
Knetterende Letteren 

Het huistijdschrift van Luisterpunt 

Maart 2020 

Inhoudsopgave: 

Op de Hoogte, nieuwtjes op een rij 

De Boekenweek 

De Jeugdboekenmaand 

Podcasts over jeugdliteratuur 

Heerlijk ontspannend, lees maar, het is leuk wat er staat in: ‘Ricky en Ronnie’ van Luc Deflo, 

‘Zonder mij’ van Dani Atkins en ‘Adrift: waargebeurd verhaal over liefde, verlies en overleven 

op zee’ van Tami Oldham Ashcraft 

Deel 1: ‘Ricky en Ronnie’ van Luc Deflo 

Deel 2: ‘Zonder mij’ van Dani Atkins 

Deel 3: ‘Adrift: waargebeurd verhaal over liefde, verlies en overleven op zee’ van Tami 

Oldham Ashcraft 

Auteurs lezen voor en wel in uw oor: twee poëziebundels en drie stripromans 

Het Neusje van de Zalm, u moet hem gelezen hebben: Nobelprijswinnaar Peter Handke 

Hedendaags, een maatschappelijk thema uitgelicht: vijf boeken over de digitale revolutie, de 

e-cultuur, cybercrime en het vooruitgangsdenken 

Deel 1: ‘The game’ van Alessandro Baricco 

Deel 2: ‘Wit’ van Bret Easton Ellis 

Deel 3: ‘Cybercrime en cyberwar: de toekomst van de misdaad in een wereld die altijd 

online is’ van Marc Goodman 

Deel 4: ‘Over de toekomst: de vooruitzichten voor de mensheid’ van Martin Rees 

Deel 5: ‘Waarom de wereld niet naar de knoppen gaat’ van Maarten Boudry 

Historie. Historia. Ken het verleden, begrijp het heden: ‘Galg en guillotine: executies door de 

eeuwen heen’ van Jonathan Moore 

Vertel me een verhaal: ‘Florida’ van Lauren Groff 

U kunt nu luisteren naar het hoorspel ‘Vogels’ van Jiří Klobouk 

Op de Hoogte, nieuwtjes op een rij 

De Boekenweek 

Dit jaar vindt de Boekenweek plaats van zaterdag 7 tot en met zondag 15 maart 2020. Het 

thema van deze Boekenweek is: "Rebellen en dwarsdenkers". Annejet van der Zijl schrijft het 

Boekenweekgeschenk. Haar boek heet ‘Leon en Juliette’. Het Boekenweekessay wordt 

geschreven door Özcan Akyol. Zijn boek heeft als titel: ‘Generaal zonder leger’. En dan is er 

ook nog het Christelijk Boekenweekgeschenk. Dit jaar is dat ‘Brood en Stenen’ van Arie Kok. 



Van zodra deze boeken uitleenklaar zijn, zullen we daar in Knetterende Letteren zeker 

aandacht aan besteden. 

De Jeugdboekenmaand 

Wie maart zegt, die zegt Jeugdboekenmaand. Dit jaar is het thema 'Kunst'. Bijvoorbeeld over 
hoe kunst je fantasie en verbeelding triggert. Over waarnemen – in de zin van kijken, maar 
ook in de zin van luisteren en voelen. Over kunst als middel om iets uit te drukken, of dat nu 
jezelf, een idee, een gedachte, een gevoel, een sfeer of nog iets anders is. Kunst gaat over 
meer dan alleen maar mooie dingen. Het zet iets in beweging. Het trekt je verbeelding op 
gang. Het roept een gevoel op. Het triggert de nieuwsgierigheid. Het zet je aan het denken. 
Kortom: voor boekentips en meer nieuws over de Jeugdboekenmaand, check je in maart 
maar beter de website van onze bibliotheek en onze Facebook-pagina ‘Ik haat lezen’.  

Podcasts over jeugdliteratuur 

In vorige nummers van Knetterende Letteren leerden we u al heel wat boeiende literaire 

podcasts kennen. Maart is traditioneel Jeugdboekenmaand en dat vraagt natuurlijk om 

podcasts over jeugdliteratuur! De ‘Grote Vriendelijke Podcast’, afgekort de ‘GVP’, is de 

eerste Nederlandstalige podcast over jeugdliteratuur – u herkent misschien de verwijzing 

naar de beroemde klassieker van Roald Dahl. Toch niet? Wel, de ‘Grote Vriendelijke Reus’, 

afgekort de ‘GVR’ is een van geliefdste personages van Roald Dahl. De ‘Grote Vriendelijke 

Podcast’ is een initiatief van kinderboekrecensenten Jaap Friso en Bas Maliepaard. Doel van 

deze onafhankelijke podcast is ouders, leerkrachten, mensen uit het boekenvak en andere 

kinderboekenliefhebbers maandelijks te informeren over en te enthousiasmeren voor 

jeugdliteratuur. Jaap en Bas bespreken in elke uitzending een aantal recente boeken of 

opvallende zaken uit de wereld van het kinderboek en interviewen aansluitend een schrijver, 

illustrator, vertaler, uitgever of een ander boekenmens. U vindt de podcast in uw favoriete 

podcast-app zoals Apple Podcasts, Stitcher of Spotify. U kunt nu luisteren naar een fragment 

uit de aflevering met schrijver en dichter Bart Moeyaert, die vorig jaar de prestigieuze ‘Astrid 

