
Knetterende Letteren 

Het huistijdschrift van Luisterpunt 

December 2019 

Inhoudsopgave: 

Op de Hoogte, nieuwtjes op een rij 

Een bericht van onze uitleendienst 

Nieuwe vrienden vinden bij VeBeS 

U kunt nu luisteren naar een gesprek met Maite Bauwens, lid van de Gebruikersraad 

van onze bibliotheek 

Heerlijk ontspannend, lees maar, het is leuk wat er staat in: ‘Het onvolmaakte wonder’ van 

Andrea De Carlo, ‘Vroeger was alles anders: het dagelijks leven in België vlak voor de 

golden sixties’ van Korneel De Rynck en ‘Rond de Noordzee’ van Arnout Hauben 

Deel 1: ‘Het onvolmaakte wonder’ van Andrea De Carlo 

Deel 2: ‘Vroeger was alles anders: het dagelijks leven in België vlak voor de golden 

sixties’ van Korneel De Rynck 

Deel 3: ‘Rond de Noordzee’ van Arnout Hauben 

Auteurs lezen voor en wel in uw oor: ‘Cruise’ van Christophe Vekeman, ‘Sire, er zijn geen 

allochtonen meer’ van Youssef Kobo en ‘Moet er nog vlees zijn?’ van Laurens De Meyer 

Deel 1: ‘Cruise’ van Christophe Vekeman 

Deel 2: ‘Sire, er zijn geen allochtonen meer’ van Youssef Kobo 

Deel 3: ‘Moet er nog vlees zijn? De helft minder: niets dan voordelen’ van Laurens De 

Meyer 

Het Neusje van de Zalm, u moet het gelezen hebben: zes Vlaamse klassiekers: ‘Pieter 

Bruegel’ van Felix Timmermans, ‘Maria Speermalie’ van Herman Teirlinck, ‘Houtekiet’ van 

Gerard Walschap, ‘Xanthippe’ van Paul Lebeau, ‘De Kapellekensbaan’ van Louis Paul 

Boon en ‘Dood van een non’ van Maria Rosseels 

Deel 1: ‘Pieter Bruegel’ van Felix Timmermans 

Deel 2: ‘Maria Speermalie: levensgetijden op de heerlijkheid ’t Homveld: 1875-1937’ van 

Herman Teirlinck 

Deel 3: ‘Houtekiet’ van Gerard Walschap 

Deel 4: ‘Xanthippe’ van Paul Lebeau 

Deel 5: ‘De Kapellekensbaan’ van Louis Paul Boon 

Deel 6: ‘Dood van een non’ van Maria Rosseels 

Hedendaags, een maatschappelijk thema uitgelicht: acht zelfhulpboeken over het vinden 

van geluk 

Deel 1: ‘Zo word je honderd: de Japanse manier om gelukkig en gezond oud te worden’ 

van Junko Takahashi 



Deel 2: ‘De kracht van de contemplatie: in de stilte genezing vinden’ van Karin Seethaler 

Deel 3: ‘Opgeruimd!: de manier om orde en rust in je leven te brengen’ van Marie Kondo 

Deel 4: ‘De kunst van het weggooien: op een goede manier ruimte in je leven brengen’ 

van Nagisa Tatsumi 

Deel 5: ‘Melk, honing, kerosine: op reis naar de gelukkigste en ongelukkigste plaatsen 

ter wereld’ van Jan De Deken 

Deel 6:  ‘De strijd om tijd’ van Olivier Pintelon 

Deel 7: ‘Jezelf ontstressen in minder dan vijf minuten: leer 'het ABC van ontstressen' van 

Marina Riemslagh 

Deel 8: ‘Help me!: het jaar waarin ik leefde volgens twaalf zelfhulpboeken’ van Marianne 

Power 

Historie. Historia. Ken het verleden, begrijp het heden: ‘Atlas van de Nederlandse taal: 

editie Vlaanderen’ van Fieke Van der Gucht, Johan De Caluwe, Nicoline van der Sijs en 

Mathilde Jansen 

Vertel me een verhaal: ‘Bezit’ van Lionel Shriver 

Het hoorspel ‘Achnaton, het licht in de duisternis’ van Marcel Coolen 

Op de Hoogte, nieuwtjes op een rij 

Vooraleer ik vertel over wat er in deze rubriek staat, wil ik u uit naam van mezelf en uit naam 

van alle medewerkers en bestuurders van Luisterpunt, van ganser harte zeer prettige 

eindejaarsfeesten toewensen. De afgelopen weken hebben heel wat lezers een milde gift 

gedaan aan onze bibliotheek. Met dit gebaar verwarmt u ons hart. Heel erg bedankt!  

Een bericht van onze uitleendienst 

Op dinsdag 3 december is onze bibliotheek gesloten. Dit is ook het geval op eerste en 

tweede kerstdag, op oudejaarsdag en op 1 januari. Daarom raden wij u aan om voor de 

feestdagen tijdig voldoende boeken aan te vragen. Daisy-online-boeken kunnen uiteraard 

wel nog zeven dagen op zeven en vierentwintig uur op vierentwintig aangevraagd worden. In 

de week van 23 december zijn onze braillemedewerkers met vakantie. Mocht u zich ervan 

willen verzekeren dat u in die periode over genoeg braillelectuur beschikt, dan is het 

aangewezen om voor dinsdag 17 december een seintje te geven aan onze uitleendienst op 

het nummer 02 423 04 11 (druk voor braille optie 2) zodat we u enkele extra brailleboeken 

kunnen opsturen.  

Nieuwe vrienden vinden bij VeBeS 

Een artikel van de Vereniging van Blinden en Slechtzienden Licht en Liefde.  

Als je helemaal niet meer of nog heel moeilijk kunt zien, als je jouw omgeving dag in dag uit 
met je andere zintuigen bij elkaar moet puzzelen, als je je van ontbijt tot bedtijd moet 
beredderen met allerlei hulpmiddelen, als je in je sociale context wel eens onbegrip bespeurt 
omwille van jouw visuele problemen, als je veel zelfstandiger zou willen zijn en je je zo vrij 
mogelijk zou willen bewegen, als je zoals anderen gewoon zou willen werken, leren en 
ontspannen, als je al jouw mogelijkheden zou willen ontplooien… dan is er een vereniging 
die daar alles over weet: VeBeS. VeBeS formuleert een antwoord op alle mogelijke vragen 
die je als persoon met een visuele beperking ook maar kunt hebben. Sinds 1923 staan 
blinden en slechtzienden aan het roer van de vereniging omdat we altijd overtuigd zijn 



geweest van de kracht van ervaringsdeskundigheid. Door het contact met ervaringsgenoten 
vind je bij ons gerichte steun en informatie. Ook op vlak van ontspanning, ledenservice en 
belangenverdediging kunnen we veel voor je betekenen. Alle activiteiten zijn volledig 
toegankelijk en ook mensen uit de directe omgeving van onze leden zijn meer dan welkom 
bij VeBeS. Je vindt VeBeS in de “vlaamsoogpunten” van Antwerpen, Brussel, Veltem, 
Hasselt, Varsenare, Overpelt, Gent, Kortrijk en Leuven. Iedereen die te maken heeft met een 
visuele beperking of een vermindering van het gezichtsvermogen dat optisch niet meer kan 
gecorrigeerd worden, kan lid worden. Zet de stap en word lid, er zijn alleen maar pluspunten. 
Als u lid bent van VeBeS kunt u niet alleen deelnemen aan alle activiteiten in alle regio’s, 
maar ontvangt u ook ons tijdschrift 'Tibsz' dat verschijnt in zwartdruk, braille, Daisy, e-mail of 
Anderslezen. Tibsz verschijnt tweemaandelijks. Vaak komt daar de volgende maand nog een 
‘Tibsz Actief Extra’ bij. Verder is er één keer per jaar het tijdschrift ‘Knipoog’, een uitgave van 
alle netwerkpartners. De lidmaatschapsbijdrage voor 2020 bedraagt: 

