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Op de Hoogte, nieuwtjes op een rij 

De Raad van Bestuur van Luisterpunt heeft een nieuwe voorzitter 

Na twee mandaten van vijf jaar maakt Albert Keersmaekers zijn voorzittersstoel vrij. Alle 

medewerkers van Luisterpunt zijn Albert buitengewoon dankbaar voor zijn jarenlange, 

fantastische en erg gewaardeerde inzet voor onze bibliotheek. Geen vraag was hem te veel, 

geen idee was onbespreekbaar. Meer nog: ontelbare keren heeft hij ons geïnspireerd. Albert 

wordt als voorzitter opgevolgd door Caroline Demeulenaere. We heten haar van harte 

welkom. Zij is een fervente lezer van Daisy-boeken en al heel lang een uitstekende 

ambassadeur voor Luisterpunt. Iedere keer is het ontzettend fijn om te merken hoe warm 

haar hart klopt voor onze bibliotheek. (…) 

Het Poëziegeschenk  

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 cadeau, getiteld ‘Nu’. ‘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 deze Poëzieweek aan 
het begin van het tweede decennium van deze eeuw is: ‘De toekomst is nu’. In elke 
generatie staan immers 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! Alle gedichten werden voorgedragen door de dichters 
zelf. Aan Vlaamse kant zijn dat Siel Verhanneman, Max Greyson, Maud Vanhauwaert, 
Charlotte Van den Broeck en Carmien Michels. U kunt nu luisteren naar een gedicht van Siel 
Verhanneman. (…) Nu. Speelduur: 21 minuten. Boeknummer: 28100. Maud Vanhauwaert. 
Wij zijn evenwijdig. Ingelezen door de auteur. Speelduur: 1:06. Boeknummer: 22864. 
Charlotte Van den Broeck. Kameleon. Ingelezen door de auteur. Speelduur: 1:01. 
Boeknummer: 24301. Carmien Michels. We komen van ver. Ingelezen door de auteur. 
Speelduur: 1:10. Boeknummer: 25933. De dichtbundels van Max Greyson en Siel 
Verhanneman zijn in voorbereiding. 

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

‘Jouw onweerstaanbare charmes’ van Jennifer Probst, 

‘Huis vol leugens’ van Nicci French en ‘Kat over de 

drempel’ van Rachel Wells  

Deel 1: ‘Jouw onweerstaanbare charmes’ van Jennifer Probst 

Jennifer Probst is schrijfster van romantische en erotische bestsellers die steevast prijken op 
de bestsellerlijsten van de New York Times en USA Today. Ze woont met haar gezin in de 
staat New York. Presley, het hoofdpersonage van haar boek ‘Jouw onweerstaanbare 
charmes’, lijkt in bijna niets meer op de mollige, verlegen studente die destijds als een blok 
viel voor de knappe, sportieve Nolan. Na een nacht met hem samen, werd Presley op 
vernederende wijze gedumpt. Enkele jaren later is ze een schatrijke mede-eigenaar van een 
succesvol bedrijf en heeft ze haar verleden achter zich gelaten. Maar als Nolan weer opduikt 
en haar niet eens herkent, ziet ze haar kans schoon om alsnog wraak te nemen. Het plan is 
simpel: breng hem het hoofd op hol en dump hem daarna keihard. (…) 



Deel 2: ‘Huis vol leugens’ van Nicci French  

Na de reeks rond Frieda Klein komt het echtpaar Nicci Gerrard en Sean French met een op 
zichzelf staand verhaal dat tot hun beste werk behoort. Hoofdfiguur in ‘Huis vol leugens’ is 
Neve, een getrouwde moeder van drie kinderen die een affaire heeft met Saul, een collega. 
Als ze nog eens afspreken, blijkt dat zijn hoofd is ingeslagen met een hamer. In plaats van 
de politie te bellen, wist ze haar sporen en probeert ze te vergeten wat ze heeft gezien. Als 
de weduwe van Saul contact opneemt met Neve en haar vermoeden uitspreekt dat haar man 
een affaire had met iemand van zijn werk, groeit haar onbehagen. De rechercheur van dienst 
stelt wel heel rake vragen zodat Neve kleine leugens moet vertellen die haar steeds verder in 
de problemen brengen. Het echtpaar French laat geraffineerd zien hoe Neve keer op keer 
haar verhaal moet aanpassen, hoe ze al de leugentjes die ze vertelt nog amper kan 
onthouden en hoe ze zich steeds verder vastrijdt terwijl ze zelf het mysterie rond Sauls dood 
probeert te ontrafelen. ‘Huis vol leugens’ is een spannende, psychologisch goed 
onderbouwde misdaadroman van een absoluut huis van vertrouwen. (…) 

Deel 3: ‘Kat over de drempel’ van Rachel Wells  

Alfie is dakloos, aan zijn lot overgelaten nadat zijn lieve oude bazin is overleden. Hij kan niet 

wennen aan een leven met voortdurende gevaren, honger en dorst, kou en eenzaamheid. 

Na veel omzwervingen besluit hij te blijven wonen in een gewone straat. De bewoners van 

die straat hebben zo hun eigen zorgen, verdriet, heimwee, onzekerheid en eenzaamheid. Ze 

zijn niet allemaal even blij met de komst van Alfie, het grijze katje dat op zoek is naar een 

nieuw thuis. Maar Alfie heeft zijn eigen agenda en brengt vertrouwen, vriendschap en liefde 

terug in de straat. (…) 

Jennifer Probst. Jouw onweerstaanbare charmes. Speelduur: 7 uur. Boeknummer: 27963.  

