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Op de hoogte, nieuwtjes op een rij 

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

bestuurders van Luisterpunt en uit naam van mezelf, een bruisend, sprankelend, stralend, 



schitterend, gezond, gelukkig en zorgeloos jaar toewensen! Mocht ik het voor het zeggen 

hebben, dan kwam er in TwintigTwintig enkel vreugde op uw pad! 

Gedichtendag en Poëzieweek 

De laatste donderdag van januari is het traditioneel Gedichtendag en de start van de 

Poëzieweek. Tijdens de Poëzieweek krijgen de klanten van de boekhandel bij aankoop van € 

12,50 aan poëzie het Poëziegeschenk, getiteld ‘Nu’, cadeau. ‘Nu’ is een bloemlezing met 

werk van tien jonge, talentvolle dichters uit Vlaanderen en Nederland. Ze debuteerden al, 

maar staan nog aan het begin van hun dichterscarrière. Het motto van de achtste 

Poëzieweek aan het begin van het tweede decennium van deze eeuw is: ‘De toekomst is 

nu’. Het geschenk dient als een kennismaking met actueel en uiteenlopend werk van 

Instapoets en slamdichters tot prestigieuze prijswinnaars. In elke generatie staan dichters op 

die een stem geven aan wat nieuw is en onbekend. Ze geven kleur en klank aan de tijd van 

nu. Ook vandaag spreken dichters luid en duidelijk, met nieuwe woorden en nieuwe vormen. 

Hun gedichten begeleiden u bij elke stap in de richting van de toekomst. De toekomst is nu! 

Bij het ter perse gaan van deze Knetterende Letteren is de luisterversie van ‘Nu’ helaas nog 

niet klaar. In het februarinummer kunnen we u daarover waarschijnlijk wel goed nieuws 

meedelen. 

Kinderluisterquiz 

Op zaterdag 1 februari om 15u organiseren Luisterpunt en Muntpunt in Brussel de ‘Siens 

Klinkende Klankenquiz voor Kleine en Grote Oren’. Spits uw oren voor deze verrassende en 

grappige luisterquiz met Sien van Ketnet! U kunt zich met maximaal vijf personen inschrijven, 

inclusief minimaal één volwassene. Bedenk een originele ploegnaam en schrijf in via: 

www.muntpunt.be 

Literaire podcasts om van te genieten 

In het novembernummer namen we u mee naar de wondere wereld van de literaire podcast. 

Misschien bent u ondertussen een trouwe podcastluisteraar geworden! Uit het immense 

aanbod lichten we deze keer opnieuw twee bijzondere podcasts uit. U vindt beide podcasts 

in uw favoriete podcast-app zoals Apple Podcasts, Google Podcasts of Spotify. Naar 

aanleiding van de Gedichtendag en de Poëzieweek presenteren we u graag een podcast die 

de versregels laat knetteren, namelijk de Nederlandse podcast: ‘Poëziepodcast’. 

Toegegeven: een weinig tot de verbeelding sprekende naam, maar de inhoud doet dat des 

te meer. In Poëziepodcast bespreekt Daan Doesborgh samen met een dichter twee 

gedichten: één van die dichter zelf, en één van iemand anders. Een podcast over dichters en 

hun gedichten, maar ook over de wereld waar ze die gedichten vandaan halen. Al heel wat 

grote namen waren te gast, denk maar aan Peter Verhelst, Tom Lanoye, Ester Naomi 

Perquin, Bart Moeyaert, Carmien Michels, Alfred Schaffer en Radna Fabias. Niet te missen 

voor liefhebbers van het betere gedicht! Meer info vindt u op: 

www.vn.nl/thema/poeziepodcast 

U kunt nu luisteren naar een fragment uit de aflevering met Peter Verhelst. (…) Tot zover 

Peter Verhelst. Een tweede podcast die we u aanraden is ‘De Bende van het Boek’. In deze 

podcast delen de twee vriendinnen Sara en Trees hun liefde voor lezen. Iedere aflevering 

bespreken ze één, twee of een hele verzameling boeken. Ze vertellen niet alleen waarover 

de romans gaan, maar ook waarom ze er zo verliefd op zijn en of ze al dan niet hun hart 

gebroken hebben. Is het boek iets voor uw schoonmoeder of collega? U hoort het 

waarschijnlijk in de podcast! Elke aflevering begint met de korte inhoud van de boeken op 

http://www.muntpunt.be/
http://www.vn.nl/thema/poeziepodcast


tafel. Zo weet u meteen of het iets voor u is. In de rubriek ‘inspiratie’ biechten de dames op 

wie of wat hen naar dit boek deed grijpen. Was het een goede recensie of een enthousiaste 

vriendin? Daarna gaan ze verder met feitjes over de auteur. Of de schrijver van het boek nu 

wereldbekend is of slechts door een handjevol mensen gelezen wordt, Sara en Trees gaan 

op zoek naar de belangrijkste feiten van zijn of haar leven. Een goede roddel laten ze 

natuurlijk nooit liggen. Vervolgens graven ze dieper: wat was er nu zo fascinerend aan het 

verhaal? Snappen ze de beweegredenen van het hoofdpersonage? En waarom hebben ze 

geweend bij het lezen van de laatste pagina? Afsluiten doen ze met hun finale oordeel: 

vinden ze het boek een aanrader of niet? Meer info vindt u op:www.bendevanhetboek.com 

U kunt nu luisteren naar een fragment uit de aflevering waarin ‘De Bende van het Boek’ de 

Japanse literatuur verkent. Zowel bekende koppen zoals Haruki Murakami en Kazuo 

Ishiguro, als nog te ontdekken meesters zoals Soseki Natsume en Shusaku Endo komen 

aan bod. Sara en Trees hebben het ook over de rol van katten in de Japanse literatuur en in 

de ruimere Japanse samenleving. Uiterst boeiend! (…) Tot zover Sara en Trees van ‘De 

Bende van het Boek’. U kunt nu luisteren naar een fragment uit het Daisy-boek ‘De kat’ van 

Takashi Hiraide. (…) Takashi Hiraide. De kat. Speelduur: 3 uur. Boeknummer: 23073. 6 

braillebanden. Boeknummer: 41170.  