 Standaard lidgeld: 24,00 euro 

 Gezinsabonnement: 32,00 euro 

 Twee leesvormen: 34,00 euro 

 Braille- en zwartdruklezers, die de bijlage van twee regio’s wensen: 34,00 euro 
 

Bel naar onze infolijn op 02 212 11 10 (iedere werkdag van 9 tot 12 uur) of mail naar  
info@vebes.be 
als je wil weten op welk regionaal rekeningnummer je kunt overschrijven. Vermeld in de 
mededeling je naam, de woorden ‘lidgeld 2020’ en je voorkeur-leesvorm (BR voor braille, ZD 
voor zwartdruk, DAISY, E-MAIL of Anderslezen). VeBeS organiseert heel wat activiteiten 
volledig zelf. Regelmatig gaan wij ook samenwerkingsverbanden aan met andere 
verenigingen, organisaties en scholen. Zo kunnen we ons aanbod verruimen zonder aan 
kwaliteit in te boeten. Hier een greep uit onze activiteiten: onthaalnamiddag, kookles, 
bowling, toneelvoorstelling of opera met audiodescriptie, uitstappen, zwemmen, praatcafé, 
voetreflexologie, info over iPhone, leesclub, concerten, wandelingen, brunch, 
museumbezoek, EHBO,… en zoveel meer. Jaarlijks zorgen ook een aantal 
vakantieorganisatoren, bijgestaan door vrijwilligers, voor aangepaste vakanties. Het aanbod 
is divers: er zijn bestemmingen in binnen- en buitenland. Wat ze gemeen hebben, is dat 
mensen die minder goed zien volop kunnen genieten. Het programma is immers uitgewerkt 
volgens jouw behoeften. Enkele geplande activiteiten voor de eerstkomende maanden: 
vr. 13/12 Hechtel Bezoek likeurstokerij en klokkenmuseum 'De Korhaan' 

zo. 15/12 Antwerpen Het Vlaams Radiokoor in de Augustinus Muziekkapel 

vr. 20/12 Mol Broodje Mol: Madammen in 't klein 

vr. 27/12 Borgerhout De Kreuners in de Roma 

ma. 06/01 Turnhout Weens Nieuwjaarsconcert 

vr. 10/01 Geel Louis Neefs, wat een leven 

zo. 12/01 Gent Voorstelling met AD "Familie" 

wo. 15/01 Brugge Leesclub 

vr. 17/01 Tildonk Bezoek Belevingscentrum '14-'18 

zo. 26/01 Geel Toneelvoorstelling Echt Antwààrps Teater 

zo. 26/01 Mol Herman Van Veen 

di. 28/01 Lommel Poëzietaart : Erzsébeth Mak - Puur Dries 

za. 01/02 Heist-op-den-Berg Slisse & Cesar 

za. 01/02 Antwerpen  Arenberg, William Boeva 

zo. 02/02 Antwerpen Concert Amuz 

zo. 02/02 Gent Voorstelling met AD "Anatomie van Pijn" 

do. 06/02 Anderlecht Keuvel: pannenkoekenuitstap 

mailto:info@vebes.be


za. 15/02 Brugge Info Plus: Toegankelijk reizen door Silke Vandermassen 
en Jolien Eeckhout 

Vakanties in 2020: 

 Skivakantie in Astfeld, 21/02 tot 29/02 

 Belevingsreis in Vietnam, 3/03 tot 17/03 

 Citytrip Barcelona, 25/03 tot 29/03 en 22/04 tot 26/04 

 Kennismakingsweekend jeugdkamp, 24/04 tot 26/04 

 Cultureel weekend in Hasselt - Tongeren, 24/04 tot 26/04 

 Charmevakantie in Izola, 24/05 tot 31/05 en 13/09 tot 20/09 

 Bergvakantie in Elbigen-alp, 30/05 tot 7/06 

 Citytrip voor jongeren in Praag, 2/06 tot 5/06 

 Zeevakantie in Oostende, 20/06 tot 27/06 

 Jeugdkamp in Arendonk, 22/07 tot 31/07 

 Alpenkamp in Saas Grund, 25/07 tot 2/08 

 Dichtbijvakantie in Beekbergen, 21/08 tot 28/08 

 Wandel- en cultuurweekend in Valkenburg, 4/09 tot 6/09 

 Herfstvakantie in Houffalize, najaar 

 Terugkomweekend jeugdkamp, 23/10 tot 25/10 
 
Je kunt altijd meer informatie vinden op onze website  
www.vebes.be 
of volg ons op Facebook  
http://www.facebook.com/VeBeSvzw 
of bel naar de VeBeS infolijn 02 212 11 10 (iedere werkdag van 9 tot 12 uur) of mail naar  
info@vebes.be 
 
Tot zover het artikel van VeBeS.  

Een gesprek met Maite Bauwens, lid van de Gebruikersraad van onze 

bibliotheek 

(…) 

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

onvolmaakte wonder’ van Andrea De Carlo, ‘Vroeger was alles 

anders: het dagelijks leven in België vlak voor de golden sixties’ 

van Korneel De Rynck en ‘Rond de Noordzee’ van Arnout Hauben 

Deel 1: ‘Het onvolmaakte wonder’ van Andrea De Carlo 

Rockster Nick Cruickshank is in de zestig en staat op het punt om voor de derde keer te 

trouwen. Hij heeft zijn band bij elkaar geroepen om in zijn villa in Zuid-Frankrijk een concert 

te geven. Het ijs voor het feest bestelt hij bij Milena Migliari, een jonge Italiaanse, die in het 

nabijgelegen dorp een biologische-ijswinkel heeft geopend. Milena heeft een vriendin en 

probeert zwanger te worden. Nick en Milena zijn in alles elkaars tegenpolen, maar vanaf hun 

eerste gesprek ontstaat er iets bijzonders. Ze hebben allebei genoeg van de rollen die het 

leven hun heeft toebedeeld: hij als rockster in een band waarvan de leden elkaar niet meer 

kunnen luchten of zien, zij in een relatie die ze niet meer wil. Door een speling van het lot en 

een snufje onvermijdelijke aantrekkingskracht nemen hun levens een onverwachte wending. 

(…) 

http://www.vebes.be/
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Deel 2: ‘Vroeger was alles anders: het dagelijks leven in België vlak voor 

de golden sixties’ van Korneel De Rynck  

Een wereld zonder douchecellen, de pil of files? Maar mét buitenhuistoiletten, Leuvense 
stoven en sigaretten voor sportlui? In ‘Vroeger was alles anders’ keert Korneel De Rynck met 
gniffelend genoegen en haast kinderlijke verwondering terug naar het leven in België tijdens 
de jaren 1950. De jaren 50, dat was het decennium vóór de golden sixties, het tijdsgewricht 
dat onze welvaart en ons welzijn al swingend naar een ongekende hoogte zou stuwen. 
Eigenlijk kondigde de Expo 58 al een keerpunt aan. Wees de vinger van de 
wereldtentoonstelling immers niet zelfverzekerd naar een zinderende, zonovergoten 
toekomst? Voor zijn tocht door de 'jaren stilllekes' stopt Korneel De Rynck tien thema's in zijn 
rugzak: eten, wonen, huishouden, opvoeding, seksualiteit, mobiliteit, communicatie, 
gezondheid, werk en vrije tijd. Om een zo exact en genuanceerd mogelijk beeld te schetsen, 
heeft hij zich door een berg boeken, statistieken en artikels gewerkt. Bovendien is hij bij zijn 
eigen grootouders, ooms en tantes te rade gegaan. Anekdotes uit de eerste hand, die zijn 
verhaal verduidelijken en verdiepen. Was vroeger ook alles beter? Aan romantiseren of 
nostalgisch terugblikken heeft Korneel De Rynck een broertje dood. Interpreteren en 
concluderen laat hij aan de lezer over. Een wijs uitgangspunt. Wat zullen de jongere 
generaties trouwens van die hoogbejaarde gewoonten en gebruiken vinden? Zullen ze zich 
gelukkig prijzen dat ze later zijn geboren? Of zullen ze vaststellen dat vooruitgang ook 
achteruitgang kan betekenen? Nu en dan legt hij ook uit hoe een en ander in zijn werk ging 
of in elkaar stak. Hoe werd een telegram verstuurd? Hoe verliep een hartoperatie? Welke 
manoeuvres moest een treinmachinist uitvoeren om zijn stoomlocomotief aan de praat te 
krijgen? Hoe werd er geoogst of gewassen en gestreken? Voor wie in die tijd opgroeide of 
reeds als volwassene door het leven struinde, zal de confrontatie met zijn of haar verleden 
ongetwijfeld zowel zoete als nare herinneringen oproepen. Iedereen, van piepjong tot 
stokoud, zal evenwel moeten inzien dat er tussen de jaren 1950 en het heden veel meer dan 
zeven decennia zijn verstreken. Verstreken zijn ook onder meer de onderdanigheid en 
onmondigheid van de jeugd, de bevoogding en bemoeizucht van de katholieke kerk, de 
taboes op seksualiteit, de vastgeroeste rolpatronen tussen mannen en vrouwen en de 
primitieve standpunten over roken en gezondheid in het algemeen. (…) 