Nicci French. Huis vol leugens. Speelduur: 12 uur. Boeknummer: 27891. 17 braillebanden. 

Boeknummer: 44850. 

Rachel Wells. Kat over de drempel. Speelduur: 6 uur. Boeknummer: 27824. 

Auteurs lezen voor en wel in uw oor: ‘Moord in de wijk’ van 

Hilde Vandermeeren, ‘Valtuig’ van Hilde Pinnoo, ‘Theater’ 

van Jan Smets, ‘De man die doodging (vervolgens 

mosselen bestelde, de rekening vroeg en verdween)’ van 

Filip Osselaer, ‘Niet aan kind en gezin verklappen: 

bekentenissen van een loedermoeder’ van Hanne Luyten 

en ‘Racisme: over wonden en veerkracht’ van Naima 

Charkaoui 

Deel 1: ‘Moord in de wijk’ van Hilde Vandermeeren 

'Moord in de wijk' is een spannend verhaal in de Wablieft-reeks: boeken in duidelijke taal 

voor beginnende volwassen lezers. In een rustige woonwijk gebeurt een moord. De politie 

vindt geen spoor van de dader. De bewoners zijn bang en de onrust neemt toe. Twee buren 

trekken op onderzoek uit. Dat is gevaarlijk. Want de schuldige is dichterbij dan ze denken. 

‘Moord in de wijk’ is een spannend verhaal waarin een Vlaamse Miss Marple de hoofdrol 

speelt. Hilde Vandermeeren studeerde Psychologie en is een van de meest bekroonde 

Vlaamse thrillerschrijfsters. Ze stond op de shortlist van de Gouden Strop en won de Hercule 



Poirotprijs. De verhalen van Agatha Christie inspireerden haar om zelf misdaadauteur te 

worden. Hilde Vandermeeren las ‘Moord in de wijk’ zelf in in onze bibliotheek. (…) 

Deel 2: ‘Valtuig’ van Hilde Pinnoo 

Midas is een grafdelver van een jaar of vijftig. Ooit studeerde hij filosofie, maar in het 
nederige werk op het kerkhof vond hij zijn roeping, bij de oude Victor, de mentor die hem 
uitlegde dat het goed is om even op de bodem van een vers gegraven graf te gaan zitten. 
Daarna wordt het leven een stuk draaglijker. En er is nog een bijkomende reden waarom 
Victor graag tussen de doden verkeert: hij is hoogsensitief, en die graven laten hem 
tenminste met rust. Tot hij op een dag iemand bij het graf van zijn zus Lana ziet staan. Hij 
gaat dichterbij en herkent in de jonge vrouw Lana’s dochter Tonka, die niet weet waaraan 
haar moeder zo vroeg gestorven is. En dus doet hij haar het verhaal van haar eigen afkomst, 
in brieven die hij niet verstuurt. Dat Hilde Pinnoo drie dichtbundels publiceerde voor ze zich 
met ‘Valtuig’ aan een roman waagde, merk je aan haar ingetogen, precieze schijfstijl. Dat ze 
theologie en filosofie heeft gestudeerd, wordt duidelijk in de thematiek van dit boek. Ze stelt 
vragen over onze wil om alles in de hand te houden en de onmogelijkheid daarvan. 
‘Vergeten is een kunst die niet altijd naar waarde wordt geschat’, merkt Midas op, maar 
kunnen we zomaar beslissen om iets te vergeten? Hilde Pinnoo las ‘Valtuig’ zelf in in onze 
bibliotheek. (…) 

Deel 3: ‘Theater’ van Jan Smets 

Je hoeft echt geen auteur meer te zijn om een plaats op het boekenschap te veroveren. De 
jongste generatie thrillerauteurs gaat gewoon als econoom of programmeur door het leven. 
Een origineel verjaardagscadeau voor zijn vrouw. Daar was Jan Smets, ere-gouverneur van 
de Nationale Bank, naar op zoek toen hij zich plots die eerste paar hoofdstukken herinnerde 
van wat ooit zijn debuut moest worden. Hij blies het stof van die berg papier, ging achter zijn 
computer zitten en verraste zijn vrouw met ‘Theater’, een speciaal voor haar geschreven 
boek. Maar omdat je eigen vrouw als doelpubliek nogal beperkt is, ging Jan Smets op zoek 
naar uitbreiding. Hij zocht en vond een uitgever en maakte, op 68-jarige leeftijd, zijn 
thrillerdebuut. Op een koude maandagochtend, net voor kerstmis, wordt het dode lichaam 
van Albert Leblanc aangetroffen in zijn villa in Sint-Martens-Latem. Vermoord. In geen tijd 
staat de Gentse beau monde in rep en roer. "De zilveren vos', zoals Albert Leblanc genoemd 
werd, was een hoogstaande advocaat en een graag geziene gast op culturele evenementen. 
Wie wilde hem uit de weg ruimen en waarom?  Hoofdinspecteur Steve Stern staat voor een 
raadsel en dat wordt er niet beter op als hij weduwe Julie Leblanc ontmoet, die in hem een 
verloren gewaand vuur doet opflakkeren. Steve Stern ontdekt al gauw dat dit de gevaarlijkste 
zaak uit zijn carrière wordt. Jan Smets las zijn boek ‘Theater’ zelf in in onze bibliotheek. (…)  