Lindgren Memorial Award’ won, ook wel bekend als de officieuze Nobelprijs voor 

Jeugdliteratuur. (…) Tot zover Bart Moeyaert in ‘De Grote Vriendelijke Podcast’. Wilt u graag 

kinderen zelf aan het woord horen over hun lievelingsboeken? Dan raden we u een 

spiksplinternieuwe podcast aan. De naam ervan is: ‘De Waanzinnige Podcast’. Gemaakt 

voor en door kinderen! Nu te beluisteren in uw favoriete podcast-app. (…) 

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

‘Ricky en Ronnie’ van Luc Deflo, ‘Zonder mij’ van Dani 

Atkins en ‘Adrift: waargebeurd verhaal over liefde, verlies 

en overleven op zee’ van Tami Oldham Ashcraft 

Deel 1: ‘Ricky en Ronnie’ van Luc Deflo 

Wanneer charmeur Peter zijn minnares Rani voor haar verjaardag trakteert op enkele uren 
stoeien in een discreet gehuurde kamer, stuurt een stroomstoring hun amoureuze plannen in 
de war. Al snel staat de behulpzame elektriciteitscontroleur Ricky aan de deur van hun 
kamer, bijgestaan door zijn kompaan Ronnie. Maar dit duo heeft andere plannen. Wat start 
als een ongemak, ontaardt in een nachtmerrie waarin Peter en Rani niet alleen hun liefde 
voor elkaar, maar ook hun leven op het spel moeten zetten. ‘Ricky en Ronnie’ is een 
standalone thriller zonder de vaste personages uit de meeste boeken van Luc Deflo. Deze 



thriller bevat een buitengewoon spannend verhaal. Je voelt als lezer de angstaanjagende 
sfeer die er heerst op de kamer van het rendez-voushuis. (…) 

Deel 2: ‘Zonder mij’ van Dani Atkins  

Maddie heeft alles wat ze zich kan wensen: een heerlijk leven, een goede relatie, ze is net 

zwanger en ze gaat trouwen. Maar dan is door een noodlottig ongeluk opeens alles anders. 

Zes jaar later ontwaakt Maddie uit een coma. Langzaamaan wil ze voorzichtig haar leven 

weer oppakken, maar hoe doe je dat als voor jou alles in een oogwenk veranderd is, terwijl 

voor iedereen die je kent het leven zes jaar lang is doorgegaan? De boeken van de Engelse 

schrijfster Dani Atkins worden gewaardeerd door iedereen die ook geniet van de romans van 

Jojo Moyes en Santa Montefiore. (…) 

Deel 3: ‘Adrift: waargebeurd verhaal over liefde, verlies en 

overleven op zee’ van Tami Oldham Ashcraft 

De Amerikaanse Tami en haar verloofde Richard zeilen met een jacht op de Stille Zuidzee. 

Ze zijn jong en verliefd. Het weer is verrukkelijk, en de klus die ze hebben aangenomen om 

het schip de Hazona van Tahiti terug te brengen naar Californië lijkt meer op vakantie dan op 

werken. Tot het noodlot onbarmhartig toeslaat. Tijdens een verwoestende orkaan slaat 

Richard overboord. In de weken daarna moet Tami op het gehavende jacht zonder motor, 

masten of navigatie-instrumenten in haar eentje de elementen trotseren. ‘Avondrood’ is het 

ongelooflijk heftige, waargebeurde verhaal van de overlevingsreis van een sterke vrouw, die 

eenenveertig dagen zal duren voordat ze weer voet aan wal kan zetten. (…) 

Luc Deflo. Ricky en Ronnie. Speelduur: 9 uur. Boeknummer: 28045. 

Dani Atkins. Zonder mij. Speelduur: 15 uur. Boeknummer: 28027. 

Tami Oldham Ashcraft. Adrift: waargebeurd verhaal over liefde, verlies en overleven op zee. 

Speelduur: 6 uur. Boeknummer: 28037. 

Auteurs lezen voor en wel in uw oor: twee poëziebundels 

en drie stripromans 
We beginnen met de twee poëziebundels. De eerste is ‘Xenomorf’ van Jens Meijen. (…) De 

aarde is stervende: de poolkappen smelten, de oceanen zijn vervuild, onze longen worden 

langzaam bruin van de luchtverontreiniging. Orkanen, bosbranden en andere natuurrampen 

vliegen ons om de oren. Meedogenloze dictators worden verkozen. Woede overheerst het 

maatschappelijk debat. Tegelijkertijd verliezen woorden hun rijkdom aan betekenissen, hun 

gelaagdheid sterft langzaamaan af en ons taalgevoel verschrompelt. Alles moet steeds 

sneller gaan, alles moet maximaal productief zijn, alles moet opbrengen, renderen, 

opleveren. In ‘Xenomorf’ tekent de vierentwintigjarige Jens Meijen hiertegen verzet aan. Zijn 

gedichten doen een grote greep. De intelligentie en het taalplezier spatten van de pagina’s 

af. Woest, meerstemmig en hartstochtelijk gaat hij de strijd aan met eenzijdigheid en 

onverdraagzaamheid. Jens Meijen rondde de masters Westerse Literatuur, 

Literatuurwetenschappen en Europese studies af aan de KU Leuven. Daarnaast is hij 

journalist, recensent en columnist bij Humo en De Morgen, redacteur bij Greenpeace 

Belgium en lid van de kernredactie van het literair tijdschrift ‘Dietsche Warande & Belfort’. 