Deel 3: ‘Rond de Noordzee’ van Arnout Hauben 

Voor de meeste Vlamingen heeft de Noordzee iets vanzelfsprekends. Het is de plek waar je 
heen gaat om uit waaien. Een strook van zo’n 65 km tussen De Panne en Knokke, lelijk 
volgebouwd. Onterecht, want de Noordzee, dat is ook het noorden van Frankrijk, Engeland, 
Schotland, de Shetlandeilanden, Noorwegen, Duitsland en Nederland. Die kustlijn – zo’n 
5000 km lang – stapte tv-maker Arnout Hauben met zijn team af. De uitzendingen waren een 
succes. Ze haalden steevast zo’n 900.000 kijkers. Arnout Hauben heeft de voorbije jaren een 
stevige reputatie in dat soort reportages opgebouwd. Hij liep onder meer de frontlijn van de 
Eerste Wereldoorlog af. In ‘Rond de Noordzee’ stappen Hauben en compagnie zo’n 10 tot 17 
kilometer per dag, goed voor enkele weken televisie en een boek. Terwijl hij wandelt, brengt 
hij kenmerkende, vaak originele, zaken in beeld. Zoals de oude platformen voor 
afweergeschut uit de Tweede Wereldoorlog die nog altijd voor de Britse kust liggen. Op hun 
trektocht ontmoeten de Vlamingen de meest uiteenlopende figuren. Zij brengen hun 
levensverhaal. Vaak zit er cultuur in, maar het is ook gewoon zeer vermakelijk. (…) 
Andrea De Carlo. Het onvolmaakte wonder. Speelduur: 10 uur. Boeknummer: 27633. 
Korneel De Rynck. Vroeger was alles anders : het dagelijks leven in België vlak voor de 
golden sixties. Speelduur: 7 uur. Boeknummer: 27486. 
Arnout Hauben. Rond de Noordzee. Speelduur: 5 uur. Boeknummer: 27765. 



Auteurs lezen voor en wel in uw oor: ‘Cruise’ van Christophe 

Vekeman, ‘Sire, er zijn geen allochtonen meer’ van Youssef Kobo 

en ‘Moet er nog vlees zijn?’ van Laurens De Meyer  

Deel 1: ‘Cruise’ van Christophe Vekeman 

In zijn nieuwe roman ‘Cruise’ stuurt Christophe Vekeman een zootje ongeregeld op 
bezinningscruise. Dat zorgt vooral voor veel stress en buitenissig gedrag. De aan alcohol 
verslaafde en immer op vrouwelijk vlees azende kapitein Verdussen meent een grandioos 
idee te hebben. Voor hij zijn pet voor eeuwig tussen het zeewier laat rusten, wil hij met zijn 
oude schuit nog één keer langs de kassa passeren. Hij organiseert een bezinningscruise, 
maar de toeloop valt tegen en het volk dat inscheept op de ‘Calm Sea’ vindt hij ook maar een 
raar zootje. Zo is er de linkse opiniemaker Barteke Courtois, die voor ‘Pro Progressie’ schrijft. 
Al dromend ontdekt die dat hij diep in zijn hart een racist is, waarna hij de Vlaamse afdeling 
van de ‘Ku Klux Klan’ wil oprichten en op jacht gaat naar die zwarte rat onder de passagiers. 
DMC Dick is dan weer een slam poet die vroeger gedichten schreef à la Leonard Nolens 
maar daar zelf geen drie regels van kon onthouden. Pastoor Tom is een aan internetporno 
verslaafde geestelijke die met een onaangestoken sigaar zijn klapperende lippen in bedwang 
probeert te houden. Sybiel is een Gentse dierenarts die het zo fantastisch vindt dat haar 
straat bloedrood is geverfd en van iedereen wil weten wat zijn of haar hobby’s en 
lievelingskleuren zijn. Over bloedrood gesproken, in de beste Agatha Christie-traditie moet er 
natuurlijk een dode vallen op zo’n cruise en Jan-Pierre, een Hercule Poirot-fan, vindt het dan 
ook jammer dat halverwege de reis iedereen nog steeds in leven is. Maar daar komt 
verandering in, want de lezer van ‘Cruise’ is niet alleen getuige van het ontstaan van een 
volstrekt onverwachte liefdesrelatie, er wordt ook iemand gemarteld. Christophe Vekeman 
bekroont twintig jaar schrijverschap met een fijne en frisse roman, heerlijk politiek incorrect 
en bulkend van de barokke stijlcoloraturen die we zo van hem gewoon zijn. Hij bijt, niet tot 
bloedens toe, want dat zou geen spitant boek opleveren, maar wel met scherpe tandjes, die 
kietelen en aanzetten tot kirren. Met ieder nieuw personage toont hij een ander gezicht van 
onze hedendaagse zo vanzelfsprekend lijkende zelfgenoegzaamheid. Niets is natuurlijk of 
gewoon, besef je na het lezen van de nieuwe Vekeman, die zich trouwens steeds meer 
ontpopt als een romaneske Sigmund Freud. Christophe Vekeman las ‘Cruise’ zelf in in onze 
bibliotheek. (…) 

Deel 2: ‘Sire, er zijn geen allochtonen meer’ van Youssef Kobo  

Het identiteitsdebat beheerst media en politiek in tijden van angst en polarisering. Welke 
impact heeft dit op minderheden in ons land en hoe moeten we als samenleving verder? Aan 
de hand van zijn levensverhaal verschaft Youssef Kobo de lezer een bevoorrechte inkijk in 
het gemiddelde Belgo-Marokkaanse huishouden. Kobo blikt bevlogen terug op de plaats van 
islam in Europa, vijftig jaar Marokkaanse-Turkse migratie in België, het gefaalde migratie- en 
integratiebeleid, de impact van 9/11, de vluchtelingencrisis, het fenomeen van de 
Syriëstrijders in Europa, zijn eigen politieke wedervaren en de opkomst van radicaal rechts-
populisme in West-Europa. In zijn boek ‘Sire, er zijn geen allochtonen meer’ tackelt Kobo de 
oude denkkaders waarmee het multiculturaliteitsdebat gevoerd wordt en pleit hij voor meer 
ruggengraat, verantwoordelijkheidszin, zelfredzaamheid en ambitie. Youssef Kobo is bekend 
als opiniemaker en publiek spreker over onder meer sociaal ondernemerschap en migratie. 
Hij is geëngageerd bij de CD&V en de Vrijdaggroep. Hij is tevens stichtend directeur van ‘A 
Seat At The Table’, dat kansarme jongeren helpt door te stromen naar de bedrijfswereld. Hij 
las ‘Sire, er zijn geen allochtonen meer’ zelf in in onze bibliotheek. (…) 