Deel 4: ‘De man die doodging (vervolgens mosselen bestelde, de 

rekening vroeg en verdween)’ van Filip Osselaer 

Op een blauwe maandag in 2003 krijgt ex-renner Lucien Van Impe een vreemd telefoontje. 
Een wielerkennis vraagt of hij een reünie met José Manuel Fuente ziet zitten. De Spaanse 
klimmer, bijgenaamd El Tarangu of 'de doorbijter', was een geduchte concurrent. Een 
heugelijk weerzien lijkt in de maak, alleen is er een klein probleem: Fuente werd zeven jaar 
eerder begraven. Uit nieuwsgierigheid gaat Lucien Van Impe toch op het bizarre voorstel in. 
In een restaurant in Geraardsbergen zit een man die beweert de Spaanse klimheld te zijn. Bij 
een kom mosselen en een fles Chablis halen ze koersherinneringen boven. Na het diner 
verdwijnt de herrezen Fuente voorgoed. Lucien Van Impe blijft in het ongewisse: was de man 
een fantast of de échte Fuente? Zestien jaar later ontrafelt sportchroniqueur Filip Osselaer 



het mysterie in zijn boek 'De man die doodging (vervolgens mosselen bestelde, de rekening 
vroeg en verdween' en las het zelf in in onze bibliotheek. (…) 

Deel 5: ‘Niet aan kind en gezin verklappen: bekentenissen van een 

loedermoeder’ van Hanne Luyten  

Hanne Luyten uit Lier werkt fulltime buitenshuis, heeft drie prachtige kids en weet niets over 
het grootbrengen van kinderen. En toch schreef ze een boek over haar 
opvoedingstechnieken die niet volgens het boekje zijn en soms zelfs gevaarlijk of belachelijk. 
Toen Hanne acht jaar geleden voor het eerst zwanger werd - "Ik haatte zwanger zijn. Echt 
enorm hard" - begon ze korte verhaaltjes te schrijven op Facebook en Instagram. Dat doet 
ze nog steeds. Ze vertelt over de gezellige chaos die haar leven is met een Maxikind van 
zeven jaar, een Mediumkind van vijf en een driejarig Minikind. In het echte leven heten ze 
Mille, Merlijn en Malin. Aan zichzelf gaf Hanne het koosnaampje 'loedermoeder', want ze 
moedert naar eigen zeggen maar wat aan. "Ik beken dat ik geen koekjes bak. Ik kan niet 
goed puzzelen en ik haat knutselen. Er kwamen zoveel reacties op mijn posts op sociale 
media, mensen vonden het allemaal zo herkenbaar dat we mijn verhaaltjes nu gebundeld 
hebben in een boek. Mijn oudste dochter heeft de illustraties gemaakt. Ik had me belachelijk 
slecht voorbereid op het moederschap. Heel veel dingen heb ik al doende geleerd. De tijd 
dat ik probeerde om elke dag verse groenten op tafel te zetten, heb ik inmiddels achter me 
gelaten. Dan gingen we naar de Quick en zette ik een potje verse broccoli op tafel, dat daar 
natuurlijk onaangeroerd bleef staan. Waar was ik eigenlijk mee bezig? Al moet ik toegeven 
dat ik me schuldig voelde toen mijn man een stuk van zijn duim had afgesneden aan de 
scherpe rand van een blik erwtjes. Met verse groenten was dat niet gebeurd. Ik probeer me 
zo weinig mogelijk druk te maken over het moederschap en de zaken met humor te bekijken. 
Dan is het een geweldig avontuur. Als mijn kinderen danspasjes uitvoeren bovenop de 
glijbaan, zeg ik één keer dat dat gevaarlijk is, maar daarna draai ik me om en doe ik alsof ik 
het niet zie. Zolang ze hun nek niet breken, probeer ik hen al doende te laten ontdekken. Ik 
ben zeker niet de meest relaxte mama die er is. Eigenlijk ben ik een helikoptermama, maar ik 
probeer daartegen te vechten. Meestal gebeurt er niets als ze halsbrekende toeren uithalen. 
Al heb ik met de jongste al een paar keer op spoed gezeten. Malin is de grootste 
brokkenpiloot van alle drie. Toen ze twee jaar was, is ze met haar gezicht op de scherpe 
rand van het bed gevallen. In de badkamer hield ze een bebloed washandje tegen haar kin. 
Op het moment dat we dat weghaalden, kwam haar tong door haar kin naar buiten. Dat was 
een héél vies gezicht. Toen wist ik: 'Nu moeten we echt wel naar spoed.' Het is onmogelijk je 
ten volle voor te bereiden op het moederschap, hoeveel boeken je ook leest. Dit soort dingen 
kan niemand je op voorhand vertellen. Wat ik wél weet, is dat ik bij mijn derde kind al een 
pak minder vooruitziend ben dan bij het eerste. Op de dag van de schoolfoto's zorgde ik bij 
de oudste voor nette vlechten en leuke kledij, terwijl ik bij de jongste soms vergeet op welke 
dag de schoolfotograaf langskomt. Maar dat is niet erg. De manier waarop ik moeder, is bij 
de jongste dezelfde als bij de oudste. Een kind wordt niet gelukkiger van nette vlechten en 
leuke kledij. Dat zijn details. Ik ben een loedermoeder. Dat is een categorie onder 
ploetermoeder, die de drie bordjes nog in de lucht kan houden. Bij mij liggen de bordjes op 
de grond. Toch is er niets dat ik absoluut verschrikkelijk vind aan het moederschap, ook al 
zijn er dagen waarop alles misloopt. Wel is het zo dat ik nooit meer honderd procent 
onbezorgd kan zijn. Als ik op citytrip ga met mijn man, blijf ik mama. Altijd. Dat krijg ik nooit 
meer afgezet." Hanne Luyten las haar boek ‘Niet aan kind en gezin verklappen: 
bekentenissen van een loedermoeder’ zelf in in onze bibliotheek. (…) 