Heerlijk ontspannend, lees maar, het is 
leuk wat er staat in: ‘De witte kamer’ 
van Samantha Stroombergen, ‘De 
pruimenpluk’ van Dimitri Verhulst en 
‘Stories uit de stal: veeartsen vertellen 
over vroeger’ van Katrien Vervaele 

Deel 1: ‘De witte kamer’ van Samantha Stroombergen 

In een park in Leiden doet een wandelaar een schokkende vondst: een uitgemergeld lichaam 
met het cijfer 5 in zijn buik gekerfd. Het slachtoffer was journalist bij een bekend 
opinietijdschrift, verdween enkele maanden daarvoor en liet een afscheidsbriefje achter. 
Rechercheur Léon Coeur is geschorst vanwege een schietincident en moet zich eigenlijk 
gedeisd houden, maar hij ziet deze moordzaak als zijn kans om te bewijzen dat zijn team 
niet zonder hem kan. Hij besluit de hulp in te roepen van zijn nichtje Hanna, die criminologie 
studeert. Als blijkt dat de journalist is onderworpen aan een wrede Midden-Oosterse 
marteltechniek, opsluiting in een volledig witte kamer, vermoeden ze dat hij te veel wist over 
de recente terroristische aanslag in Amsterdam. Was hij een complot op het spoor? Was de 
werkelijke dader van de aanslag wel de vluchteling die samen met de bom tot ontploffing 
kwam? Stukje bij beetje komen Léon en Hanna dichter bij de angstaanjagende waarheid. 
Met haar boek 'De witte kamer' heeft Samantha Stroombergen de Gouden Strop voor beste 
Nederlandstalige thriller gewonnen. Aan de prijs is een bedrag van € 20.000 verbonden. (…) 

Deel 2: ‘De pruimenpluk’ van Dimitri Verhulst  

De pruimenpluk gaat over Mattis, die zeer afgelegen aan een meer woont en daar weg wil 
omdat hij er vereenzaamt en donkere gedachten krijgt. Niet lang nadat hij besloten heeft om 
zijn huis te verkopen ontmoet hij Elma, met wie hij een relatie krijgt, wat hem doet besluiten 

http://www.bendevanhetboek.com/


te blijven. Met z'n tweeën is zijn eiland in de wereld een paradijs. Maar al gauw duikt een 
probleem op: zijn nieuwe vlam, op wie hij vurig verliefd is, blijkt een weduwe te zijn die zich in 
zijn ogen niet volledig aan hem kan overgeven omdat ze nog te sterk gehecht is aan haar 
overleden echtgenoot. Mattis mag aanvankelijk niet bij haar over de vloer komen, ze draagt 
nog steeds haar ring en vooral: ze komt niet klaar tijdens de seks. Dat laatste kwetst Mattis 
niet alleen in zijn mannelijkheid, het bezorgt hem vooral het gevoel geen volwaardige partner 
te zijn omdat hij blijkbaar in de schaduw blijft staan van haar eerste man. Wanneer hij 
uiteindelijk toch eens thuis mag komen bij Elma, krijgt de schim uit het verleden een gezicht 
en een naam. Het hele huis blijkt volgepropt met relikwieën: foto's van Erik, zijn kleding in de 
kasten, zijn flesje parfum in de badkamer, en zelfs lichaamsresten zoals geknipte nagels 
worden bewaard. Dat alles brengt Mattis tot het besluit dat hij de herinnering aan de 
gestorven man moet uitwissen: 'Ik had een passionele moord te plegen, en wel op een 
dode.' (…) 

Deel 3: ‘Stories uit de stal: veeartsen vertellen over vroeger’ van 

Katrien Vervaele 

Het boerenleven en de veeartsenij boeien Katrien Vervaele uit Zuienkerke al sinds haar prille 

jeugd, toen ze met regelmaat in Normandië op een boerderij verbleef om haar Frans bij te 

spijkeren. Jaren later zou ze haar toenmalige partner bijstaan in een veeartsenpraktijk in 

Luxemburg, maar ook nu nog maakt ze graag een praatje met de boeren en veehouders uit 

de buurt. Over hoe het vroeger ging en hoe de dingen allemaal veranderd zijn. Precies die 

verhalen hebben haar ertoe aangezet om twaalf veeartsen op rust op te zoeken die tussen 

pakweg 1950 en 1990 actief waren. Allen hadden de specialisatie ‘grote huisdieren’ en 

waren bevoorrechte getuigen van de snelle ontwikkelingen binnen het vak in de tweede helft 

van de twintigste eeuw. Niet alleen het arsenaal aan medicijnen en technieken nam toe, de 

boeren zelf werden ook steeds professioneler en namen niet langer hun toevlucht tot 

gespecialiseerde heiligen of huis-tuin-en-keukenmiddeltjes, maar riepen sneller de hulp van 

de veearts in. Ook de organisatie van de praktijk veranderde ingrijpend. Tas en fiets werden 

ingeruild voor een speciaal uitgeruste auto. Semafoon en gsm deden hun intrede en hielden 

de echtgenotes niet langer aan de telefoon gekluisterd. De individuele praktijk maakte steeds 

meer plaats voor de associatie. Deze veeartsen, vétérinaires en paardemeesters vertellen 

honderduit, rijgen de anekdotes aan elkaar, nu eens schrijnend, dan weer onverwacht 

grappig. Zo vertelt Katrien Vervaele een verhaal over een dierenarts uit Oudenburg. Hij werd 

opgeroepen voor een hond van een prostituee in Oostende. Het dier was verkouden en dus 

gaf de dierenarts het wat antibiotica. De prostituee, een zeer knappe dame volgens de 

dierenarts, stelde hem voor om te betalen in natura. Hij heeft geweigerd, maar vond dat altijd 

een geweldig verhaal. Een andere keer belde een vrouw hem op omdat ze aan het 

leegbloeden was. Hij zei haar dat ze naar de dokter moest bellen, maar ze eiste dat hij 

langskwam. Ze had last van een gesprongen spatader en bloedde hevig. Nadat hij haar had 

geholpen vroeg hij waarom ze hem had gebeld en niet de huisarts. Ze antwoordde dat ze 

enkel zijn telefoonnummer van buiten kende. (…) 

Samantha Stroombergen. De witte kamer. Speelduur: 12 uur. Boeknummer: 27873. 17 

braillebanden. Boeknummer: 44687. 