Deel 3: ‘Moet er nog vlees zijn? De helft minder: niets dan voordelen’ van 

Laurens De Meyer  

Voor zijn boek ‘Moet er nog vlees zijn?’ sneed Laurens De Meyer, beleidsmedewerker bij de 
Bond Beter Leefmilieu, een volgens hem bijzonder sympathiek varken de keel over. 
Sindsdien eet hij nauwelijks nog vlees. Moeten we met z’n allen zijn voorbeeld volgen? 
‘Belgische keuken’, dat zijn stevige lappen vlees, eventueel omkranst met wat 
groentegarnituur. Vlees associëren we met onze ‘bourgondische’ traditie, het staat centraal 
in zowat alle Belgische culinaire klassiekers. Maar die verbondenheid met de traditie is 
behalve opmerkelijk ook wel wat misleidend. Veel vlees eten is geen oude Belgische traditie, 
maar een betrekkelijk nieuwe gewoonte. Laurens De Meyer wijst er in zijn boek op dat onze 
vleesconsumptie sinds de wereldoorlogen minstens verdrievoudigd is. Dat we sindsdien 
geen hongersnoden meer hebben gekend is een feit, maar dat is volgens hem niet te danken 
aan de fors toegenomen dierlijke productie. Eerder integendeel. De hongersnoden zijn in de 
eerste plaats verdwenen omdat we de plantaardige teelt – de granen – spectaculair hebben 
verbeterd’, zegt De Meyer. ‘In die mate dat we grote overschotten kregen. Door die 
overschotten hebben we de veestapel kunnen vergroten. Voor de Tweede Wereldoorlog was 
de Belgische veestapel nog erg bescheiden. De kippen en varkens die op onze boerderijen 
rondliepen, werden gevoederd met overschotten, en ze werden pas geslacht in periodes van 
schaarste. Dat model is verdwenen onder impuls van de Verenigde Staten, die de graan- en 
vooral sojaproductie sterk hebben verbeterd met de bedoeling er hun soldaten mee te 
voeden tijdens de oorlog. Na de oorlog is die productie gewoon voortgezet. De 
sojaoverschotten werden geëxporteerd naar Europa, waar ze als goedkoop veevoeder 
konden dienen. In de logica van toen was dat ongetwijfeld een goed idee. Het probleem is 
dat we die logica zijn blijven volgen. Onze veestapel is zodanig hard gegroeid dat we de 
balans kwijt zijn. Tot vandaag hoor je mensen uit de landbouwsector zeggen dat de 
veestapel nodig is om onze voedselvoorziening te kunnen garanderen. Dat argument houdt 
al lang geen steek meer. Per varken dat we opeten, voeren we meer dan anderhalf varken 
uit. De productie zorgt voor grote problemen, zowel op het vlak van milieu en gezondheid als 
ethisch, want met intensieve veeteelt gaat ook heel wat dierenleed gepaard. De oplossing 
van Laurens De Meyer luidt: halveer de productie en halveer de consumptie. Vandaar de titel 
van zijn boek: ‘Moet er nog vlees zijn? De helft minder: niets dan voordelen’. De auteur las 
zijn boek zelf in in onze bibliotheek. (…) 
Christophe Vekeman. Cruise. Ingelezen door de auteur.  Speelduur: 7 uur. Boeknummer: 
27712.  
Youssef Kobo. Sire, er zijn geen allochtonen meer. Ingelezen door de auteur. Speelduur: 3 
uur. Boeknummer: 27713. 
Laurens De Meyer. Moet er nog vlees zijn? De helft minder: niets dan voordelen. Ingelezen 
door de auteur.  Speelduur: 6 uur. Boeknummer: 27786.  

Het Neusje van de Zalm, u moet het gelezen hebben: zes Vlaamse 

klassiekers: ‘Pieter Bruegel’ van Felix Timmermans, ‘Maria 

Speermalie’ van Herman Teirlinck, ‘Houtekiet’ van Gerard 

Walschap, ‘Xanthippe’ van Paul Lebeau, ‘De Kapellekensbaan’ van 

Louis Paul Boon en ‘Dood van een non’ van Maria Rosseels 

Deel 1: ‘Pieter Bruegel’ van Felix Timmermans 

Felix Timmermans leefde van 1886 tot 1947. Zijn boek ‘Pieter Bruegel’ is een 'vie romancée' 

uit 1927 gewijd aan de grote 16e eeuwse schilder. De schrijver van ‘Pallieter’ heeft zich ook 

in dit boek uitgeleefd in zijn bekende, uitbundige, barokke stijl. Dat Den Fé zich verwant 



voelde met Pier den Drol lag in de lijn der verwachtingen. Hij heeft dan ook van zijn ‘Pieter 

Bruegel’ een heus Timmermans-feest gemaakt. (…) 

Deel 2: ‘Maria Speermalie: levensgetijden op de heerlijkheid ’t Homveld: 

1875-1937’ van Herman Teirlinck 

Herman Teirlinck leefde van 1879 tot 1967. 'Maria Speermalie' verscheen in 1940 en is een 

van de klassieke werken uit de Nederlandstalige literatuur. Het is het gruwelijke verhaal van 

een vrouw die haar schoonheid en wellust inzet om het grondbezit van haar familie langs de 

vrouwelijke lijn veilig te stellen. Daarbij gaat zij geen enkele methode uit de weg: ze doodt 

haar echtgenoot en onderwerpt en huwt haar vijand. In krachtige en schilderachtige taal 

ontleedt Herman Teirlinck de honger naar macht. (…) 

Deel 3: ‘Houtekiet’ van Gerard Walschap 

Gerard Walschap leefde van 1898 tot 1989. Met de katholieke kerk had hij een turbulente 
verhouding. De man, die eerst nog het priesterhabijt wou aantrekken, werd al in 1929 voor 
zijn roman 'Adelaïde' zwaar gekapitteld. Zijn boeken belandden op de index. ‘Houtekiet’, zijn 
roman uit 1939, is volgens velen het absolute hoogtepunt in zijn oeuvre. Het is ook een 
hoogtepunt in de Vlaamse literatuur. In deze roman beeldde Walschap zijn eigen vitalistische 
levensideaal uit. De natuurmens Jan Houtekiet, die in volslagen vrijheid leeft, geniet gulzig 
van het leven en stoort zich aan god noch gebod. Hij voert een strijd tegen adel, gerecht en 
kerk. Voor hem telt alleen de stem van het hart en de bevrediging van de eigen zinnen. Jan 
Houtekiet is een zwerver die op de heide leeft. Hij bouwt er een huisje voor de 
boerendochter Lien, die hij zwanger gemaakt heeft. Als ook anderen zich daar vestigen, 
groeit een nieuw dorp, Deps genaamd. In Deps worden de regels van de buitenwereld 
verworpen. De meeste vrouwen van het dorp hebben een kind van de vitale Houtekiet. Eén 
van hen, Iphigénie, haalt hem over een kerk te bouwen. Houtekiet gaat weer zwerven en als 
hij een paar jaar later terugkeert, is Deps een gewoon dorp geworden. (…) 

Deel 4: ‘Xanthippe’ van Paul Lebeau 

Paul Lebeau leefde van 1908 tot 1982. Zijn bekendste roman is ‘Xanthippe’ uit 1959. Vlak 

voor zij net als haar man, de Griekse wijsgeer Socrates, zichzelf zal doden door het drinken 

van gif, beschrijft Xantippe voor haar drie zonen haar leven om uit te leggen hoe ze de 

helleveeg is geworden die ze volgens de overlevering was. Na haar idyllische jeugd keerde 

het tij. Haar slavin verschalkte de man op wie zij een oogje had, en toen de Spartanen 

kwamen, moest zij haar huis verlaten. In Athene leerde zij Socrates kennen. Omdat zijn werk 

als wijsgeer het belangrijkste voor hem was, had Xantippe het erg moeilijk en werd ze 

bijdehand. Ze verwierf inzichten die Socrates ontgingen. Ze leefde, meer legendarisch dan 

historisch, voort als een jaloerse, tirannieke helleveeg, die van een groot filosoof een 

huisman wilde maken. (…) 

Deel 5: ‘De Kapellekensbaan’ van Louis Paul Boon 

Louis Paul Boon leefde van 1912 tot 1979. In 1953 publiceerde hij ‘De Kapellekensbaan’. 

Het hoofdpersonage Ondineke Bosmans waant zich het centrum van het universum. Om 

hogerop te komen in het leven gooit ze haar vlechtjes en borstjes en sluwheid in de strijd. Ze 

wil koste wat kost ontsnappen aan het grauwe bestaan in "de stad van de twee fabrieken 

waar het altijd regent, zelfs als de zonne schijnt”. Ondineke is evenwel te zelfzuchtig om haar 

situatie goed te kunnen beoordelen. Onbewust zwemt ze tegen de stroom van de 

geschiedenis in en zo verprutst ze het telkens weer voor zichzelf en voor haar naasten. 

Uiteindelijk blijft ze met lege handen achter, terwijl de mensen om haar heen het ware geloof 

menen te hebben ontdekt: het geloof in gestage vooruitgang door wetenschap en techniek. 

Maar hoe zonnig sommigen het ook inzien, het blijft maar regenen in "de stad van de twee 



fabrieken'. Die stad blijkt onze eigen naoorlogse wereld te zijn, waarover de schrijver van 

Ondinekes verhaal en enkele huisvrienden heftig debatteren. Over één ding zijn ze het 

niettemin eens: het is de hoogste tijd om met zijn allen op zoek te gaan naar de waarden die 

waarlijk tellen in ons kortstondige bestaan. ‘Kapellekensbaan’ is een grote roman over hoe 

we vandaag het slachtoffer dreigen te worden van een verkeerd begrepen moderniteit. Dit 

telkens weer herdrukte meesterwerk van Louis Paul Boon is het absolute hoogtepunt van de 

Nederlandstalige literatuur. Want de taal in ‘Kapellekensbaan’ is levendig, vitaal en inventief, 

alsof de lezer op de eerste rij zit en het boek als het ware ziet schrijven. Het boek probeert 

het leven weer te geven zoals het leven werkelijk is. Het is een roman “waarin ge alles 

holderdebolder uitkeert, kwakt, gelijk een kuip mortel die van een stelling valt.”. (…) 

Deel 6: ‘Dood van een non’ van Maria Rosseels 

Maria Rosseels leefde van 1916 tot 2005. Sabine die aan een rolstoel gekluisterd is, bidt om 

een wonder. In ruil voor genezing belooft ze God dat ze haar verdere leven als non zal 

dienen. Haar enige voorwaarde is dat ze eerst nog één jaar mag doorbrengen met Joris, 

haar geliefde. Ze geneest, maar Sabine houdt zich niet aan haar belofte: ze trouwt met Joris. 