Deel 6: ‘Racisme: over wonden en veerkracht’ van Naima Charkaoui 

Er is iets vreemds aan de hand met het debat over racisme. We discuteren over 
arbeidsmarkt, onderwijs en huisvesting. We voeren pennentwisten over 
geschiedenisboeken. We klagen het racisme van de politie aan. Dat is allemaal meer dan 



terecht en we moeten dat vooral blijven doen. Maar het valt op dat we het nooit over de 
ondersteuning van de slachtoffers hebben. Alsof je je op een levensgevaarlijk kruispunt zou 
beperken tot het stellen van structurele eisen voor meer verkeersveiligheid… terwijl wie van 
zijn sokken wordt gereden nooit een dokter of verpleger te zien krijgt. Dit boek pleit vurig 
voor meer slachtoffercultuur. Want racisme doét iets met mensen, pepert Naima Charkaoui 
ons aan de hand van tientallen voorbeelden in. Ze reikt middelen aan om met de gevolgen 
ervan om te gaan en focust op veerkracht, weerbaarheid en hoop. Naima Charkaoui is een 
Vlaamse politicologe. Ze las haar boek ‘Racisme: over wonden en veerkracht’ zelf in in onze 
bibliotheek. (…) 
 

Hilde Vandermeeren. Moord in de wijk. Ingelezen door de auteur.  Speelduur: 1:15. 

Boeknummer: 27933. 

Hilde Pinnoo. Valtuig. Ingelezen door de auteur. Speelduur: 7 uur. Boeknummer: 28000. 

Jan Smets. Theater. Ingelezen door de auteur. Speelduur: 8 uur. Boeknummer: 28001. 

Filip Osselaer. De man die doodging (vervolgens mosselen bestelde, de rekening vroeg en 

verdween). Ingelezen door de auteur. Speelduur: 7 uur. Boeknummer: 27998. 

Hanne Luyten. Niet aan kind en gezin verklappen: bekentenissen van een loedermoeder. 

Ingelezen door de auteur. Speelduur: 3:30. Boeknummer: 27999. 

Naima Charkaoui. Racisme: over wonden en veerkracht. Ingelezen door de auteur. 

Speelduur: 7 uur. Boeknummer: 28002. 

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

verborgen leven van bomen’ van Peter Wohlleben en ‘Tot in 

de hemel’ van Richard Powers 

Wie een band had met bomen, gold lange tijd als een zweverig iemand. Dat is aan het 
veranderen. Bomen zijn voelende wezens, zeggen de vele boeken over het thema, dus laten 
we ze ook zo behandelen. De liefde die mensen voelen voor bomen is het leidend thema van 
het boek ‘Tot in de hemel’, waarmee de Amerikaanse auteur Richard Powers in 2018 een 
nominatie voor de Man Booker Prize in de wacht sleepte en waarmee hij in 2019 de 
prestigieuze Pulitzerprijs won. De groots opgezette roman van Powers draait om acht 
hoofdpersonen wier levens op een of andere manier zijn verbonden met bomen: de een 
groeit ermee op, de ander valt eruit als kind (en is voor zijn leven verlamd), de volgende 
wordt opgevangen door een boom als hij uit een vliegtuig valt. Vijf van hen sluiten zich aan 
bij een groep radicale activisten die bomen beschermen tegen kappers door zich eraan vast 
te ketenen. Het loopt niet goed af. Een van de vijf overlijdt bij een uit de hand gelopen 
aanslag op een boskapproject, een ander verdwijnt levenslang in de gevangenis. Er speelt 
ook nog een tragische liefdesgeschiedenis doorheen. ‘Tot in de hemel’ is een aanklacht 
tegen allesvernietigende menselijke hebzucht en een ode aan de 'schitterendste schepselen 
op aarde', zoals een van de hoofdpersonen bomen noemt. Zo hebben we bomen eerlijk 
gezegd nooit bekeken. We zijn opgegroeid in een bosrijke omgeving. Als kind waren bomen 
speeltoestellen voor ons. We klommen erin, maakten hutten in de takken. We zijn er ook 
weleens uit gevallen - zonder verlamd te raken. Toen we groter werden, raakten we dat 
kinderlijke contact met bomen kwijt. Als volwassene zagen we bomen vooral als ornamenten 
in het landschap, fijn om onderdoor te wandelen. Dat bomen onbewust meer betekenden, 
merkten we pas toen we in een kale nieuwbouwwijk woonden. We misten bomen. Kennelijk 
kun je ook houden van iets waarvan je bijna niets af weet. Dat was nog voordat we ‘Het 
verborgen leven van bomen’ van Peter Wohlleben lazen. Hierin getuigt de auteur, een 
vriendelijke Duitse boswachter, van zijn onvoorwaardelijke liefde voor bomen. Opvallend is 
dat Wohlleben bomen als mensen behandelt. Hij noemt jonge bomen consequent 
'bomenkinderen' die naar de 'bomenschool' gaan en liefdevol worden opgevoed door hun 
ouders. Stadsbomen betitelt hij treffend als 'straatkinderen'. Volgens Wohlleben kunnen 