Sinds 2016 is hij de eerste Jonge Dichter des Vaderlands van België. Jens Meijen las 

‘Xenomorf’ zelf in in onze bibliotheek. (…) 

De tweede dichtbundel dan: ‘Et alors’ van Max Greyson. ‘Tussen vechten en vluchten ligt 

een kavel die Vlaanderen heet/ waar men zuinig glimlacht en danst met veel sérieux,’ aldus 

een van de gedichten in deze tweede bundel van Max Greyson. In sommige opzichten is ‘Et 



alors’ de talige ontmanteling van een gewest en zijn geschiedenis, van een dichter en zijn 

taal. Hier zoekt iemand een moedertaal, balancerend op de raaklijn van het Frans en het 

Nederlands. Et alors? Wat nu? Nu alles is gesloopt. Nu we bedorven en ontbonden zijn. Nu 

zelfs de liefde – want ja, deze gedichten zijn ook doordrenkt van liefde – nu zelfs de liefde 

zich niet meer laat vervoegen. En wat dan nog. Et alors? Ilja Leonard Pfeijffer waardeert het 

werk van Max Greyson. (…) Max Greyson las ‘Et alors’ zelf in in onze bibliotheek. (…) 

Heel lang hebben strips een slecht imago gehad. De kerk vond ze ondermijnend voor de 
goede moraal. Daarnaast denken veel mensen dat strips lezen de fantasie niet prikkelt en 
‘leeslui’ maakt. Maar niks is minder waar en het imago van strips verandert ook. De laatste 
jaren groeit het inzicht dat strips en stripromans voor veel lezers, waaronder volwassenen, 
een waardevolle lees- en leerervaring is. Volgens sommige graphic novel-recensenten kan 
een striproman een rijkere ervaring bieden dan een gewoon boek. Een strip kan de lezer op 
veel meer manieren (contextueel, emotioneel en visueel) de lezer prikkelen. Stripromans 
kennen namelijk een onuitputtelijke afwisseling aan vormen, formaten en tekst- en 
beeldinteracties hetgeen vooral beelddenkende lezers zal aanspreken. De kracht van een 
goede striproman zit hem in het omarmen, verdiepen, versterken en provoceren van tekst en 
tekeningen. Judith Vanistendael las drie stripromans in die ze zelf schreef en tekende: ‘De 
maagd en de neger’, ‘Penelope’ en ‘Toen David zijn stem verloor’. (…) Met haar debuut ‘De 
maagd en de neger’ maakte Judith Vanistendael een zeer opvallende entree. Liefde en 
hartstocht, daarover gaat dit tweeluik van Judith Vanistendael. In het eerste deel observeert 
een vader de liefde tussen zijn dochter Sofie, economiestudente, en Abou, politiek 
vluchteling uit Togo. Aanvankelijk ziet de vader de relatie van zijn dochter niet zitten, maar 
zijn afkeer verdwijnt gaandeweg. Uiteindelijk vertrouwen vader en moeder op het koppige 
kompas van hun dochter, en heel langzaam gaan ze Abou zelfs waarderen. In het tweede 
deel blikt de inmiddels wat oudere Sofie terug op haar relatie met Abou. (…) 
‘Penelope’. Zo heet een andere striproman van Judith Vanistendael. Penelope is vrouw, 

moeder en chirurg. Terwijl thuis haar dochter worstelt met de ablatief en met haar puberteit, 

redt Penelope levens in een veldhospitaal in Aleppo. Maar in de bikkelharde oorlogsrealiteit 

verliest ze ook patiënten, loopt ze trauma's op, en merkt ze dat ze haar roeping steeds 

moeilijker verzoend krijgt met haar gezin. (…) ‘Toen David zijn stem verloor’. Zo heet de 

derde striproman die Judith Vanistendael zelf inlas in onze bibliotheek. David heeft kanker; 

een verwoestende ziekte, niet alleen voor hemzelf maar ook voor zijn familie. Het verhaal 

begint op de kruising tussen leven en dood: Miriam bevalt van haar eerste kind en hoort vlak 

daarna dat haar vader kanker heeft. Tamar, de jongste dochter van David, gaat op zoek naar 

wat de dood precies betekent en hoe je een ziel levend kan houden. Paula kan het niet 

verkroppen dat haar man haar in de steek laat. David zelf wil vooral nog één mooie reis 

maken. Iedereen reageert op zijn eigen manier op de onontkoombare dood van David. In 

‘Toen David zijn stem verloor’ zoekt Judith Vanistendael een antwoord op de vraag hoe het 

voelt als het leven een loopje met je neemt. Een verhaal dat onder je huid kruipt. (…) 

Jens Meijen. Xenomorf. Ingelezen door de auteur. Speelduur: 1 uur 45 minuten. 

Boeknummer: 28093. 

Max Greyson. Et alors. Ingelezen door de auteur. Speelduur: 1 uur. Boeknummer: 28094.  

En dan de drie stripromans die Judith Vanistendael zelf inlas: Penelope. Speelduur: 45 

minuten. Boeknummer: 28080. De maagd en de neger. Speelduur: 1 uur 15 minuten. 

Boeknummer: 28079. Toen David zijn stem verloor. Speelduur: 45 minuten. Boeknummer: 

28081. 