Als haar man en kind sterven, wordt ze verteerd door een groot schuldgevoel. Ze treedt in 

het klooster, maar na een religieuze crisis maakt ze een zwerftocht tot in het Verre Oosten. 

Een door Rome geëxcommuniceerde Chinese priester leert haar om haar geestelijke 

hoogmoed af te leggen. Geloof wordt hoop, en nadien liefde. Destijds, in 1961, werd de 

roman ‘Dood van een non’ die de leerstellige starheid van het kerkelijk instituut aan de kaak 

stelde, zowel geprezen als de grond in geboord. (…) 

Felix Timmermans. Pieter Bruegel. Speelduur: 10 uur. Boeknummer: 27596.  

Herman Teirlinck. Maria Speermalie: levensgetijden op de heerlijkheid ’t Homveld. 

Speelduur: 9 uur. Boeknummer: 27650. 

Gerard Walschap. Houtekiet. Speelduur: 10 uur. Boeknummer: 27224. 

Paul Lebeau. Xanthippe. Speelduur: 6 uur. Boeknummer: 27538. 

Louis Paul Boon. De Kapellekensbaan. Speelduur: 21 uur. Boeknummer: 27327. 

Maria Rosseels. Dood van een non. Speelduur: 13 uur. Boeknummer: 27416. 

Hedendaags, een maatschappelijk thema uitgelicht: acht 

zelfhulpboeken over het vinden van geluk 

Deel 1: ‘Zo word je honderd: de Japanse manier om gelukkig en gezond 

oud te worden’ van Junko Takahashi 

Japan is het land met de meeste honderdjarigen ter wereld. Wat opvalt is hun hoge kwaliteit 
van leven, die is ver boven gemiddeld. ‘Zo word je honderd’ is het verhaal van deze 
honderdjarigen en hun dagelijkse gewoonten. Wat eten ze? Werken ze nog? Hoeveel uur 
slapen ze? Waar geloven ze in? Al deze vragen worden beantwoord door mensen als Mieko 
Nagaoka (100 jaar), die het record op de 1500-meter vrij zwemmen verbrak in haar 
leeftijdscategorie, Shigeaki Honohara (104 jaar), de drukste dokter van Japan en fotograaf 
Tsuneko Sasamoto (100 jaar), wiens motto 'nooit te laat om te leren' is. Geniet van de 
prachtige persoonlijke portretten van deze honderdjarigen en leer hoe je moet eten, 
bewegen, werken en liefhebben om je leven te verbeteren. Zo word je honderd! (…) 
 



Deel 2: ‘De kracht van de contemplatie: in de stilte genezing vinden’ van 

Karin Seethaler 

Karin Seethaler is een Duitse sociaal-pedagoge, gespecialiseerd in burn-outpreventie en 
stressmanagement. Daarnaast is ze ook theologe. In heel Europa geeft ze cursussen in 
contemplatie en lezingen over thema's als aandacht, christelijke meditatie en verzoening. 
Een belangrijk deel van haar opleiding kreeg ze van de Hongaarse jezuïet Ferenc Jalics, die 
in Beieren een meditatiecentrum leidt en een welwillend voorwoord schreef bij het boek. 
Misschien denkt u bij het woord meditatie vooral aan yoga en klankschalen, maar ook het 
christendom blijkt er een rijke traditie in te hebben, al heet het daar dan vaak eerder gebed. 
Karin Seethaler wil in haar boek deze bijna vergeten 'schat van de contemplatieve christelijke 
traditie' weer aan het licht brengen en laten zien dat u niet naar India hoeft om overeind te 
blijven in de hedendaagse hectiek. Vooral het Nieuwe Testament biedt veel 
aanknopingspunten om te genezen van moderne plagen als prestatiedruk, controledrift en 
snel-sneller-snelst. Tegenover het hedendaagse lawaai stelt Seethaler de stilte die 
christelijke monniken eeuwen geleden al in de woestijn zochten. Tegenover de hoog 
opgeschroefde eisen die we tegenwoordig aan elkaar en onszelf stellen, kunnen we ons ook 
oefenen in de meditatieve overgave aan de aanwezigheid van God in het hier en nu. Ze sluit 
daarmee aan op mystici als Theresia van Avila, Meister Eckhart en Theresia van Lisieux. 
Ook citeert ze schrijvers en theologen als Rainer Maria Rilke, Dietrich Bonhoeffer, Albert 
Schweitzer en Etty Hillesum. (…) 

Deel 3: ‘Opgeruimd!: de manier om orde en rust in je leven te brengen’ 

van Marie Kondo 

De Japanse Marie Kondo weet hoe het komt dat mensen omkomen in de rommel: we 
hebben niet leren opruimen. Zij kon het ook niet, tot zij haar eerste boek over opruimen las: 
'De kunst van het weggooien' van Nagisa Tatsumi. Ze heeft van opruimen haar beroep 
gemaakt en een heuse methode ontwikkeld, de 'KonMari-aanpak'. Je begint met wegdoen 
van overbodige spullen en reorganiseert vervolgens je huis. Het zal je leven veranderen, 
belooft Marie Kondo: niets heerlijkers dan vaarwelzeggen tegen spullen die hun taak hebben 
volbracht, en de frisse pure lucht door een opgeruimde kamer voelen stromen. (…) 

Deel 4: ‘De kunst van het weggooien: op een goede manier ruimte in je 

leven brengen’ van Nagisa Tatsumi 

Vroeger werden spullen pas vervangen als de oude op en versleten waren. Tegenwoordig 
wordt er alleen nog maar gekocht om het kopen. Resultaat is dat je kasten en je hele huis vol 
komen te liggen met ongebruikte dingen. Nagisa Tatsumi pakt in het boek ‘De kunst van het 
weggooien’ dit probleem eigenlijk heel simpel aan: alles wat je niet meer gebruikt, of gebruikt 
hebt in het laatste jaar, kun je weggooien. In het boek geeft ze in tien stappen tips en 
voorbeelden hoe je dit het beste kunt doen. De grootste struikelblokken zijn kleding, boeken 
en tijdschriften: deze worden massaal bewaard. Weggooien is niet zo gemakkelijk als het 
lijkt. Het druist in tegen onze toenemende behoefte aan hergebruik. Elke keer als we iets 
wegdoen, zegt een stemmetje in ons: 'Wat een verspilling!' Nagisa Tatsumi analyseert dit 
psychologische mechanisme en helpt ons bij het overwinnen van schuldgevoel en schaamte. 
Daarnaast leert ze ons om al op het moment van aankoop kritisch te zijn en geeft ze tips 
voor het aanschaffen van nieuwe spullen, zodat we de vicieuze cirkel van kopen en 
weggooien kunnen doorbreken. (…) 
 



Deel 5: ‘Melk, honing, kerosine: op reis naar de gelukkigste en 

ongelukkigste plaatsen ter wereld’ van Jan De Deken 

Wat maakt ons gelukkig, of juist ongelukkig? Zoekt de hele wereld naar geluk, of is het een 
westerse karaktertrek? Jan De Deken reisde naar elf uithoeken op zes continenten om het 
uit te zoeken. Hij was te gast bij sloppenwijkbewoners in het door oorlog verscheurde Oost-
Congo, bij een West-Vlaamse zakenman in de Australische bush en bij veel gelukzoekers 
die geloven dat verlossing elders ligt dan thuis. Hij proefde van de met champagne 
overgoten weltschmerz van jonge Singaporese bankiers en zocht het geluk in ayahuasca-
ceremonies, sinistere Japanse internetcafés en een koude rivier die Fort Europa van het 
Midden-Oosten scheidt. Onderweg vroeg de auteur aan honderden mensen wat hen 
gelukkig maakt. Is het leven een feest of eerder een tachtig jaar lange poging tot 
zelfacceptatie? Schuilt ons welbevinden in tevredenheid, of juist in een pertinente weigering 
om genoegen te nemen met het status quo? En hoe komt het dat de zoektocht naar geluk 
tegenwoordig overal is, maar dat we nooit eerder zoveel antidepressiva slikten? Naarmate 
zijn reis vordert, is Jan De Deken er steeds minder van overtuigd dat geluk grote waarheden 
verdraagt. (…) 

