeven werden. (…) 