Dimitri Verhulst. De pruimenpluk. Speelduur: 3 uur. Boeknummer: 27816.  

Katrien Vervaele. Stories uit de stal: veeartsen vertellen over vroeger. Speelduur: 8 uur. 

Boeknummer: 27850. 



Auteurs lezen voor en wel in uw oor: 
‘Morgenster’ van Dirk Van Boxem, ‘De 
ommelanden’ van Elvis Peeters, ‘Rik en 
Nel’ van Pieter Blyaert, ‘Oostende & 
Compagnie: van Arno tot Zweig’ van 
Claude Blondeel en ‘Post voor 
Compostela’ van Johan Swinnen 

Deel 1: ‘Morgenster’ van Dirk Van Boxem 

De Cogels-Osylei is de mooiste straat van Antwerpen, en dus van de wereld, volgens veel 

Sinjoren. Een van de majestueuze belle-époquehuizen in de straat heet ‘Morgenster’ en 

werd gebouwd door architect Jos Bascourt. Dirk van Boxem neemt de geschiedenis van dit 

huis als uitgangspunt voor zijn opvallend romandebuut. In 1904 wil een rijke Duitse reder een 

huis bouwen voor Anna, zijn Antwerpse maîtresse. De reder neemt Bascourt onder de arm, 

die in de Zurenborgbuurt al veel statige huizen heeft gebouwd. Ze discussiëren over het 

ontwerp, maar Anna wil niet ondergaan hoe twee mannen haar leven inrichten. ‘Morgenster’ 

is een gerijpt debuut over een vreemde driehoeksverhouding. Dirk Van Boxem schrijft heel 

sensitief en elegant. Lees bijvoorbeeld hoe Anna zich voor de eerste keer voor haar minnaar 

uitkleedt: “Ze voelde hoe elk kledingstuk dat ze uittrok haar veranderde.” Het tweede deel 

van de roman is meer maatschappelijk. Er breekt een algemene staking uit en de 

revolutionairen roeren zich. Dirk Van Boxem las ‘Morgenster’ zelf in in onze bibliotheek. (…) 

Deel 2: ‘De ommelanden’ van Elvis Peeters 

Dora, een jonge rijke fotografe, is voor haar nieuwe project neergestreken in het snikhete, 

vergeten achterland van Europa, waar ze de dood portretteert. Wat ze zich niet realiseert, is 

dat de ommelanders haar bewegingen en gedragingen nauwlettend volgen. Tot ze met 

autopech strandt op een verlaten grindweg. Vanaf dat moment tonen de bewoners en het 

dorre achterland hun ware gezicht. Honderden kilometers verderop, in de bruisende stad met 

tuinbouwtorens, maken dierbaren zich zorgen over de terugkeer van de fotografe. De almaar 

aanhoudende droogte drijft hen tot het uiterste. ‘De ommelanden’ is een roman over het 

contrast tussen stad en achterland, over verbittering en veerkracht. En bovenal over de 

vraag wie we tot onze groep rekenen als levensbronnen schaars worden. Elvis Peeters las 

‘De ommelanden’ zelf in in onze bibliotheek. (…)  

Deel 3: ‘Rik en Nel’ van Pieter Blyaert 

De beeldhouwer en schilder Rik Wouters werd in 1882 geboren in Mechelen en overleed in 

1916 in Amsterdam. Hij wordt tot de stroming van het fauvisme gerekend. Het boek ‘Rik en 

Nel’ van Pieter Blyaert is niet enkel een bloemlezing van de belangrijkste getuigenissen over 

het tragische levensverhaal van de kunstenaar en zijn vrouw en muze Nel. Door de haast 

contrapuntische compositie van de afzonderlijke hoofdstukken –met elkaar harmoniërend of 

juist contrasterend– vormt deze roman een poging de grenzen tussen fictie en non-fictie te 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Amsterdam
https://nl.wikipedia.org/wiki/Fauvisme


overstijgen zonder dat de impact van het verhaal daardoor wordt geschaad. Pieter Blyaert 

las zijn boek ‘Rik en Nel’ zelf in in onze bibliotheek. (…) 

Deel 4: ‘Oostende & Compagnie: van Arno tot Zweig’ van Claude 

Blondeel  

Een ode aan de groten van Oostende. 

Dit boek is een stoemp.  

Van noord en zuid.  

Stad en strand.  

Ensor en Arno.  

Klei en kunst.  

Een plat pays en hoge bomen.  

Schilders en schrijvers.  

Muzikanten en passanten.  

Jazz en jive.  

Van Brussel en vooral van Oostende. 

Een ode aan 'de stad, die kust'.  

Een tongzoen met zestig wereldfiguren die thuiskwamen aan zee. 