Deel 6:  ‘De strijd om tijd’ van Olivier Pintelon 

Vroeger was tijd schaars, vandaag is het een wurggreep. Van ploetermoeders tot 

bumpervaders: voor steeds meer mensen is ‘druk, druk, druk’ het nieuwe normaal. Bij Olivier 

Pintelon begon het te knagen toen hij en zijn vrouw na de geboorte van hun zoon weer 

voltijds aan de slag gingen. Dan vroeg hij zich af: hoe doen andere ouders dat toch? Of hij 

bleef piekeren over wat de onthaalmoeder die ochtend had gevraagd: ‘Wanneer gaat mama 

vier vijfde werken?’ In ‘De strijd om tijd’ onderzoekt hij of onze huidige werkweek nog 

aangepast is aan tweeverdieners. Want dat een dag maar vierentwintig uur en een week 

maar zeven dagen telt, daar valt weinig aan te doen. Maar is het een natuurwet dat het 

spitsuur van ons leven bestaat uit rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer 

doorgaan? Pintelon sprokkelt verhalen, duikt in oude geschriften en werpt een blik over de 

landsgrenzen. Waarom experimenteert men in pakweg Zweden met de 30 urenweek terwijl 

dat idee hier taboe lijkt? Een inspirerend verhaal over hoe mannen en vrouwen morgen 

werk, zorg, engagement en me-time kunnen combineren. (…) 

Deel 7: ‘Jezelf ontstressen in minder dan vijf minuten: leer 'het ABC van 

ontstressen' van Marina Riemslagh 

“Vaak denken mensen bij stress aan stress op het werk, maar het is veel meer dan dat”, zegt 
Marina Riemslagh. "Stress is alles wat ons geestelijk of lichamelijk uit evenwicht brengt. 
Maak je je zorgen over je partner, kinderen, ouders of vrienden? Heb je last van 
onzekerheid, angst of perfectionisme? Zijn er problemen op je werk of ben je werkloos? Dat 
kan allemaal zorgen voor stress. En we stressen véél vaker dan we beseffen!” We weten 
allemaal dat stress ongezond is, maar hoe doe je er iets aan? Die vraag hield de auteur 
jarenlang bezig. "We hebben weinig tijd en iedereen heeft het druk. Ontstressen moet dus 
snel én efficiënt gaan. Omdat onze hersenen aan een razend tempo informatie verwerken, 
kan dat ook. Hoe dat werkt en hoe je het zelf kan doen, heb ik op een toegankelijke manier 
beschreven.” Marina Riemslagh is verbonden aan ‘Live The Connection’, een organisatie die 
sinds 2017 workshops in ontstressen organiseert, onder andere voor de Vereniging van 
Vlaamse Steden en Gemeenten. Intussen werken al meer dan honderd coaches en 
therapeuten in Vlaanderen en Nederland met de methode van ‘Live The Connection’. Zowel 
de wetenschappelijke achtergronden als de praktijkervaring van de auteur en de reacties van 
meer dan honderd deelnemers aan de workshops komen in het boek aan bod. Je zal heel 
wat voorbeelden herkennen uit je dagelijkse leven en bij de mensen om je heen. Stress kent 
heel wat vormen en iedereen heeft zijn voorkeursmanieren om 'in de stress te schieten'. We 



wijten het vaak aan de situatie, maar we kunnen er ook zelf iets aan doen. Dit boek kan 
daarbij helpen. (…) 

Deel 8: ‘Help me!: het jaar waarin ik leefde volgens twaalf 

zelfhulpboeken’ van Marianne Power 

De Britse journaliste Marianne Power besluit een jaar lang alle adviezen uit haar collectie 

zelfhulpboeken tot op de letter op te volgen om te kijken of haar huidige leven met schulden, 

angsten, katers en Netflix-marathons kan transformeren tot hét perfecte leven waarin ze 

healthy en happy de man van haar dromen – het liefst in kasjmieren trui – tegen het lijf loopt. 

Een zoveelste zware kater, dat is wat ze nodig had om te beseffen dat ze haar chaotische 

leven een nieuwe richting moest geven. De manier om dat te doen? Een jaar leven met 

behulp van zelfhulpboeken. In ‘Help me!’ staat het hilarische en tegelijk genuanceerde 

verslag van dat hectische jaar. Ze had nochtans genoeg redenen om gelukkig te zijn. Haar 

gunstige positie als succesvolle journaliste in het swingende Londen, bijvoorbeeld. Maar 30-

plus én nog steeds single zijn, dat baarde haar zorgen. Ze hing vaak lusteloos voor de tv, -

gapend naar de zoveelste aflevering van een stomme serie. “Waar ben jij mee bezig?”, 

vroeg een strenge stem in haar hoofd. Een helder antwoord, als ze al nuchter was, had ze 

niet. Uiteindelijk wist ze dat er wat moest gebeuren. Ze zou haar leven een frisse bries -

inblazen door bekende zelfhulpboeken uit te spitten. Ze zou op zoek gaan naar tips en 

methodes die haar dagen opnieuw structuur en glans zouden geven. Een jaar lang las ze 

elke maand één zelfhulpboek. Het leidde tot 365 hectische maar ook magische dagen. 

Vooral in de eerste hoofdstukken is ‘Help me!’ onbedaarlijk grappig. Met veel zelfspot schrijft 

Marianne Power over haar pogingen om haar angsten te overwinnen: een man aanspreken 

op de metro. In een winkel afdingen, hoewel er geen koopjes zijn. Achteruit parkeren, naakt 

poseren, orgaanvlees eten of de vier kiezen laten trekken die daar al lang om vragen. Het 

zijn maar enkele van de angsten die Power met behulp van het boek ‘Niet Durven, Toch 

Doen!’ van Susan Jeffers overwon. Of ze probeert van het boek ‘Money: a Love Story’ van 

Kate Northrup te leren hoe je op een verantwoorde manier omgaat met geld. Powers ouders 

waren welgesteld, haar vader reed rond met een Bentley. Misschien snapte ze daarom niet 

hoe je níét constant in het rood komt te staan. Power was een klassiek voorbeeld van de 'Ik 

ben het waard, ook al kan ik het niet betalen'-generatie. Vaak is Power kritisch en sommige 

boeken vindt ze waardeloos. Zo leest ze ‘Het Geheim’ van Rhonda Byrne, een succesvol 

zelfhulpboek waarin “gedachten magnetisch zijn en een bepaalde frequentie hebben”. Lees: 

als je iets lang genoeg denkt (“ik wil rijk en succesvol worden”), dan gebeurt dat ook. Mooi 

niet, natuurlijk. Wanneer Power ‘Engelen’ van Doreen Virtue doorploegt, ergert ze zich aan 

het idee dat er wezens zouden zijn die hierboven over ons waken. “Quatsch.” Ook op 

Powers boekenlijst: ‘Fuck it: Loslaten, Ontspannen en Gelukkig Zijn’ van John Parkin. Power 

volgt zelfs een retraite in Griekenland met “mede-Fuck it-kandidaten” waar ze onzinnige 

opdrachten voorgeschoteld krijgt. Bijvoorbeeld: keihard roepen dat je wel van champignons 

houdt, terwijl je dat helemaal niet doet. Maar Power wordt er ook verliefd en beseft dat ze de 

bubbel waarin ze een week leeft niet wil verlaten. Naar het einde wordt ‘Help me!’ grimmiger: 

Power sukkelt in een depressie en beseft dat zoveel gepeuter in je ziel niet helpt. Ze wordt 

moe van het piekeren en kiepert de zelfhulpboeken die ze nog wil lezen door het raam. Ze 

reist naar Ierland, gaat wandelen en shoppen met een vriendin, en voelt zich elke dag beter. 

Ze eindigt haar boek met een lijstje van positieve eigenschappen die helpen om goed te 

staan met jezelf: “Eerlijk zijn. Aardig zijn. Overal de humor van inzien. Voldoende bewegen. 



Niet somber zijn. Lastige gesprekken en moeilijke klussen niet uit de weg gaan. Grote doelen 

stellen - waarom niet? Neen zeggen. Ja zeggen.” (…) 

Junko Takahashi. Zo word je honderd: de Japanse manier om gelukkig en gezond oud te 

worden. Speelduur: 7 uur. Boeknummer: 27410. 

Karin Seethaler. De kracht van de contemplatie: in de stilte genezing vinden. Speelduur: 7 

uur. Boeknummer: 27450. 

Marie Kondo. Opgeruimd! : de manier om orde en rust in je leven te brengen. Speelduur: 6 

uur. Boeknummer: 27597. 10 braillebanden. Boeknummer: 42377. 