Het Neusje van de Zalm, u moet hem gelezen hebben: 

Nobelprijswinnaar Peter Handke 

Dat had de jury van de Nobelprijs voor de Literatuur nu toch wel kunnen voorspellen, dat de 
bekroning van Peter Handke tegenkanting zou krijgen. Ze heeft niet lang op zich laten 
wachten. De Sloveense filosoof Slavoj Zizek herinnerde eraan dat Handke in 2014 zelf heeft 
opgeroepen om de Nobelprijs af te schaffen omdat die tot een valse canonisatie van de 
literatuur zou leiden. 'Dat hij de prijs nu krijgt,' zei Zizek aan The Guardian, 'bewijst dat hij 
gelijk had.' Aan dezelfde krant liet Salman Rushdie weten dat hij niets toe te voegen had aan 
de bekroning van Handke, maar dat hij onverminderd achter zijn eerdere uitspraken stond. 
Die lieten weinig aan de verbeelding over. Een paar jaar geleden nam Rushdie de vrijheid 
om Handke voor te dragen tot 'internationale debiel van het jaar', en dat voor zijn 'reeks 
gepassioneerde verdedigingen van het genocidale regime van de voormalige Servische 
leider Milosevic.' Auteur Jennifer Egan, die de Amerikaanse afdeling van de 
schrijversvereniging Pen voorzit, zei dat haar club 'stomverbaasd' was door de beslissing. 
Voor haar was de afweging tussen succesvol kunstenaarschap en ethisch handelen 
zonneklaar. 'We verwerpen dat een schrijver die grondig gedocumenteerde oorlogsmisdaden 
aanhoudend in vraag stelde, geëerd moet worden voor zijn talige vernuft.' De prijs van Peter 
Handke heeft geleid tot een oude polemiek in nieuwe zakken. Dat komt omdat de 
Oostenrijkse schrijver zijn uitspraken over de Balkanoorlog nooit fors heeft afgezworen. Het 
was bovendien zo'n lange lijst, gespreid over een periode van haast tien jaar, dat ze moeilijk 
anders konden overkomen dan als een diepgewortelde overtuiging. Handke is altijd trots en 
standvastig gebleven. Buigen vond hij geen optie. Daarentegen heeft hij er meermaals voor 
gekozen zijn handelwijze toe te lichten in interviews. Hij heeft ze nooit kunnen goedpraten. 
Daardoor is Handke, 76 inmiddels, al jaren persona non grata. Isolement is zijn deel 
geworden. Nu hij plots op het schild gehesen wordt, stelt de publieke opinie vast dat de 
wonden zijn blijven etteren. Toen de wereld in 1995 geschokt was door de dood van meer 
dan zevenduizend mannelijke moslims in de Bosnische stad Srebrenica, weigerde Handke 
dat een genocide te noemen. Hij plaatste de Servische agressors zelf in het kamp van de 
slachtoffers. 'Het volk dat in deze eeuw na de joden in Europa het meest heeft geleden, dat 
zijn voor mij de Serviërs', liet hij optekenen. Voor die uitspraak heeft hij zich later wel -
geëxcuseerd. Maandenlange voetreizen door het Balkangebied leidden in 1996 tot een boek 
met de ondertitel ‘Gerechtigheid voor Servië’. Daarin beweerde Handke dat Servië alleen 
maar had gereageerd op een provocatie. Van toen al circuleert het verwijt dat hij de 
geschiedenis herschreef. Toen de Navo tijdens Operatie Allied Force in 1999 drie maanden 
lang Belgrado bombardeerde, en daarbij meer dan vijfhonderd burgerslachtoffers maakte, 
noemde hij dat een 'nieuw Auschwitz'. Bij de begrafenis van de Sloveense leider Slobodan 
Milosevic in 2006, was Handke een van de weinige internationale gasten. Hij hield er een 
korte toespraak. Nadien legde hij uit dat zijn aanwezigheid niet moest worden begrepen als 
loyaliteit aan Milosevic. Zijn drijfveer was eerder om een tegenstem te bieden tegen de 
zwart-wittekening van de westerse pers. In een interview met het Duitse magazine Focus 
noemde hij Milosevic geen 'dictator' en evenmin de 'beul van Belgrado'. Het kostte hem dat 
jaar de Heinrich Heineprijs. Politici spraken zich een voor een uit tegen de uitreiking. Na een 
debat van een maand hield Handke de eer aan zichzelf en weigerde de prijs. In alweer een 
interview, deze keer in de Neue Zürcher Zeitung, sprak hij zowel Milosevic als diens 
generaal Mladic vrij en relativeerde hij opnieuw de slachtpartij in Srebrenica. Intellectuelen 
die hem verdedigd hadden, stonden met hun broek op hun enkels. In zijn roman ‘Nacht op 
de rivier’ (‘Die Morawische Nacht’), uit 2007, laat Handke toch wel aanvoelen dat de 
Serviëdiscussie hard bij hem is binnengekomen. De ex-schrijver die hij opvoert, beseft dat hij 
zich heeft misrekend. Men kan niet euforisch zijn over een stralenbundel die door de wolken 
priemt en de actualiteit uit het oog verliezen. In die zin is het een verwerking van zijn eigen 
moeilijkheden. Maar is het ook een schuldbekentenis? In ‘Nacht op de rivier’ nodigt een 
voormalige schrijver - in wie de lezer Handke zelf herkent - zeven vrienden uit voor een 
nachtelijk bezoek op zijn woonboot op de Morava. Wat volgt is 'een vertelling', zoals de 