Claude Blondeel las zijn boek ‘Oostende & Compagnie: van Arno tot Zweig’ zelf in in onze 

bibliotheek. (…) 

Deel 5: ‘Post voor Compostela’ van Johan Swinnen 

Na 33 dagen en met ruim 2.300 km in de benen is kankeronderzoeker Johan Swinnen 
aangekomen in Santiago de Compostela. 'Ik had nooit durven dromen dat dit zoveel mensen 
zou inspireren en sterken.' Schier onhaalbaar, zo leek het. Meer dan 45 marathons moest 
Johan Swinnen na elkaar lopen, zo'n twee per dag, alleen gedragen door zijn pezige, korte 
benen - de voorzitter van het departement Oncologie van het UZ Leuven meet 1,63 meter en 
weegt 54 kilo. Hij ondernam zijn tocht naar Compostela uit dankbaarheid dat zijn zoon Pieter, 
die zes jaar geleden een agressieve hersentumor kreeg, nog leeft. Swinnen deed Pieters 
strijd symbolisch over, én die van diens lotgenoten. Bij zijn vertrek in Leuven vielen sommige 
patiënten hem huilend om de hals. Ze hoopten dat het schier onhaalbare voor één keer 
haalbaar zou blijken. Hun hoop is bevestigd. Swinnen kwam aan, gezond en wel. “Al mijn 
blaren zijn genezen en de vermoeidheid valt verbazend goed mee. Midden in Frankrijk kreeg 
ik een spierscheur in mijn rechterbovenbeen, waardoor we een etappe vroegtijdig moesten 
afbreken. Ik was ongerust, maar dankzij de goede zorgen van mijn kinesist, begeleider en 
vriend Chris Nijs was ik snel weer de oude. Ik was eerlijk gezegd vertrokken met een klein 
hartje - dit was ondanks mijn ervaring als duurloper grensverleggend - maar de tocht verliep 
vlot, vlotter dan verwacht zelfs. Nooit dacht ik aan opgeven. Ik wilde dat woord niet in mijn 
gedachten toelaten, zelfs niet toen het 41 graden was, ik de Pyreneeën over moest, of ik 
uren in de gietende regen liep in een hels wapperende cape. Eén keer viel ik en verstuikte 
mijn pols. Ik was boos op mezelf, maar ging er daarna dubbel zo hard voor. Meer dan ooit 
ben ik verwonderd over de weerbaarheid van de mens. Ik heb het dan zeker niet alleen over 
mezelf, want mijn pijntjes vallen in het niet vergeleken bij wat kankerpatiënten doormaken. Zij 
zijn de ware helden. In mijn bed las ik vaak de 840 brieven die ze me hadden meegegeven, 
met daarin woorden van wezenloos verdriet of warme dankbaarheid. Die stuwden me 
vooruit. Het is gek, maar hoe verder de tocht vorderde, hoe sterker ik me voelde. Ik dacht 
ook aan de fundraising. We zamelden al 100.000 euro in voor het Leuvense kankerinstituut, 
meer dan we ooit durfden te verwachten. Hiermee kunnen we de hoop vertalen in reëel 



onderzoek, en op termijn betere behandelingen. Al hoed ik me voor een hoera-verhaal. 
Tijdens mijn 33 dagen zijn er alweer patiënten overleden, onder meer de vader van onze 
gedreven communicatiemedewerker en een goede vriend van Pieter. Dat blijft enorm 
confronterend. Tegelijk bewijst het de impact van de ziekte, en dus ook het belang van onze 
actie. Ik ben vooral blij dat die kanker op een andere manier heeft belicht. Veel mensen die 
de ziekte van nabij meemaakten, lieten ons weten hoezeer mijn boek ‘Post voor Compostela’ 
hen sterkte. Soms liketen 60.000 mensen onze posts op Facebook - hartverwarmend. De 
grootste verrassing kwam van Pieter. Die stuurde me een filmpje dat toont hoe hij twee 
kilometer loopt langs de Demer, een van mijn favoriete trainingsplekken. Een 
bovenmenselijke prestatie, zo pakkend! Pieter zat vijf jaar in een rolstoel. Wat hij allemaal 
heeft moeten meemaken en achterlaten, en hoe hij terugvocht, tot hij zelfs weer kon zeggen: 
ik ben gelukkig, dat vind ik grandioos. Nu ik zijn strijd een beetje overgedaan heb, voel ik nóg 
meer respect en bewondering voor hem.” Johan Swinnen las ‘Post voor Compostela’ zelf in 
in onze bibliotheek. (…) 

‘Morgenster’ van Dirk Van Boxem. Ingelezen door de auteur. Speelduur: 5 uur. Boeknummer 

27904.  

‘De ommelanden’ van Elvis Peeters. Ingelezen door de auteur. Speelduur: 6 uur. 

Boeknummer 27905. 

‘Rik en Nel’ van Pieter Blyaert. Ingelezen door de auteur en Liesbeth De Ridder. Speelduur: 

7 uur. Boeknummer 27907. 

‘Oostende & Compagnie: van Arno tot Zweig’ van Claude Blondeel. Ingelezen door de 

auteur. Speelduur: 4:30. Boeknummer 27826. 

‘Post voor Compostela’ van Johan Swinnen. Ingelezen door de auteur. Speelduur: 7 uur. 

Boeknummer: 27308.  

Een gesprek met Bart De Wever over 
zijn boek: ‘Over identiteit’. 

‘Over identiteit’. Zo heet het nieuwste boek van Bart De Wever. Hierin neemt hij de 

handschoen op om het begrip identiteit zonder schaamte of zelfafbraak te verdedigen. 

Identiteit is voor hem een dynamisch gegeven dat gemeenschappen in staat stelt om zichzelf 

heruit te vinden en nieuwkomers op te nemen. Cultuurrelativisme en ongecontroleerde 

massamigratie hebben echter geleid tot culturele verwarring en apartheid. Ons vermogen om 

ons aan te passen aan nieuwe omstandigheden is daardoor aangetast. Tegenover de 

vertwijfeling plaatst Bart De Wever een leidcultuur gebaseerd op de principes van de 

Verlichting als uitgangspunt voor de organisatie van onze samenleving. Een leidcultuur die 

gebaseerd is op een identiteit die in haar uiting Vlaams is, maar in haar ambitie Europees. 