Nagisa Tatsumi. De kunst van het weggooien: op een goede manier ruimte in je leven 

brengen. Speelduur: 5 uur. Boeknummer: 27441. 

Jan De Deken. Melk, honing, kerosine: op reis naar de gelukkigste en ongelukkigste 

plaatsen ter wereld. Speelduur: 17 uur. Boeknummer: 27497. 

Olivier Pintelon. De strijd om tijd. Speelduur: 7 uur. Boeknummer: 27760.  

Marina Riemslagh. Jezelf ontstressen in minder dan vijf minuten: leer 'het ABC van 

ontstressen'. Speelduur: 11 uur. Boeknummer: 27756. 

Marianne Power. Help me!: het jaar waarin ik leefde volgens 12 zelfhulpboeken. Speelduur: 

11 uur. Boeknummer: 27524. 

Historie. Historia. Ken het verleden, begrijp het heden: ‘Atlas van de 

Nederlandse taal: editie Vlaanderen’ van Fieke Van der Gucht, 

Johan De Caluwe, Nicoline van der Sijs en Mathilde Jansen 

Taal boeit heel veel mensen. Kijk maar naar het succes van de jaarlijkse zoektocht naar het 

'woord van het jaar'. Maar boeken over taal zijn vaak technisch, richten zich op één specifiek 

aspect en zijn meestal nogal saai. Daar wil deze ‘Atlas van de Nederlandse taal’ resoluut 

korte metten mee maken. Vertrekkend vanuit de vragen die elke taalliefhebber zich weleens 

stelt, probeert deze 'atlas' de wondere wereld van taal in het algemeen en de Nederlandse 

taal in het bijzonder op een boeiende manier in kaart te brengen. Waar ter wereld spreken 

mensen Nederlands? Wat betekent mijn familienaam? Hoeveel dialecten bestaan er? 

Waarom ergeren we ons zo aan dt-fouten? Enzovoort. Over ‘Atlas van de Nederlandse taal’ 

hebben we twee recensies: een uit een Nederlandse krant –die hoort u straks- en deze komt 

uit De Standaard: 

“U bent jong. Of oud. Of leerkracht. Of student. En u wilt wat. Namelijk alles weten over het 
Nederlands. Dan is de 'Atlas van de Nederlandse taal' de komende weken uw project 
nummer één. De afgelopen maand al eens een ongelofelijk enthousiaste boekrecensie 
gelezen? Nee? Houdt u zich dan al maar vast aan de randen van uw stoel, want hier komt 
een windhoos van enthousiasme: wat een prachtig vormgegeven, bevattelijk geschreven, 
ongelofelijk interessant, geweldig generalistisch boek is de ‘Atlas van de Nederlandse taal’. 
Waarover het gaat? Over het Nederlands. In zestig thema's behandelen de auteurs alles wat 
je je maar kunt voorstellen als je aan het Nederlands denkt: van 'de Frans-Nederlandse 
taalgrens' over 'het oprukken van de huig-r' tot sociolinguïstische thema's als 'hoe politici het 
Nederlands voor hun kar spannen'. De term ‘Atlas’ in de titel zou kunnen afschrikken - het 
woord kan in een talige context doembeelden van stoffige dialectkaarten oproepen. En ook 
het gewicht van de boreling kan enige terughoudendheid opwekken: 1,748 kilogram boek 
neem je niet zomaar mee in bed. Maar geen nood, dit is het type salontafelboek, excuus, 
tafelboek waar we graag eens een halve dag voor op een keukenstoel gaan zitten. Om te 
lezen, maar ook gewoon om te kijken, want het boek is gelardeerd met illustraties, tabellen, 
infografieken, weetjes en - o, verrassing - kaarten. 'De opzet was simpel', vertelt de Vlaamse 
hoofdredacteur en Neerlandicus Johan De Caluwe van de Universiteit Gent. 'Taal is veel te 
vaak een bron van ergernis: mensen zouden niet meer kunnen spellen, gebruiken te veel 



tussentaal of Engels. Onze insteek is er een van prettige verwondering over de ontelbare 
interessante kanten van het Nederlands.' Prettige verwondering verzekerd. Een opsomming 
van wat u allemaal in het boek kunt ontdekken, zou ons te ver leiden, maar zeker is dat u zult 
smullen van de door een heel team wetenschappers bij elkaar geharkte brandactuele en 
prachtig gepopulariseerde hooiberg kennis uit tientallen doctoraten en publicaties. Krijgt u 
het nu vooral niet benauwd bij het lezen van het woord 'doctoraten'. 'Ook al zijn we moeilijke 
thema's zoals de geschiedenis van het Nederlands of de fonologie niet uit de weg gegaan, 
we hebben erover gewaakt dat elk thema via voorbeelden concreet is gemaakt', zegt De 
Caluwe. Het boek herbergt wel duizend lekkere taalweetjes. Hebben de auteurs het over 
betekenisverandering, dan leer je hoe opdonderen eerst 'beginnen te donderen' betekende, 
dan 'even onverwachts als een donderbui komen opdagen' en ten slotte het omgekeerde, 
namelijk 'uit de voeten maken'. Gaat het over voornamen, dan leer je dat Emma niet alleen 
vandaag, maar ook al in het 12de-eeuwse graafschap Vlaanderen de populairste voornaam 
was. En in het stuk over hoe goed ons Nederlands het dierenrijk omschrijft, kun je mooi je 
woordenschat rond 'dieren met goesting' opfrissen: ziedaar de tochtige koeien, ritsige geitjes, 
broedse kippen en berige varkens. Niet onbelangrijk en ook geen detail: Nederlanders die 
het boek kopen, krijgen een andere versie in handen dan Vlamingen, met twee eigen 
Nederlandse auteurs. 'Dat vonden we evident', verduidelijkt De Caluwe. 'Vlaanderen is niet 
langer een van de “ondergeschikte gewesten” van weleer, dat voor zijn standaardtaal 
afhankelijk was van het normgevende noorden. Sinds een tiental jaar staat het Belgisch-
Nederlands gelijkwaardig naast het Nederlands-Nederlands.' Met de keuze voor twee 
boekversies willen de auteurs vooral ook af van het cliché dat de verschillen tussen Noord en 
Zuid zich beperken tot 'zij zeggen tosti en wij croque-monsieur'. 'Wij Vlamingen hebben een 
aparte tussentaal, voelen een grotere afstand tot de standaardtaal, zijn terughoudender 
tegenover het Engels dan de Nederlanders en hebben ons Nederlands vastgebetonneerd in 
de grondwet en in faciliteitengemeenten', zegt De Caluwe. 'Dat heeft alles te maken met het 
feit dat onze taal eeuwen onder druk heeft gestaan van het Frans; dat wij onze standaardtaal 
uit het Noorden hebben moeten lenen en dat we ons daar vaak onzeker bij hebben gevoeld. 
Een cultureel verschil dat om twee boekversies sméékte.' Even resumeren. Schreven we al 
dat de ‘Atlas van de Nederlandse taal’ bijna twee melkflessen weegt en een topper is? Zo 
nee: zie de vorige zin. Sterk aanbevolen lectuur voor de 23 miljoen Nederlandstaligen die 
momenteel op onze aardkluit rondbanjeren. Tot zover de recensie uit De Standaard.”  

En dan nu een recensie uit De Volkskrant: “Het Nederlands is een uitgestorven taal. 