bomen pijn lijden, sluiten ze onderlinge vriendschappen, helpen ze elkaar bij aanvallen van 
insecten of andere dieren en zijn ze verbonden door een ondergronds netwerk van 
schimmels die samen een 'wood wide web' vormen. Zoiets als ons internet, maar dan 
langzamer. Bossen, schrijft Peter Wohlleben in kraakheldere taal, zijn meer dan een stelletje 
palen met bladeren. Het zijn sociale gemeenschappen van voelende wezens. Niet iedereen 
is even ontvankelijk voor die boodschap, heeft hij gemerkt. 'Ik denk weleens dat we bang zijn 
dat we bomen en ander groen met meer respect zouden moeten behandelen als 
onomstotelijk zou worden vastgesteld hoezeer ze in veel opzichten op dieren lijken.'. Het 
boek van Wohlleben werd een internationale bestseller; in België en Nederland zijn er 
tienduizenden exemplaren van verkocht. Ook al zo'n symptoom van een veranderende 
tijdgeest: toen een Nederlandse prinses jaren geleden verkondigde dat ze met bomen 
praatte, werd ze uitgemaakt voor zweefkees. Sinds kort maken we een spelletje van het 
herkennen van bomen aan hun stam. Tegenwoordig kunnen we de gladde bast van de beuk 
onderscheiden van de gegroefde schors van de eik. Die weer net even anders is dan de 
spiraalvormige patronen in de houten omslag van de kastanje. Vergeleken daarmee zijn de 
krokodilachtige schubben van de den en de gebarsten witte huid van de berk een makkie. 
Dat komt, weten we van Wohlleben, doordat de berk een pionier is die sneller groeit dan zijn 
bast aankan; daardoor barst hij letterlijk uit zijn voegen. (…) Tot zover een fragment uit ‘Het 
verborgen leven van bomen’ van Peter Wohlleben. Dan gaan we het nu hebben over ‘Tot in 
de hemel’ van Richard Powers, een monumentale ode aan alle bomen, aan de mens, aan 
hun diepe verwantschap. Als je ademloos halverwege het eerste hoofdstuk van zijn boek 
bent beland, heb je al meer meegemaakt dan in ‘Oorlog en vrede’ en ‘Anna Karenina’ 
samen. Op dat moment verliest een jonge kunststudent zijn ouders. De 150-jarige kastanje 
op het erf van de boerderij, nog geplant door zijn overgrootvader, is de stille getuige van vier 
generaties. Het eerste hoofdstuk heeft de allures van een kortverhaal met een 
onwaarschijnlijke inhoudelijke dichtheid. Daarna volgen nog zeven fijnmazige en spannende 
verhalen in evenveel hoofdstukken. Telkens spelen bomen een belangrijke rol, naast een 
kleurrijke verzameling mensen van over de hele wereld. Ze vormen samen deel één van het 
boek: acht wortels die in deel twee overgaan in de stam. Daaruit groeit later de kroon die in 
deel vier zaden zal leveren. Die compositie geeft vorm aan het belang van bomen, in dit 
verhaal en in de wereld. Zij en de rest van het plantenrijk zijn zwijgend in de meerderheid. Ze 
vormen de grootste biomassa op de planeet, maar zonder spieren, brein of stem worden ze 
veelal beschouwd als passieve decorstukken. Op zijn best zijn ze brand- of grondstof en dat 
is ook het lot van de bossen in Powers' verhaal. De houtindustrie decimeerde aan de 
Amerikaanse westkust het oerwoud van redwoods. Deze sequoia's worden zo hoog als een 
voetbalveld lang is, met een stam dikker dan de middencirkel. De oudste zijn meer dan 
tweeduizend jaar, maar in enkele minuten gaan ze voor de bijl. In 1850 stond er meer dan 
achtduizend vierkante kilometer van deze mammoetbomen overeind, nu blijft nauwelijks tien 
procent over. Samen met de bomen verdween het bijbehorende ecosysteem, met zijn vele 
soorten en hun interacties in de van mist doortrokken bossen. Het dramatische lot van de 
bomen brengt de personages in ‘Tot in de hemel’ rechtstreeks of onrechtstreeks bij elkaar. In 
de jaren ‘90 ontbrandde een verbeten strijd tussen de ecoactivisten die deze oerbossen 
wilden beschermen en de houtvesters die hun broodwinning wilden vrijwaren. Hier verweeft 
Powers nog meer fascinerende thema's in zijn verhaal: hoe ver mag je gaan om levende 
wezens die stem noch rechten hebben te verdedigen? Hoe gedragen groepen gelijkgezinden 
zich en hoe stevig zijn hun overtuigingen te staven? Die brandende standpunten worden 
aangewakkerd door wetenschappelijke inzichten die ondertussen vanuit het lab in het 
publieke bewustzijn sijpelden. Planten zijn intelligenter dan we altijd gedacht hebben: ze 
hebben een geheugen en minstens vijftien manieren om hun omgeving waar te nemen, ze 
bewegen, lossen problemen op en communiceren. Hun wortelstelsel is een gedistribueerd 
brein. Bovendien hebben boom en mens eenzelfde voorouder, we delen een kwart van onze 
genen en zijn op elkaar aangewezen. Hier excelleert Powers: als geen ander kan hij 
wetenschap transformeren tot literatuur. In eerdere boeken deed hij dat bijvoorbeeld met 
fotografie en geschiedenis (‘Op weg naar een dansfeest’), genetica en computerwetenschap 
(‘De dubbele helix van het verlangen’), neurologie en psychiatrie (‘De echomaker’), kanker 