(…) U kunt nu luisteren naar een gesprek tussen de voorzitter van onze bibliotheek Albert 

Keersmaekers en Bart De Wever. (…) Bart De Wever. Over identiteit. Speelduur: 3 uur. 

Boeknummer: 27787. 

Het Neusje van de Zalm, u moet het 
gelezen hebben: ‘Romanschrijver van 
beroep’ van Haruki Murakami 



De Japanse schrijver Haruki Murakami is wereldwijd een van de meest geliefde en gelezen 

schrijvers. Tegelijkertijd geldt hij als een van de meest teruggetrokken en verlegen schrijvers: 

hij reist niet graag en geeft zelden interviews over zijn werk. In zijn boek "Romanschrijver van 

beroep' krijgen we een eenmalig kijkje in de ziel van Haruki Murakami. Hij vertelt in detail 

over zijn schrijfproces, zijn bronnen van inspiratie, de betekenis van muziek en bepaalde 

lievelingsschrijvers voor zijn leven en werk. Hij strooit gul met advies aan aspirant-schrijvers. 

En hij vertelt zeldzaam openhartig over zichzelf. Stukje bij beetje ontstaat haast datgene wat 

Murakami in zijn bescheidenheid nooit zou schrijven: een soort autobiografie. In ieder geval 

van een schrijverschap. Murakami opent zijn boek sterk met een poging de vraag te 

beantwoorden of romanschrijvers ruimdenkende mensen zijn. Uiteindelijk zal hij zich in de 

richting van een positief antwoord wurmen, maar hij amuseert zich eerst enkele pagina’s 

lang door zichzelf en zijn collega’s neer te zetten als een eigenaardige subcategorie van de 

menselijke soort die je liever niet als vriend of buurman wilt hebben. In een essay waarin hij 

de wereld van de romanschrijverij vergelijkt met een ring vol worstelaars, en het schrijven 

van fictie een stompzinnige bezigheid noemt die hij niet geschikt acht voor mensen ‘bij wie 

het brein op volle toeren draait’, toont Murakami zich van zijn beste kant. De toon is grappig, 

helder en gevat. Dat er van iedere nieuwe roman van Haruki Murakami in het Japans alleen 

al miljoenen exemplaren verkocht worden, waarna er nog eens een veelvoud daarvan volgen 

in vertaling, heeft alles te maken met de literaire prijs die de schrijver in 1979 won. Een jaar 

eerder had hij het manuscript van ‘Luister naar de wind’ ingestuurd voor de debuutprijs van 

het literaire tijdschrift Gunzo. Hij had er niets meer van gehoord en was het in feite al half 

vergeten, toen hij bijna een jaar later telefoon kreeg. Hij was genomineerd voor de prijs, 

kreeg hij te horen, en niet veel later volgde het finale verdict, waarna de roman ook een 

uitgever vond. Zonder die prijs had Murakami wellicht nooit een tweede boek geschreven, en 

was hij dus ook nooit de meest succesrijke Japanse schrijver ooit geworden. Dat Murakami 

compleet uit de lucht viel toen hij het beruchte Gunzo-telefoontje kreeg, heeft er alles mee te 

maken dat hij in feite niet in de wieg gelegd leek om schrijver te worden. Zijn beide ouders 

doceerden weliswaar Japanse literatuur, maar hun zoon Haruki leek daar maar bitter weinig 

affiniteit mee te hebben. Op school was hij een middelmatige leerling die meer interesse had 

in muziek, sport en meisjes dan in studeren. Als er toch iets gelezen diende te worden, 

verkoos hij de grote oude Russen en de blitse nieuwe Amerikanen boven de verheven 

klassieke Japanners. Toen hij op zijn achttiende een universitaire studierichting diende te 

kiezen, ging zijn voorkeur uit naar film en theater. In plaats van vier deed hij er trouwens 

zeven jaar over om die studie tot een goed einde te brengen, tekent hij in de essaybundel 

‘Romanschrijver van beroep’ op, wat hij deels wijt aan het studentenoproer dat de 

eerbiedwaardige Waseda-universiteit in Tokio toen in de ban hield, maar ook aan zichzelf. 

Liever dan studeren luisterde hij naar jazz, en eens zijn diploma op zak en getrouwd met het 

meisje van zijn dromen wist hij dan ook meteen wat te doen: een jazzbar openen. Dat 

Murakami toch begon te schrijven, komt door die andere obsessie van hem: baseball. Hij 

woonde regelmatig wedstrijden bij en terwijl hij naar een door de lucht klievende bal zat te 

kijken, overviel hem het idee dat hij een boek moest schrijven, ‘Luister naar de wind’ dus, 

alleen wist hij niet hoe. De Japanse Literatuur met de grote L was hem immers volstrekt 

vreemd. Hij wilde zijn roman larderen met verwijzingen naar Bob Dylan, Marvin Gaye, Lassie 

en Mickey Mouse, en als hij aan literaire voorbeelden dacht, kwamen no-nonsense figuren 

als Raymond Chandler, Truman Capote en Scott Fitzgerald bij hem op. Hij zag daarom maar 

één uitweg: hij zou in het Engels schrijven en zijn boek nadien zelf naar het Japans vertalen. 

Het gaf zijn tekst een raar, mysterieus aura dat bijzonder on-Japans aandeed en dat, zodra 

het boek gepubliceerd was, menig klassiek recensent de kast op joeg. 'Waar gaat het met de 

wereld naartoe als zelfs dit gepruts bekroond wordt met een prijs', schreef een van hen zelfs 

onomwonden in de krant. Murakami haalt deze oprisping aan, en merkt er fijntjes bij op dat 

de man gelukkig al lang dood is. Maar dat neemt niet weg dat Murakami al zijn hele leven en 



carrière lang een bijzonder moeilijke relatie heeft met zijn afkomst. Hij is de schrijver bij 

uitstek die met zijn soms magisch-realistische of ronduit krankzinnige en van de ingehouden 

erotiek stijf staande romanplots de wereld getoond heeft dat Japan meer is dan het land van 

de bureaucratie en de saaie in de lijn lopende burgers. Veel dank heeft hij daar echter nooit 

voor mogen ontvangen, integendeel zelfs. Een sant in eigen land is hij nooit geweest. 