ondertitel luidt, die traag stroomt zoals de Morava en stof tot nadenken geeft. Tot hun 
verrassing ontvangt de ex-schrijver hen met aan zijn zijde een vrouw. Is zij zijn geliefde? Na 
het eten vertelt de schrijver een verhaal over een reis door Europa. Was hij werkelijk op de 
vlucht voor gevaar, voor een vrouw die hem met de dood bedreigde? En wat moet je je 
voorstellen bij een symposium over lawaai, waaraan de schrijver zegt deelgenomen te 
hebben in Spanje? Is hij echt op een bijeenkomst van alle mondorgelspelers ter wereld in 
Wenen geweest? Waarom wil hij nu de woonplaats van zijn gestorven vader in Duitsland 
bezoeken? Waar heeft hij die vrouw ontmoet? En vooral, heeft hij die reis eigenlijk wel 
gemaakt? Het verhaal dat de schrijver in dit boek vertelt, gaat over wandeltochten in Europa, 
van Spanje tot Oostenrijk, van de Balkan tot de Harz. Hij vertelt ook over zijn gestorven 
moeder, zijn relaties, de drijfveren van zijn schrijverschap, en hij herziet de politieke 
standpunten die hij innam tijdens de Balkanoorlog in de jaren negentig. Daarmee komt de 
schrijver dicht bij Peter Handke zelf. Door alle verhalen heen speelt een mysterieuze vrouw 
een rol. Peter Handke schetst in deze vertelling het profiel van een man, van een gebied en 
van het hedendaagse Europa, en maakt de lezer zo deelgenoot van zijn verrassende en 
scherpzinnige kijk op de wereld. Met zijn poëtische stijl leidt hij de lezer langzaam maar 
onontkoombaar zijn verhaal binnen en laat hem niet meer gaan. (…) Tot zover een fragment 
uit ‘Nacht op de rivier’. Een ander boek van Peter Handke heeft als titel: ‘Kali: een 
voorwinterverhaal’. Een beroemde zangeres reist naar de streek waar zij is opgegroeid. Daar 
verneemt ze dat een kind wordt vermist. Uit het verlangen naar haar eigen jeugd neemt zij 
de taak op zich dit kind terug te vinden. Rond dit eenvoudige gegeven heeft Peter Handke 
een roman geschreven die ook na twee keer, drie keer lezen blijft intrigeren. Zelf noemt 
Peter Handke het een voorwinterverhaal, en zo is ook de sfeer. Zijn taal en woorden roepen 
melancholie en heimwee op en het verlangen naar verlossing. Het is een vertelling op de 
grens van werkelijkheid en droom. Met ‘Kali’ laat Peter Handke zien dat hij nog altijd en 
ondanks alles een van de grootste nog levende auteurs is. (…) Peter Handke. Nacht op de 
rivier. Speelduur: 8 uur. Boeknummer: 28005. 18 braillebanden. Boeknummer: 30873. Kali: 
een voorwinterverhaal. Speelduur: 3 uur. Boeknummer: 28004. 

Hedendaags, een maatschappelijk thema uitgelicht: vijf 

boeken over de digitale revolutie, de e-cultuur, cybercrime 

en het vooruitgangsdenken  

Deel 1: ‘The game’ van Alessandro Baricco 

De Italiaanse filosoof, schrijver, theater- en muziekmaker Alessandro Baricco werd 
internationaal bekend door zijn boek 'De barbaren', waarin hij de voordelen bezingt van onze 
huidige oppervlakkige cultuur en van het verlies aan culturele elite. Het boek ‘The game’ gaat 
over het driejarig zoontje van Baricco die in de krant een kleurrijk plaatje ziet. Met zijn 
wijsvinger probeert hij de foto te swipen. (Swipen betekent een aanraakscherm bedienen 
door de vingers er met een vegende beweging overheen te laten gaan). Er gebeurt evenwel 
niets. Dan spreidt het jongetje langzaam zijn duim en wijsvinger terwijl hij ze op het plaatje 
drukt, alsof hij wil inzoomen. Dat mislukt ook. "Toen bleef hij –zo schrijft Alessandro Baricco- 
een tijdje verbijsterd naar die starheid staren, en ik wist dat hij de nederlaag vaststelde van 
een hele beschaving, mijn beschaving". Deze anekdote had gepast in een pessimistisch of 
nostalgisch betoog over verlies van de analoge cultuur, maar ‘The game’ heeft juist een 
opgewekte, vaak verwonderde toon. In trefzekere zinnen schetst Baricco de geschiedenis 
van de digitalisering, die in korte tijd een nevenwereld naast de fysieke heeft opgebouwd. 
Deze nevenwereld, die bij Baricco ‘the Game’ heet, heeft vele vertrouwde zaken uit de oude 
wereld gedematerialiseerd. De brief, de telefoon en zelfs het tandwiel kennen we nu nog 
voornamelijk als icoontjes voor apps die onze handelingen sturen: communiceren met 
Whatsapp, muziek luisteren door Spotify, flirten via Tinder. Wat voor geestesgesteldheid 
heeft deze digitale revolutie op gang gebracht? Dat is de gamende geest: een die via het 



tafelvoetbalspel en de flipperkast is uitgekomen bij Space Invaders, een digitaal spel dat het 
spelen dynamischer en vloeibaarder maakte. Deze gamende geesten hadden een utopie 
voor ogen, een wereld voor kinderen die graag worden afgeleid. In feite is ‘the Game’ 
gebaseerd op die kinderlijke neigingen. Die biedt mensen immers een speelveld dat past bij 
hun instincten, hun verlangen naar lichtheid, snelheid en gemak en hun afkeer van 
leermeesters (lees: de elite). Daarbij heeft de digitale wereld geleerd van voorgangers als de 
supermarkt en budgetvliegen, waar verlies aan kwaliteit ook wordt gecompenseerd door 
flexibiliteit en gemak. Zo bevat muziek in mp3-formaat minder klankkleur, maar het comfort 
van luisteren via oortjes waar je maar wil, weegt daar kennelijk tegenop. Het logo van onze 
beschaving is nu mens-toetsenbord-scherm, constateert Baricco, en hij analyseert de 
gevolgen van deze transformatie voor onze beschaving. Eén daarvan is 'massa-
individualiteit'. ‘The Game’ laat alleen maar single players –enkelspelers- toe. Sociale lagen 
verdwijnen. Mensen profileren zich voornamelijk als individu. Zelfs de paus twittert! (…) 