en economie (‘Profijt’), artificiële intelligentie en virtuele realiteit (‘’Galatea 2.2’ en ‘Ploegen 
door het donker’), muziek (‘Orfeo’ en ‘Het zingen van de tijd’). In ‘Tot in de hemel’ vormen de 
ecologie, de plantkunde en sociale psychologie het onderliggende weefsel van het verhaal. 
De beschrijving van hoe de sappen vanuit de wortels naar de bladeren worden gezogen is 
niets minder dan poëzie. En wat meer is: hoe poëtisch Powers ook wordt, hij blijft trouw aan 
de feiten. Literatuur is een spel met de tijd. Een dag kan zevenhonderd bladzijden duren, een 
eeuw kan in een geeuw voorbij zijn. Powers maakt meesterlijk gebruik van de plantaardige 
metronoom. De jaarringen van traag groeiende bomen worden de maat der dingen. Patronen 
van mensen of families worden rimpels in een oeroud weefsel. Bossen en mensen zijn door 
de evolutie tot elkaar veroordeeld. Hoeveel van die bomen kunnen we kappen voor we onze 
eigen wortels vernietigen? Powers zet het ecologische drama op de kaart en stelt de meest 
fundamentele vraag: kunnen wij leren om op deze planeet samen te leven met alles wat niet 
tot onze soort behoort? (…) 

Peter Wohlleben. Het verborgen leven van bomen: wat ze voelen, hoe ze communiceren: 

ontdekkingen uit een onbekende wereld. Speelduur: 8 uur. Boeknummer: 25138. 10 

braillebanden. Boeknummer: 42801. 

Richard Powers. Tot in de hemel. Speelduur: 25 uur. Boeknummer: 27913. 

Hedendaags, een maatschappelijk thema uitgelicht: ‘De 

onfatsoenlijken: een reis door populistisch Europa’ van Jan 

Antonissen 
Ze zijn overal. Ze begrijpen het niet. Ze deugen niet. Ze zijn een gevaar, een pest, een 

schandvlek. In zijn boek ‘De onfatsoenlijken’ gaat Humo-journalist en documentairemaker 

Jan Antonissen op zoek naar de mensen die door de goegemeente met de nek worden 

aangekeken: de bange blanke mannen en vrouwen, het racistische stemvee van de 

populisten, de white trash uit onze voorsteden. Het zijn medeburgers voor wie de 

globalisering geen pretpark is, met leuke citytrips en goedbetaald kenniswerk. Die verliezers 

vindt Antonissen in de vele oude industriebekkens die Europa rijk is, van het Ruhrgebied tot 

Limburg, en van Noord-Frankrijk tot de Povlakte. ‘De onfatsoenlijken’ is een roadmovie 

waarin iedereen een stuk van zichzelf zal herkennen. Angst om het morgen slechter te 

hebben dan vandaag is niemand vreemd. De mensen die de pech hebben om uit de 

middenklasse te tuimelen, naar hen kijkt niemand meer om. Jan Antonissen noteert hun 

brutale levensverhalen en beschrijft hoe velen van hen blijven knokken om te overleven. 'Ga 

op onderzoek uit, maak oogcontact en praat met elkaar'. Dat zijn drie van de twintig 

aanbevelingen die voor de Amerikaans historicus Timothy Snyder belangrijk zijn om de 

democratie overeind te houden. Hij schreef ze neer na de verkiezingsoverwinning van 

Donald Trump. In ‘De onfatsoenlijken’ heeft Jan Antonissen deze aanbevelingen van Snyder 

ter harte genomen. Hij reisde door 'populistisch Europa' en sprak uitvoerig met mensen die 

'niet passen in ons plaatje van een verlichte samenleving'. Hij wilde hen 'diep in de ogen 

kijken' en begrijpen waarom ze 'hun hoop hebben gevestigd in de kus-mijn-klotentak van de 

politiek'. Een van die mensen is Johanna Flüchter, een gepensioneerde boekhoudster die als 

vrijwilliger senioren wegwijs maakt in de doolhof van de sociale voorzieningen. Ze klaagt 

over het lage bestaansminimum, het gebrek aan solidariteit onder Duitsers en stoort zich aan 

de voorkeursbehandeling die Turkse families krijgen. Of Jörg Sartor, de voorzitter van de 

voedselbank in het Duitse Essen, die in december 2017 besloot geen gratis voedsel meer uit 

te delen aan mensen van buitenlandse origine omdat het 'onevenwicht' tussen buitenlanders 

en Duitsers te groot was geworden. Zijn beslissing zorgde voor een nationaal debat en 