Wanneer hij een breed uitgesponnen boek als ‘1Q84’ schrijft, zegt men dat het half zo lang 

ook wel goed was geweest. Wanneer hij de keer daarop een korte roman op papier zet, 

reageren critici dat hij duidelijk zijn energie kwijt is. 'In feite krijg ik al zo'n vijfentwintig jaar 

hetzelfde te horen', schrijft hij. 'Murakami heeft zijn tijd gehad. Het is over.' En dat allemaal 

omdat hij met zijn eenvoudige rechttoe rechtaan stijl nog steeds niet als Japans ervaren 

wordt. Door de literaire kritiek althans, want zijn lezers kijken steevast maanden voor de 

publicatiedatum al uit naar een nieuw boek van hem. Wereldwijd leest vijf procent van de 

bevolking, schrijft hij, en het is voor hen dat ik iedere dag gezwind het bed uit spring, en niet 

voor die sikkeneurige recensenten die mijn werk niet kunnen pruimen. En om hen nog eens 

extra te jennen citeert hij een regel die Ricky Nelson zingt in 'Garden Party': 'You see, ya 

cant' please everyone, so ya got to please yourself.' Dat Murakami iedere dag gezwind het 

bed uit springt, is waar. De man onderwerpt zichzelf aan zo'n strak werkschema dat van een 

echt leven in feite nog maar amper sprake is, en in die zin is hij voor ons westerlingen dan 

weer heel erg Japans, als was hij een zen-monnik. Al dertig jaar wordt Murakami om vier uur 

's ochtends vanzelf wakker. Hij gaat dan meteen aan zijn schrijftafel zitten om tien pagina's 

te schrijven, wat hem tussen de vijf en de zes uur kost. Na deze geestelijke inspanning heeft 

hij nood aan lichamelijke bezigheid en gaat hij urenlang hardlopen en zwemmen. De derde 

steen in zijn tempel der concentratie is een gezonde voeding, met veel vis en verse 

groenten. Geen vettige hamburgers dus voor deze man die zo gek is op de Amerikaanse 

cultuur. Om negen uur 's avonds gaat hij slapen. Contact met anderen heeft hij amper omdat 

dit zijn geestelijk evenwicht verstoort. In het begin van zijn carrière trok hij daarom naar 

Europa om zijn boeken te schrijven, later naar de VS. ‘Norwegian Wood’ schreef hij 

bijvoorbeeld grotendeels in Griekenland; ‘De opwindvogelkronieken’ in Boston en New 

Jersey. Ook al bewondert hij schrijvers als Scott Fitzgerald en Ernest Hemingway, die van 

hun losbandige, flamboyante leven een uithangbord maakten voor hun boeken, zelf heeft hij 

meer met Franz Kafka en Anthony Trollope, bekent hij. De eerste ging door het leven als een 

onopvallende werknemer van een verzekeringsmaatschappij, terwijl de tweede zijn boeken 

schreef na het volbrengen van zijn dagtaak bij de Britse post, waar hij trouwens 

verantwoordelijk was voor het invoeren van de bekende rode brievenbussen. Vakantie 

neemt Murakami nadat hij een manuscript heeft afgewerkt, maar nooit lang. Na het laatste 

punt gezet te hebben, rust hij een week. Dan herschrijft hij alles, waarbij soms hele 

hoofdstukken geschrapt worden. Zo kortwiekte hij ‘De opwindvogelkronieken’ met een 

volledig deel, dat nadien de roman ‘Ten zuiden van de grens’ werd. Daarna rust hij weer een 

week en herbegint hij met herschrijven, en dat gaat zo nog een paar keer door, tot hij, zoals 

zijn grote voorbeeld Raymond Carver zei, het gevoel heeft dat iedere nieuwe wijziging een 

verslechtering zou zijn. Pas dan is het tijd om het manuscript een maandje te laten 

'besterven' en gunt Murakami zichzelf een vakantie. Dat rijpen vindt hij onontbeerlijk. Het 

verschil tussen een gerijpt en een ongerijpt boek vergelijkt hij met baden in een onsen, een 

traditionele Japanse warmwaterbron en een bad bij je thuis. Zelfs al heeft het water in zo'n 

onsen misschien een lagere temperatuur dan dat in je bad, toch zal het je tot in het diepste 

van je lichaam opwarmen, schrijft hij, terwijl je meteen weer afkoelt wanneer je thuis uit je 

lekker warme bad stapt. Door een journalist van The New York Times gevraagd naar zijn 

eerste herinnering, antwoordde Murakami een paar jaar geleden dat die dateerde van toen 

hij drie was. Zonder dat zijn ouders het merkten was hij de voordeur uitgestapt. Hij stak de 

straat over, viel in de beek en werd meegesleurd door het wassende water in de richting van 

een onderaardse pijp. Net voor hij daarin zou verdwijnen, wist zijn moeder hem gelukkig uit 



het water te vissen, maar het dreigende donker van die betonnen koker herinnert hij zich nog 

levendig, antwoordde hij. Van deze ervaring een sprong maken naar wat menig 

hoofdpersonage uit zijn boeken meemaakt, verdwijnen in een onderaardse tunnel, ligt 

natuurlijk voor de hand. En dat hij in 1997 een boek wijdde aan de aanslagen die de Aum 