Deel 2: ‘Wit’ van Bret Easton Ellis 

De Amerikaanse schrijver Bret Easton Ellis neemt een boek lang geen blad voor de mond en 
houdt een vurig pleidooi voor meer vrije meningsuiting en minder kleinzerigheid. Met enige 
nostalgie kijkt hij terug op zijn jeugd en confronteert hij van de weeromstuit de huidige 
generatie millennials met brute waarheden: de wereld is een vijandige plek, je krijgt geen 
medaille enkel omdat je opdaagt en het leven is een pijnlijke, langdradige onderneming 
zonder enige garantie op liefde, geluk of succes. Ook al woont hij zelf samen met een 
millennial, toch laat Ellis de kettingzaag duchtig snorren. Hij hekelt hun overgevoeligheid, 
hun gebrek aan inzicht om kunstenaar en kunstwerk van elkaar te scheiden, hun 
slachtoffercultus, hun belachelijke talent om door alles beledigd te worden, de holheid van 
hun sociale media, hun fascistische politieke correctheid die elk maatschappelijk debat 
smoort en hun onvermogen om simpelweg te luisteren naar een mening die de hunne niet is 
zonder meteen ‘racist’ te roepen. Ellis komt meermaals tot de onthutsende conclusie dat de 
linkerzijde de vrije meningsuiting begraven heeft, en ijvert voor meer incasseringsvermogen. 
Grow the fuck up. It’s just a fucking opinion. ‘Wit’ bevat bovendien nog een aantal snuggere 
cultuurkritieken. Ellis spaart de roede niet, maar zijn vileine stukken dagen de lezer uit om in 
de vuile spiegel te kijken en ons complexe mens-zijn ten volle te aanvaarden. (…) 

Deel 3: ‘Cybercrime en cyberwar: de toekomst van de misdaad in 

een wereld die altijd online is’ van Marc Goodman 

Bedrijven als Facebook en Google verzamelen dag in, dag uit informatie over jou. Ze weten 
waar je woont, wie je kent, wie die mensen op hun beurt kennen, in welk restaurant je vorige 
week dinsdag hebt gegeten, waar je op 12 augustus 2012 was en met wie, welke kleur je 
mooi  vindt, op welke dagen je hebt gekeken wat voor weer het zou worden, waar je openlijk 
maar ook in het geheim in geïnteresseerd bent, en nog veel meer. Wat als al deze kennis in 
handen valt van mensen die kwade bedoelingen hebben? Wat als dat al zo is? We leven in 
een wereld die in razend tempo digitaliseert. Ze snel zelfs, dat de politie en geheime 
diensten het onmogelijk kunnen bijbenen en vaak machteloos moeten toekijken als 
criminelen online toeslaan. Maar op landelijke schaal dreigen nog veel grotere gevaren. Zo 
heeft Noord-Korea een leger van 6.000 hackers die onder andere verantwoordelijk waren 
voor de gigantische datalekken van Sony, en bemoeide Rusland zich actief met de 
Amerikaanse en Franse verkiezingen. De Amerikaanse auteur Marc Goodman is een van de 
meest ervaren experts op het gebied van cybercrime en cyberwarfare. In dit boek schetst hij 
wat we kunnen doen om ons te wapenen tegen de toenemende dreiging en meet hij dat we 
ons niet meer kunnen en mogen veroorloven naïef te zijn. (…) 
 