Sartor, die zijn leven lang voor de sociaaldemocratische SPD had gestemd, werd plots een 

farizeeër genoemd. Ondertussen heeft hij de maatregel weer ingetrokken omdat 'het 



evenwicht hersteld is' en blijft hij ervan overtuigd dat hij met zijn manier van werken 'mensen 

ver van de extreemrechtse AfD heeft weggehouden'. Door de aanpak van Jan Antonissen, 

die slechts af en toe zijn gesprekspartners voor een tussenvraag onderbreekt, komen vooral 

de mensen zelf aan het woord en kunnen ze hun eigen verhaal kwijt. En soms is dat 

ontluisterend. Zo vertelt de Nederlandse Pamela Nijmeijer hoe ze wegens bezuinigingen 

haar baan in de kinderopvang verloor, in een callcenter werkte waar de 'zes minuten 

plaspauze afgetrokken werd van haar werktijd' en vervolgens bij een telecomoperator 

terechtkwam waar ze amper 800 euro netto per maand verdiende. 'In die periode', zegt ze, 

'heb ik op Geert Wilders gestemd, al vind ik het een nare man. Maar hij riep dat de elite 

moest inleveren zodat mensen met een minimumloon meer zouden krijgen.' Het zijn deels 

verschillende, deels gelijklopende verhalen. Wat al deze mensen verbindt is een verlies: aan 

zekerheid, aan identiteit, aan vroegere referentiekaders, opgelost in deze vloeibare tijden. De 

alternatieven die hun aangeboden worden, spreken hen niet aan of maken hen kwaad, wat 

ze willen vinden ze niet, of niet meer. Zoals de grootmoeder van de auteur die vele jaren in 

Borgerhout woonde en zich er niet meer thuis voelde omdat 'haar witte straat in twintig jaar 

bruin was gekleurd'. De auteur wisselt de gesprekken af met een verwijzing naar het 

hoopvolle project dat Robert Schuman, de grondlegger van de Europese Gemeenschap voor 

Kolen en Staal, de voorloper van Europese Unie, voor ogen had. 'Dat ideaal van een 

verenigd Europa lijkt stilaan een achterhaalde, laattwintigste-eeuwse wensdroom', schrijft 

Antonissen. 'Verlies veroorzaakt angst. En angst eet zieltjes op' en juist daarom is voor de 

auteur goed luisteren belangrijker dan 'het voeren van rituele dovemansgesprekken', ook al 

levert dat soms onfatsoenlijke en onaanvaardbare gedachten op. ‘De onfatsoenlijken’ levert 

een sterk beeld op van wat er allemaal niet 'past in ons plaatje van een verlichte 

samenleving'. Hoewel de analyses en de aanbevelingen van de auteur bij dat beeld summier 

en algemeen blijven, is dit boek een interessante aanvulling op de meer theoretische 

beschouwingen over de opkomst en het succes van het populisme. (…) Jan Antonissen. De 

onfatsoenlijken: een reis door populistisch Europa. Speelduur: 5 uur. Boeknummer: 27842.  

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

Bourgondiërs: aartsvaders van de Lage Landen’ van Bart 

Van Loo 

Bart Van Loo is terug. Met een turf over de Bourgondiërs die in de late middeleeuwen de 
Lage Landen vormgaven. Zet je schrap voor straffe verhalen vol bloed, zweet en tranen. 
Schrijver en conferencier Bart Van Loo begint zijn boek met een captatio benevolentiae (een 
zin dus om het publiek gunstig te stemmen en die vele lezers persoonlijk zal aanspreken). Hij 
geraakte als jonge snaak gefascineerd door een ongewone, lugubere prent uit 's Lands 
Glorie, de naoorlogse prentenboekenreeks over de 'Belgische' geschiedenis, een 
romantisch-patriottisch werk dat je met bonnetjes van de kruidenier bij elkaar moest 
verzamelen. Prent 182, met het verhakkelde lijk van Karel de Stoute op een besneeuwde 
vlakte bij Nancy in 1477, liet Van Loo niet los. Die geschiedenis zou hij ooit schrijven en ze is 
nu klaar: het werd meer dan het verhaal van Karel alleen; het werd ‘De Bourgondiërs: 
aartsvaders van de Lage Landen’. Dat wij nog steeds bourgondiërs genoemd worden, komt 
gewoon doordat we een hang naar lekker eten en drinken delen met de gelijknamige 
inwoners van de Franse landstreek, maar ooit wáren wij Bourgondiërs, zou je wat kort door 
de bocht kunnen stellen. De Lage Landen zijn een 'uitvinding' van de Bourgondische 
hertogen die in de vijftiende eeuw geduldig hun gebied uitbreidden en finaal over onze 
contreien heersten. Dat is de positie die Van Loo met verve verdedigt. Bart Van Loo kennen 
we van zijn originele thematische Frankrijk-boeken en zijn biografie van Napoleon. Deze 
keer is zijn opzet nog grootser. Hij ontpopt zich opnieuw tot rasverteller. Hij neemt zijn lezer 
bij de hand - eigenlijk op een vrij ouderwetse schoolmeestersmanier, maar met kennis van 