Shinrikyo-sekte pleegde in de metro van Tokio, is in dat licht ook begrijpelijk. Veel 

gedetailleerder dan deze existentiële angst is de autobiografische inbreng van Murakami in 

zijn boeken echter niet. Hij gaat liever op zoek naar de mysterieuze en contra-intuïtieve 

gebeurtenissen in de wereld. Het zou mooi zijn mocht Murakami zijn literaire carrière niet 

alleen kunnen beginnen, maar ook afsluiten met een prijs, en dan meer bepaald met die 

Nobelprijs waar al jaren sprake van is, natuurlijk. Zelf blijft hij daar - zoals bij alles in feite - 

stoïcijns kalm bij. Hij verwijst naar Raymond Chandler die de Nobelprijs de moeite niet waard 

vond, en naar Nelson Algren die in 1974 de uitreiking van zijn Award of Merit Medal van de 

American Academy of Arts and Letters miste doordat hij in een bar in de buurt een meisje zat 

te versieren. Natuurlijk zou hij blij zijn met die Nobelprijs, en hij zou zelfs een mooi 

dankwoord uitspreken in Stockholm, wat voor een notoir kluizenaar als Murakami echt geen 

sinecure is, maar zou hij er een andere schrijver door worden? Wie maalt erom dat 

Hemingway de Nobelprijs won en Borges niet, vraagt hij zich volkomen terecht af. Dat 

verandert toch niets aan hun boeken? (…) Haruki Murakami. Romanschrijver van beroep. 

Speelduur: 8 uur. Boeknummer: 27877. 12 braillebanden. Boeknummer: 44431. 

Hedendaags, een maatschappelijk 
thema uitgelicht: ‘Vuile zwarte: racisme 
in het Belgische voetbal’ van Paul 
Beloy en Frank Van Laeken 

Het is een verdoken probleem. Toch hoor je elk weekend wel ergens iemand ‘Makak!’ of 
‘Stomme neger!’ roepen op onze velden. Vaak zelfs op meerdere velden en uit meerdere 
kelen tegelijk. In dit boek wordt een aantal recente incidenten uit het Belgische voetbal 
onderzocht, zowel in de hoogste divisie, als in het jeugdvoetbal. De beide auteurs hebben 
het over de ‘carnavalsmatch’ in Aalst die voortijdig werd afgefloten omdat de lijnrechter 
voortdurend werd beledigd. Ze gaan dieper in op de noodkreet van een mama die het niet 
meer ziet zitten om haar kind te laten voetballen in vijandige omstandigheden. Ze 
benadrukken dat het ook in ‘omgekeerde’ richting gebeurt. En ze geven enkele voorbeelden 
van goede initiatieven. In de hoop dat ze ogen zullen openen en dat er eindelijk actie tegen 
ondernomen wordt. Daarnaast vertelt het boek ‘Vuile zwarte’ ook het verhaal van het 
verleden, over hoe de eerste voetballers van Afrikaanse origine in de Belgische competitie 
werden ontvangen en over hoe in het buitenland met het probleem van racisme wordt 
omgegaan. Paul Beloy kwam op zeer jonge leeftijd vanuit het pas onafhankelijke Congo naar 
België. Hij voetbalde bij KV Mechelen, Beerschot en Lierse. Later werd hij community 
manager van Beerschot. Hij is nu coördinator anderstalige nieuwkomers op een atheneum 
en diversiteitscoach. Frank Van Laeken was hoofdredacteur van de VRT-sportredactie, de 
regionale zender TV Oost en de sportbetaalzender PRIME Sport (tegenwoordig: Play 
Sports). Vandaag is hij zelfstandig journalist.  (…) Paul Beloy en Frank Van Laeken. Vuile 
zwarte: racisme in het Belgische voetbal. Speelduur: 8 uur. Boeknummer: 27716. 



Historie. Historia. Ken het verleden, 
begrijp het heden: ‘Wijvenwereld: 
vrouwen in de middeleeuwse stad’ van 
Jelle Haemers, Andrea Bardyn en 
Chanelle Delameillieure 