Deel 4: ‘Over de toekomst: de vooruitzichten voor de mensheid’ van 

Martin Rees 

De toekomst volgens de Engelse kosmoloog en astrofysicus Martin Rees? Het duurt even 
voor je als lezer beseft wat hij in dit boek van plan is: hij doet eerst een tour d'horizon van 
onze wereld en vraagt zich af waar het naartoe moet met klimaatverandering, schone 
energie, biotechnologie, cybertechnologie, kunstmatige intelligentie, in korte en krachtige 
samenvattingen. Is het dat? Tussendoor krijg je onnadrukkelijk, achteloos, veel informatie 
mee. Onze zon is een van de honderd miljard sterren in de Melkweg, die op zijn beurt een 
van de minstens honderd miljard sterrenstelsels is. Niet zo lang geleden waren er dat 
miljarden minder. Hoe kan het? Op innemende wijze voert de 77-jarige sterrenkundige de 
lezer zijn wereld in. Wat wil de auteur? Het 'Ruimteschip Aarde' snelt door de lege ruimte. Er 
wordt te weinig gepland, te weinig vooruitgedacht en te weinig aan langetermijnrisico's 
gedacht. Rees komt niet meteen ter zake. Met de onmetelijke kosmos mag je de lezer niet 
bruuskeren. Rees heeft niet alleen in Cambridge gedoceerd, hij was ook vele jaren voorzitter 
van de Royal Society, de Britse academie van wetenschappen. De koningin benoemde hem 
tot koninklijk astronoom, hij werd geridderd en zit ook in The House of Lords. Er is zelfs een 
asteroïde - een klein hemellichaam - naar hem genoemd. Gespecialiseerd in de oerknal en 
de zwarte gaten was hij in Cambridge decennialang een collega van de beroemde Stephen 
Hawking, voor wie hij nog de grafrede hield. Net zoals Hawking hield hij ook BBC-
radiocolleges voor de leek. Rees wil wetenschap populariseren. Kunnen we hem begrijpen? 
Om hem te begrijpen is geen uitzonderlijk talent nodig, zegt hij: “We kunnen van muziek 
houden zonder te kunnen componeren of zonder een instrument te kunnen bespelen.” Hij 
schrijft dit boek als wetenschapper, als burger en als verontrust lid van de menselijke soort. 
De jongeren die we nu hier zien rondlopen, zullen naar verwachting eind deze eeuw nog in 
leven zijn. Rees: “Hoe kunnen zij ervoor zorgen dat onze steeds krachtiger en invloedrijker 
wordende technologieën (biotech, cybertech en kunstmatige intelligentie) in de toekomst 
goed uitpakken en geen rampspoed met zich meebrengen? Wat er in deze eeuw gebeurt, 
zal nog duizenden jaren gevolgen hebben”, zo bezweert hij. Dus moet de wetenschapper de 
wetenschap prediken, de interesse van de jongeren winnen. Met ruimtetoerisme? 
Bijvoorbeeld. Rees vindt het goed dat ondernemers als Elon Musk van Tesla of Jeff Bezos 
van Amazon met eigen ruimtetuigen de kosmos verkennen. Ze moeten alleen maar een 
beroep doen op de ruimteavonturiers, zoals destijds de Europese ontdekkingsreizigers 
Columbus of James Cook, die in vroegere eeuwen de Grote Oceaan overstaken. Zij 
waagden een veel grotere sprong in het duister dan de ruimtereizigers van de toekomst, 
want die worden voorafgegaan door robotsondes die het terrein in kaart brengen. Nemen 
denkende machines het van ons over? We moeten er niet aan twijfelen dat machines op 
zekere dag beter zullen zijn in de meeste dingen die wij vandaag als typisch menselijk 
beschouwen. De vraag is niet of, maar wanneer dat zal zijn. Wie kon zich twintig jaar 
geleden voorstellen hoe het in onze smartphonewereld vandaag zou zijn? Computers zullen 
ontdekkingen kunnen doen die het menselijke brein zouden ontgaan. De smartphone 
arriveert nu waar in de voorbij honderd jaar geen telefoon was. Hij waarschuwt dan ook dat 
dankzij de digitalisering de armen in de wereld veel beter op de hoogte zullen zijn van wat ze 
missen. Zo wordt de wereld door de technische vooruitgang instabieler. (…)  
 

Deel 5: ‘Waarom de wereld niet naar de knoppen gaat’ van Maarten 

Boudry 

Maarten Boudry is een filosoof die als onderzoeker verbonden is aan de Universiteit van 
Gent. Nog nooit leefden we zo lang, zo welvarend en zo vreedzaam als vandaag. Kan dit 
mooie liedje blijven duren? Doemdenkers verkondigen dat we op de rand van de afgrond 
staan, cultuurpessimisten dat onze moderne samenleving aan een diepe malaise lijdt. In zijn 
boek ‘Waarom de wereld niet naar de knoppen gaat’ breekt Maarten Boudry een lans voor 



het vooruitgangsdenken. Hij bestrijdt het wijdverbreide pessimisme en zoekt naar 
verklaringen voor de doembeelden over klimaat en islamisering, over groeiend racisme en 
ongelijkheid en over de diepe wanhoop van de westerse mens. Boudry pleit voor de 
beproefde waarden van wetenschap en verlichting. Doemdenken leidt niet tot daadkracht 
maar tot fatalisme, terwijl vooruitgangsdenken net wervend is. De wereld stond er nog nooit 
zo goed voor als vandaag, en we kunnen haar nog veel beter maken. U kunt nu luisteren 
naar een gesprek tussen Maarten Boudry en Gui Polspoel. Het duurt een half uur. (…) 
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Historie. Historia. Ken het verleden, begrijp het heden: 

‘Galg en guillotine: executies door de eeuwen heen’ van 

Jonathan Moore 
Schuld en boete. Het is een vraagstuk waarmee de vroegste beschavingen op aarde al 

worstelden. Wat is de juiste straf? Wie bepaalt ze? En wie voert ze uit? Feit is dat sommige 

misdaden al duizenden jaren onverbiddelijk met de dood worden bestraft en dat de 

uitvoering van het vonnis het liefst zo publiekelijk mogelijk gebeurde. Ter afschrikking, maar 

ook tot lering en vermaak. De Australische historicus Jonathan Moore geeft in zijn boek ‘Galg 

en guillotine’ een zo volledig mogelijk overzicht van de diverse manieren waarop misdadigers 

ter dood werden gebracht, niet zelden zonder eerst de meest gruwelijke folteringen te 

hebben doorstaan. Hij start met enkele algemene observaties, vooraleer dieper in te gaan op 

de meest gangbare methodes: ophangen, onthoofden, villen, verdrinken, elektrocuteren, 

vergassen of fusilleren. Dat dit soort executiemethoden in de loop der eeuwen werd verfijnd 

en in de meeste landen afgeschaft, en dat het publiek er gaandeweg van werd 

weggehouden, kan na lectuur van dit ontluisterende boek de wrange nasmaak niet uit onze 

mond wegnemen. Homo homini lupus, de mens is een wolf voor zijn medemens, we kunnen 

de Romeinse dichter Plautus alleen maar gelijkgeven. “Als terechtstellingen openbaar 

zouden zijn, zou je ze dan bijwonen?” Met die vraag opent Jonathan Moore ‘Galg en 

guillotine’. In 2014 werden ongeveer 2.500 veroordeelden terechtgesteld in 54 landen, 

waaronder China, Egypte, Japan en de VS. Koploper was Iran met 289 executies. In 101 

landen is de doodstraf helemaal afgeschaft terwijl die in 140 landen wel nog bestaat maar 

niet meer wordt uitgevoerd. België schafte ze pas officieel af in 1996, als laatste West-