de recentste stand van het historisch onderzoek. De Bourgondiërs leefden in een uitermate 
boeiende tijd. We nemen deel aan bloedige veldslagen, zitten aan bij theatrale 
huwelijksbanketten, beleven spannende steekspelen en stappen op in indrukwekkende 
begrafenisstoeten. Het is een cliché, maar het is 'alsof we erbij zijn'. We mengen ons tussen 
opstandige Gentenaren, zijn getuige van wrede wraakacties en afrekeningen onder verwante 
edellieden, bewonderen de kunst van Sluter in Dijon en van Van Eyck in Gent, we horen de 
stadspoorten van Brugge achter ons dichtvallen, ontmoeten de Van Arteveldes, Van 
Maerlant en Erasmus, raken verstrikt in een Honderdjarige Oorlog met Engeland en in de 
twist tussen Hoeken en Kabeljauwen. Zelfs de laatste mode in harnassen krijgen we 
uitgelegd. Het verhaal van Filips de Stoute en Margaretha van Male en hun opvolgers, van 
het einde van de veertiende tot het begin van de zestiende eeuw, is er een van macht, 
passie, verraad, moed, praal, overspel en bloedvergieten, van successen en stommiteiten. 
Deze geschiedenis heeft alles om zo meeslepend te zijn als Dallas of Thuis, inclusief 
ongeloofwaardige wendingen en larger than life personages. Van Loo haalt veel van zijn 
mosterd bij de 'journalisten' van die tijd, de alomtegenwoordige kroniekschrijvers, en bij de 
zouteloze boekhouders die alles wat de Bourgondische hertogen uitspookten 
inventariseerden. Zo kan hij zijn relaas verrijken met sprekende details, zoals een 
rouwmantel van tweehonderd eekhoornvellen. Het doet er niet toe, maar het is mooi. Hij 
verdeelt zijn boek in vijf delen die een spel spelen met de tijd: duizend jaar, honderd jaar, tien 
jaar, één jaar en één dag. De lange aanloop, 'Het vergeten millennium (406-1369)', is een 
noodzakelijk kwaad voor een beter begrip van het vervolg. Om de opkomst van de 
Bourgondiërs te begrijpen moet je hun voorgeschiedenis kennen - dat zij (en hun naam) 
verrassend genoeg van het Oostzee-eiland Bornholm komen, bijvoorbeeld. Met het deel over 
'De Bourgondische eeuw (1369-1467)' barst het feest los; hier veroveren de Bourgondische 
hertogen land, status en macht. Vlaanderen en Holland vallen de Bourgondische hertogen te 
beurt. In 'Het fatale decennium (1467-1477)' gaat het over de rise and fall van Karel de 
Stoute en in 'Een beslissend jaar (1482)' over Maria van Bourgondië die verongelukt. 'Een 
gedenkwaardige dag (20 oktober 1496)' concentreert zich op het huwelijk van Filips de 
Schone met Johanna van Castilië. Met 'De laatste Bourgondiër' wordt in de epiloog keizer 
Karel V bedoeld. Je moet er het hoofd bijhouden, bij al die Filipsen en Karels, Johanna's en 
Margaretha's. De schrijver is gul, ook met weetjes en à-côtés over de etymologie van 
woorden als copain en maarschalk en over de herkomst van uitdrukkingen. Zo zet hij en 
passant 'Wat Walsch is, valsch is' opnieuw in zijn juiste context, die niets met flamingantisme 
te maken heeft. Bart Van Loo is de perfecte gids door het verleden, maar hij vergeet niet in 
welke tijd we leven. Hij is dus extra gevoelig voor de rol van vrouwen in deze geschiedenis 
die door mannen wordt beheerst. Jeanne d'Arc en Jacoba van Beieren krijgen glansrollen. 
(…) Bart Van Loo. De Bourgondiërs: aartsvaders van de Lage Landen. Speelduur: 25 uur. 
Boeknummer: 27938. 25 braillebanden. Boeknummer: 17279. Klara-podcast De 
Bourgondiërs. Speelduur: 11 uur. Boeknummer: 27673. 

Vertel me een verhaal: ‘Heimwee naar een andere wereld’ 

van Ottessa Moshfegh 

In 2018 brak de Amerikaanse Ottessa Moshfegh door met de roman ‘Mijn jaar van rust en 
kalmte’, over een rijk meisje in New York dat een jaar lang probeert te slapen. Haar 
ostentatief onaardige personage leek op een middelvinger naar de literaire wereld en diens 
voorkeur voor ontroerende verhalen. Haar verhalenbundel ‘Heimwee naar een andere 
wereld’ wordt opnieuw door zulke personages bevolkt. Vaak hebben ze geld zat, door een of 
ander gelukje, maar toch hebben ze een voorliefde voor de haveloze kant van het 
stadsleven. Ze kennen maar weinig tederheid, hun karakters zijn hard en afgestompt. Soms 
schemert daar ineens de onbeholpenheid doorheen, hetgeen erg grappige of ontroerende 
momenten oplevert. Zoals in het briljante verhaal 'De gekkies'. (…) Ottessa Moshfegh. 
Heimwee naar een andere wereld. Speelduur: 9 uur. Boeknummer: 27955. Mijn jaar van rust 
en kalmte. 12 braillebanden. Boeknummer: 44141. 



U kunt nu luisteren naar het hoorspel ‘Adios Robinson’ van 

Julio Cortázar 
Na vele jaren brengen Robinson Crusoë en Vrijdag opnieuw een bezoek aan het nu dicht 

bevolkte eiland Juan Fernandez, waar zij ooit als schipbreukelingen aangespoeld waren. 

Maar alles is er veranderd en de bevolking is erg vijandig. (…) 