Jelle Haemers, Andrea Bardyn en Chanelle Delameillieure zijn onderzoekers aan de KU 
Leuven. Een wijdverspreid buikgevoel over de geschiedenis van vrouwenrechten is dat die 
'bergop' gaat. De positie van vrouwen zou door de eeuwen heen gestaag verbeteren, onder 
meer omdat een groeiende economie hen meer kansen geeft, de samenleving seculariseert 
en de beperkingen op de bewegingsruimte van de vrouw afnemen. Vandaag werken 
moeders steeds meer buitenshuis, tienermeisjes leiden betogingen, en de tolerantiegrens 
voor seksisme en genderdiscriminatie verlaagt. Er lijkt sprake van een positieve evolutie. We 
kunnen er dus op vertrouwen: het komt wel goed met die gendergelijkheid. Niets is minder 
waar. Een blik op een 'donkere' periode uit de geschiedenis lijkt nochtans dat beeld op het 
eerste gezicht te bevestigen. In de late middeleeuwen, van 1200 tot 1500, hadden vrouwen 
het toch slechter dan nu? Ze hadden geen rechten en werden als heksen verbrand, luidt 
alvast het cliché. De geschiedenishandboeken uit het secundair onderwijs bevestigen die 
visie: middeleeuwse vrouwen ontbreken of worden hoogstens als huisvrouw of begijn 
vermeld. We krijgen dus aangeleerd dat mannen onze geschiedenis vormgaven en vrouwen 
aan de zijlijn stonden. Dat beeld is niet alleen fout, maar ook problematisch, want het 
beïnvloedt de rolpatronen die we vandaag hanteren. Vandaar dat we het als een plicht zien 
om tegen zo'n visie te ageren. Middeleeuwse vrouwen hadden op papier inderdaad een 
ondergeschikte rol, want eenmaal gehuwd mochten ze geen contracten afsluiten zonder de 
goedkeuring van hun man - een regel die tot 1958 gold in België. Maar in de praktijk waren 
vrouwen heel actief in het publieke leven. Ze droegen bij aan het economische succes van 
Vlaanderen in deze periode. Vrouwen konden onafhankelijk investeren of krediet voorzien 
aan anderen. Zogenaamde 'koopwijven' profiteerden van de groeiende handel om zelf een 
zaak uit te bouwen. Weliswaar kon een wisselende conjunctuur de kansen doen keren, zoals 
in Brussel, toen na een economische recessie er duidelijk minder vrouwen huiseigenaar 
waren. Zeker armere vrouwen zagen hun kansen danig afnemen. En de invloed van 
godsdienst? De middeleeuwen waren minder 'katholiek' dan soms gedacht. Er leefden veel 
buitenechtelijke kinderen, samengestelde gezinnen en alleenstaanden met losse relaties 
naast elkaar. Ook de bewering dat middeleeuwse vrouwen voortdurend werden blootgesteld 
aan dwang en seksueel geweld is fout. Wederzijdse toestemming was essentieel om te 
trouwen en geslachtsgemeenschap te hebben. Op verkrachting stond de doodstraf, hoewel 
die vaak werd omgezet in een hoge boete. Het kwam aan de vrouw toe om de verkrachting 
te bewijzen door haar verzet aan te tonen, wat een moeilijke taak was. Op dat gebied is er 
weinig veranderd. Een strijd voor gelijke rechten voerden vrouwen niet, maar met wisselend 
succes klaagden ze wanbestuur aan. Op de middeleeuwse barricaden stonden mannen, 
maar de politieke boodschap werd evengoed door vrouwen verspreid. In 1517 bijvoorbeeld 
betichtte Barbara Van Steynmolen de Mechelse burgemeester van corruptie. "U doet maar 
recht aan wie u wil", sneerde ze hem toe. Barbara vocht tegen willekeurige rechtspraak en 
hoopte op een rechtvaardiger beleid. Ook in de middeleeuwen verspreidden vrouwen dus 
politieke meningen, die goed op de onze gelijken. Een blik op middeleeuwse vrouwen uit 
Vlaanderen illustreert dat zij een plaats verdienen in onze geschiedenisboeken en 
straatnamen. Maar het toont ook dat de positie van vrouwen broos is en kan verslechteren. 
De huwelijksmoraal werd strikter in de zestiende eeuw; partnerkeuze werd minder vrij. 
Geconfronteerd met economische moeilijkheden sloten werkersorganisaties vrouwen in 



toenemende mate uit, en de activiteiten van vrouwen vonden steeds meer in huiselijke kring 
plaats. Een gevolg daarvan was dat het aantal 'hongeroproeren' van vrouwen toenam, want 
ze betoogden eerder voor meer brood op de plank voor hun gezin, dan voor een eerlijke 
politiek. Dergelijke vaststellingen tonen dat de rol van vrouwen in de samenleving periodes 
van uitbreiding en inkrimping heeft gekend, en dat de geschiedenis geen rechtlijnig verhaal is 
naar meer vrouwenrechten. Waakzaamheid is geboden, want een wisselende economische 
situatie of veranderende verwachtingspatronen kunnen de positie van vrouwen danig 
beïnvloeden. Ook vandaag. De verkiezing van misogyne presidenten, of de toenemende 
groep van vrouwen met een 'flexi-job' in armere milieus doen bijvoorbeeld de positie van 
vrouwen geen goed. Want ook dat blijkt uit de geschiedenis: 'de vrouw' heeft nooit bestaan. 
Vrouwen van een verschillende stand en afkomst zien hun rechten op een andere manier 
evolueren. Het komt er dus op aan om niemand uit het oog te verliezen. (…) Jelle Haemers, 
Andrea Bardyn en Chanelle Delameillieure. Wijvenwereld: vrouwen in de middeleeuwse 
stad. Speelduur: 10 uur. Boeknummer: 27790. 

Vertel me een verhaal: ‘De zon op mijn 
hoofd’ van Geovani Martins 

Niet alleen voetbal en popmuziek, ook literatuur kan een manier zijn om aan je milieu te 
ontsnappen. De Braziliaanse schrijver Geovani Martins is daar een sprankelend voorbeeld 
van. Hij groeide op in een favela in Rio de Janeiro. Daar is het niet alleen oorlog tussen 
drugsbendes en politie, maar daar worden ook literaire festivals georganiseerd. Op een 
hiervan ontdekte Geovani Martins dat hij literatuur kon maken van wat hij in de 
sloppenwijken allemaal had meegemaakt. Hoe goed hem dat afgaat bewijzen de dertien 
korte verhalen in de bundel ‘De zon op mijn hoofd’, dat uitgroeide tot een sensatie in Brazilië. 
Sommige verhalen zijn momentopnamen, in andere wordt bijna een heel leven in een paar 
bladzijden samengebald. Maar in alle slaagt de schrijver erin u meteen midden in zijn wereld 
neer te zetten. Een wereld waarin niet zozeer geweld als wel drugsgebruik de toon aangeeft. 
En dat betekent behalve narigheid ook vrolijkheid en vriendschap. Het eerste verhaal uit de 
bundel, ‘Chillen op het strand', zet meteen de toon. Doorspekt met straattaal, vertelt de ik-
persoon hoe hij met een groepje vrienden naar het strand in het chique deel van de stad 
gaat om te zwemmen en te blowen. (…) Geovani Martins. De zon op mijn hoofd. Speelduur: 
5 uur. Boeknummer: 27798. 

U kunt nu luisteren naar het hoorspel 
‘Burma shorts’ van Peter Cnop 

Een man spreekt een tekst in voor een hoorspel op een geluidsband. Zijn opname wordt 

gestoord door de radiozender van de buurman die een enthousiast radiozendamateur is. Hij 

besluit de buurman te bellen om zijn ergernis te uiten over het feit dat hij al enkele dagen last 

heeft van de zender. Als hij belt krijgt hij niet de buurman maar de buurvrouw aan de lijn. (…) 