Europese land. Ooit was het anders en werden hier misdadigers maar ook vermeende 

heksen, deserteurs en ketters op de meest gruwelijke wijze omgebracht. Vaak publiekelijk, 

om de mensen af te schrikken. In ‘Galg en guillotine’ beschrijft Jonathan Moore hoe de 

diverse technieken erop gericht waren de veroordeelden zo veel mogelijk te laten afzien voor 

ze uit hun lijden verlost werden. Rechters in het Heilige Roomse Rijk bepaalden soms dat ze 

eerst een paar uur gefolterd moesten worden voor de genadeslag mocht worden toegediend. 

Vaak gebeurde dat door de veroordeelde op een rad te binden, waarbij zijn armen en voeten 

werden gebroken en er in hem werd gesneden zonder vitale organen te raken. Soms werden 

de ingewanden uit de buik gehaald terwijl het slachtoffer nog leefde. De beroemdste 

terdoodveroordeelde is ongetwijfeld Jezus Christus. Toch is hij maar een van de 

honderdduizenden slachtoffers van de kruisdood bij de Romeinen. Wie de film ‘Spartacus’ 



heeft gezien, vergeet de talrijke kruisen niet meer: volgens de overlevering stonden er meer 

dan zesduizend langs de Via Appia. Daarna gaat Moore in op talrijke andere gruwelijke 

manieren waarop mensen ter dood werden gebracht. Daar zijn klassieke methodes bij als 

ophanging, verdrinking of onthoofding. Bij die laatste techniek werd het hoofd niet altijd even 

vlot van de romp gescheiden, omdat de beulen vaak te dronken of te onervaren waren. Maar 

terdoodveroordeelden werden ook levend gekookt, gevild, gespiest en zelfs dood geperst. 

Daarbij werd je op de grond vastgebonden waarna er een plank op je werd gelegd. Daarop 

kwamen dan gewichten die je langzaam verpletterden zodat je botten braken en je 

uiteindelijk stikte. Als de gewichten op waren, ging de beul mee op de plank zitten. Pas toen 

Joseph-Ignace Guillotin zijn 'nationale scheermes' in 1792 introduceerde werden executies 

'humaner'. Jonathan Moore besteedt ook aandacht aan de moderne executiewijzen zoals 

vergassing, injectie en elektrocutie. In 1889 werd een Amerikaanse elektricien geëlek-

trocuteerd terwijl hij aan bovenleidingen werkte. Dat inspireerde Alfred Southwick, een 

tandarts met een fascinatie voor de nieuwe energie, tot het bouwen van de elektrische stoel. 

Op 6 augustus 1890 werd William Kemmler, die zijn vrouw vermoord had, als eerste op die 

stoel vastgebonden. Zeventien seconden lang werd 1000 volt door zijn lichaam gejaagd. 

Toen hij dood werd verklaard zei een aanwezige arts trots: “Dit is de culminatie van tien jaar 

hard werk en onderzoek, we leven in een hogere beschaving.” (…) Jonathan Moore. Galg en 

guillotine: executies door de eeuwen heen. Speelduur: 8 uur. Boeknummer: 28047. 

Vertel me een verhaal: ‘Florida’ van Lauren Groff 

In haar verhalenbundel ‘Florida’ neemt de Amerikaanse schrijfster Lauren Groff de lezer mee 
naar een wereld die zowel huiselijk als ongetemd is – een plek waar de dreigingen van de 
natuur altijd op de loer liggen, maar waar het grootste gevaar nog altijd gevormd wordt door 
de mens met zijn psyche en zijn emoties. Een korte vakantie kan worden verstoord door een 
panter op zoek naar voedsel, of door een geheime seksuele uitspatting. De verhalen in 
‘Florida’ worden bevolkt door twee door hun ouders verlaten zusjes, een jongen die in alle 
eenzaamheid opgroeit, een rusteloos echtpaar, een dakloze vrouw en een onvergetelijk en 
terugkerend personage: een echtgenote en moeder in tweestrijd. De verhalen in deze bundel 
beschrijven uiteenlopende personages, stadjes, decennia (en soms zelfs eeuwen), maar 
Florida – met zijn landschap, klimaat, geschiedenis en unieke temperament – blijft altijd het 
middelpunt. Pijnlijk precies en effectief weet Lauren Groff te schrijven over de momenten en 
keuzes die de loop van een mensenleven bepalen. U kunt nu luisteren naar het verhaal ‘Uit 
het oog’. (…) Lauren Groff. Florida. Speelduur: 8 uur. Boeknummer: 27975. 

U kunt nu luisteren naar het hoorspel ‘Vogels’ van Jiří 

Klobouk 
Alvorens je het leven kan begrijpen, moet je de taal van de vogels verstaan. Leer lief te 

hebben zoals vogels liefhebben. Je moet de mensen leren vliegen. De hoofdpersoon in dit 

hoorspel heeft nog een lange weg af te leggen. (…) 