Tenminste: op de Amerikaanse Maagdeneilanden. Die eilanden waren een Deense kolonie, 

maar er woonden zoveel Nederlandstalige kolonisten dat het Nederlands de officiële taal 

was. Door de invloeden van andere talen verwaterde het tot Virgin Islands Creole Dutch. De 

laatste spreker daarvan overleed in 1987. Het Nederlands zoals wij het kennen is 

daarentegen springlevend. Met 23 miljoen moedertaalsprekers is het zelfs een van de 

veertig meest gesproken talen ter wereld, op een totaal van ruim zevenduizend. In de ‘Atlas 

van de Nederlandse taal’ staan ontelbare weetjes zoals deze. De atlas is in twee versies 

verschenen, een Nederlandse en een Vlaamse, al vertonen beide boeken veel overlap. Ze 

zijn geschreven door taalkundigen: Mathilde Jansen, Nicoline van der Sijs, Fieke Van der 

Gucht en Johan De Caluwe. Van der Sijs heeft al diverse titels op haar naam staan over 

taalkundige onderwerpen zoals etymologie en leenwoorden. De echo van dat eerdere werk 

klinkt door in de atlassen. Strikt genomen zijn dit geen 'atlassen', gevuld met landkaarten en 

grafieken. Het woord is gekozen om 'de wereld van het Nederlands in kaart te brengen'. De 

boeken bieden vooral tekst, verluchtigd met fraaie illustraties. Daarnaast is er een aantal 

taal-landkaarten, deels ontleend aan het rijke bestand van het Meertens Instituut. Een 

overdaad aan onderwerpen, weetjes en kennis komt aan bod. Historische taalkunde, 

letterkunde en taalpolitiek. Dialecten en de gevarieerde uitspraak van de 'r'. Nederlandse 

woorden die geland zijn in andere talen en andersom. De eerste wortels van het Nederlands: 

het oudste herleidbare Nederlandse woord is 'wad', in de plaatsnaam 'Vadam', opgetekend 



door Tacitus, die leefde van 56 tot 117 na Christus. Het betekent 'doorwaadbare plaats, 

ondiepte'. Vadam is de vroege naam van het hedendaagse Wadenoijen. Dialecten gaan 

terug op het Middelnederlands en zijn stukken ouder dan de standaardtaal. Het Fries, 

officieel erkend als een zelfstandige taal, kent drie varianten. In het verhaal over de taalstrijd 

in België wordt de ligging van de uiteindelijke taalgrens mooi geduid. Die grens gaat veel 

verder dan een eenvoudige scheiding tussen kibbelende Belgen. Trek je de grenslijn op de 

kaart oostwaarts door, dan valt op dat van daaraf naar het zuiden überhaupt het territorium is 

van Romaanse talen zoals het Frans en naar het noorden dat van Germaanse talen zoals 

het Nederlands. Pas in 1898 wordt in België het Nederlands erkend als rechtstaal. Wij, 

Nederlanders, zijn er altijd zo trots op dat 'onze' taal wordt gesproken in Zuid-Afrika. Maar dat 

is onjuist: het Zuid-Afrikaans is een zustertaal, het heeft alleen dezelfde wortels. Komt bij dat 

Zuid-Afrika wel elf officiële talen kent. Deze atlassen zijn voor elk wat wils geworden. Alles, 

van hedendaags taalkundig onderzoek tot opnames van dialectsprekers uit de eerste helft 

van de twintigste eeuw, is overhoopgehaald om zo veel mogelijk onderwerpen te kunnen 

bespreken. Hier en daar een flard lezen geeft daardoor al wat inzicht in het Nederlands, van 

het ontstaan ervan tot hedendaagse straattaal.” Tot zover het artikel uit De Volkskrant. 

Canvas dan. Daar vroegen ze zich ’n keer af hoe het Nederlands vroeger klonk. 

https://www.youtube.com/watch?v=xFEjRYN7r3g 

 

Na Canvas, het Radio 1-programma ‘Interne keuken’, waar Koen Fillet en Sven Speybrouck 

spraken met een van de makers van de Vlaamse editie: Fieke Van der Gucht. Hun gesprek 

duurt twintig minuten. En zo luidde de inleiding tot het gesprek: “Mensen kunnen niet meer 

spellen! Ze zeggen noemen als ze heten bedoelen! Hoort die schepen van mobiliteit zelf niet 

dat hij dialectisch praat? Gebruik toch Nederlandse woorden en geen Engelse! Ik versta de 

Nederlandse Tv-presentatoren niet meer, we groeien uit elkaar! En waarom zeggen ze ‘ge’ 

en ‘gij’ in Thuis, weg met dat tussentaaltje! Al te vaak is taal een bron van ergernis. We gaan 

onze uiterste best doen om dat soort zurige taalopmerkingen niet te maken. Over onze taal 

zijn oneindig veel interessantere dingen te vertellen dan het onderscheid tussen heten en 

noemen of tussen hen en hun. Fieke Van der Gucht heeft - samen met drie collega's - de 

Atlas van de Nederlandse Taal geschreven. Wat een schat aan taalverhalen. Dat we 

helemaal geen klein taaltje zijn, bijvoorbeeld. Met 23 miljoen moedertaalsprekers horen we 

bij de veertig meest gesproken talen van de wereld, lezen we in de Atlas. De officiële taal 

van Nederland en België, van Suriname, Aruba, Curaçao en Sint-Maarten. Maar je vindt 

Nederlands op de vreemdste plekken: op de Maagdeneilanden werd tot voor kort een soort 

Afro-Vlaams gesproken, de laatste moedertaalspreker is gestorven in 1987. In Guyana en 

Delaware worden Nederlands achtige creooltalen gesproken. Er zijn Nederlandse woorden 

doorgedrongen in 138 andere talen. Yankee komt van Jan-Kees. Baas is het woord dat het 

vaakst is overgenomen: 57 talen gebruiken het - van het Albanese bos tot het Zweedse 

boss. Enzovoort enzoverder, weetjes, weetjes, weetjes. Eens je weet dat in Kerstmis de e en 

de r plaats hebben gewisseld, zie je het verband met Christus. Slechtstschrijvend heeft nog 

meer op elkaar volgende medeklinkers dan angstschreeuw. Koukleum is onvertaalbaar 

Nederlands en meteorologisch werd verkozen tot het moeilijkst uitspreekbare woord. 

Anderstaligen die Nederlands leren vinden het vreemd dat het meisje onzijdig is. En probeer 

diezelfde anderstalige eens uit te leggen waarom de kandelaar op de tafel staat, het bestek 

in de doos zit en die doos op de tafel ligt?” (…) 

Fieke Van der Gucht, Johan De Caluwe, Nicoline van der Sijs en Mathilde Jansen. Atlas van 

de Nederlandse taal: editie Vlaanderen. Speelduur: 21 uur. Boeknummer: 27701. 

https://www.youtube.com/watch?v=xFEjRYN7r3g


Vertel me een verhaal: ‘Bezit’ van Lionel Shriver 

Welk effect hebben bezittingen op ons? De Amerikaanse schrijfster Lionel Shriver 
onderzoekt het in haar verhalenbundel: ‘Bezit’. Charles Dickens wist het al: geld en 
bezittingen leiden tot conflict. Hij voerde in zijn romans geregeld erfeniskwesties op. Lionel 
Shriver kent de traditie van romans over financiële ruzies. Ze rekent zich tot de literaire 
erfgenamen van Dickens. Het laatste verhaal in de bundel gaat over een Amerikaanse die al 
jaren in Belfast woont. Ze houdt precies bij wat ze ooit aan wie cadeau deed en of de 
cadeaus die ze zelf ontving in verhouding waren. Ze weet hoeveel elke vriendschap haar 
kost en oplevert. Wanneer ze haar appartement tijdelijk deelt met een landgenote leidt haar 
territoriumdrift tot grote problemen. Het eerste verhaal gaat over Jillian en Baba, al jaren de 
beste vrienden. Dan gaat Baba een serieuze relatie aan met een vrouw die helemaal niets 
moet weten van die Jillian met het uitbundige, hennarode haar en de theatrale manieren. Je 
voelt je ontzetting toenemen met elke zin die je leest. Het verhaal laat zien hoe possessief 
we kunnen zijn in onze romantische én vriendschappelijke relaties. Shrivers protagonisten 
wonen in New York, Londen of Belfast, maar ook in Afrika. Het zijn plaatsen die de auteur 
kent: zelf woont ze afwisselend in Londen en Brooklyn, verbleef twaalf jaar in Belfast en een 
jaar in Nairobi. Huizen spelen een prominente rol in de verhalenbundel. 'Ik weet niet of de 
moraal van dit verhaal is dat je nooit een huis zou moeten kopen', zo begint 'Ongedierte', een 
kortverhaal over een stel dat een krakkemikkig huis in New York koopt en bezoek krijgt van 
een wasberenfamilie, die zich nestelt in een spleet tussen hun huis en de muur. En in 
'Teruggenomen' leven we mee met de jonge vrouw wier leven in een ramp eindigt nadat ze 
een goedkope twee-onder-een-kapwoning in Londen heeft gekocht. U kunt nu luisteren naar 
het verhaal: 'Onder water'. (…) Lionel Shriver. Bezit. Speelduur: 5 uur. Boeknummer: 27574. 

Het hoorspel ‘Achnaton, het licht in de duisternis’ van Marcel 

Coolen 

Farao Achnaton houdt zich teveel bezig met spirituele zaken, zo vindt het volk. De mensen 

verzetten zich ertegen dat hij hen de god Aton wil opdringen. Achnatons vrouw, Nefertete, 

dragen zij echter wel op hun handen. (…) 


