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Op de hoogte
Liefhebbers van boeken in andere talen gezocht!
Bedankt voor je vrijwillige bijdrage!
Jouw leestip in Luistervink!
Koop je kerstcadeaus via Trooper en steun Luisterpunt zonder zelf één cent
extra te betalen!
en We wensen je fijne feestdagen, en een gelukkig en gezond 2022!

Deel 1: Liefhebbers van boeken in andere talen gezocht!
In onze collectie vind je al een mooi aantal Engels- en Franstalige Daisy-boeken, en
via het online platform Bookshare kon je als lezer van Luisterpunt voor een klein
bedrag nog meer anderstalige boeken beluisteren.
Vanaf 2022 stoppen we met Bookshare, maar achter de schermen werken we volop
aan een nieuw aanbod van anderstalige boeken. Het Accessible Books Consortium,
kortweg ABC, heeft namelijk een publiekscatalogus ontwikkeld waar heel wat van
onze collegabibliotheken in het buitenland in meegestapt zijn. En ook wij doen mee!
Concreet komt het erop neer dat je als lezer van Luisterpunt toegang zal kunnen
krijgen tot meer dan 150.000 toegankelijke boeken in andere talen, zoals Frans,
Engels, Spaans of Italiaans. Het gaat om Daisy-luisterboeken, maar ook om digitale
brailleboeken, muziek in braille en meer. Je kan die boeken dan downloaden op je
computer. Uiteraard begrijpen we dat je de Daisy-boeken ook graag in de
Anderslezen-app of op cd wil lezen. Daarom willen we die grote catalogus
tegelijkertijd ook gebruiken als een soort snuffelcatalogus voor onze lezers. Een
catalogus waar je in kan grasduinen om te kijken welke boeken er allemaal
beschikbaar zijn, om ons dan vervolgens te laten weten welke titels je graag via je
vertrouwde bibliotheek zou willen lezen. En dan zorgen wij dat deze boeken zo snel
mogelijk voor jou beschikbaar zijn in onze eigen collectie.
Om dit aanbod goed te kunnen lanceren, zijn we nog op zoek naar enkele lezers die
graag boeken in andere talen lezen en die voor ons deze publiekscatalogus al eens
willen uitproberen. Ben je geïnteresseerd? Stuur een e-mail naar
info@luisterpuntbibliotheek.be of bel naar 02 423 04 11. Alvast héél erg bedankt!

Deel 2: Bedankt voor je vrijwillige bijdrage!
In oktober deden we een beroep op je gulheid. Heel wat lezers hebben sindsdien
hun steun en waardering geuit met een financiële bijdrage.
Steunde jij ons ook al? Dan willen we je graag van harte bedanken! Jouw bijdrage
gaat onder meer naar een nieuw en gebruiksvriendelijker bibliotheeksysteem voor
onze lezers-, boeken- en uitleenadministratie. Daarnaast willen we investeren in een
kosten- en haalbaarheidsanalyse om onze brailleboeken ook digitaal uit te lenen.
Heb je nog geen schenking overgemaakt, maar wil je ons alsnog een financieel
duwtje in de rug geven? Dat zouden wij heel erg op prijs stellen!
Je kan je gift op twee manieren overmaken:
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1. Kies voor een klassieke overschrijving op rekeningnummer BE39 7350 7350 0019.
2. Surf naar www.luisterpuntbibliotheek.be/gift en betaal online met een betaalmiddel
naar keuze, zoals Bancontact, Visa/Mastercard, PayPal, enzovoort.
Voor giften vanaf € 40 op jaarbasis ontvang je een fiscaal attest.
Hartelijk dank!

Deel 3: Jouw leestip in Luistervink!
In onze rubriek ‘Lezers tippen lezers’ deelden we het afgelopen jaar een twintigtal
leestips van onze lezers, wie weet heb jij er intussen ook enkele van gelezen.
Heb jij dit jaar ook een boek gelezen waarvan je vindt dat iederéén het moet lezen?
Welk boek heeft je bijzonder geraakt en waarom? Welk informatief werk verschafte je
ongelooflijke nieuwe inzichten? Welke thriller joeg je de stuipen op het lijf? Laat het
ons weten, dan zetten we jouw aanrader in de kijker. Zo kunnen je medelezers er
ook van genieten!
Stuur je boekentip met een korte motivatie naar
luistervink@luisterpuntbibliotheek.be, of schrijf of brailleer hem op een briefje en stop
hem bij een cd die je terugstuurt, of bel naar 02 423 04 13. Vermeld duidelijk dat je
een boekentip geeft voor ons tijdschrift. Vergeet je naam niet te vermelden als we die
mogen vernoemen.

Deel 4: Koop je kerstcadeaus via Trooper en steun Luisterpunt
zonder zelf één cent extra te betalen!
Koop je je kerstcadeaus deze maand online? Dan kan je Luisterpunt heel eenvoudig
steunen, zonder zelf extra geld uit te geven. En dat dankzij het online platform
Trooper! We leggen uit hoe het werkt.
Stap 1. Ga naar onze pagina op Trooper: www.trooper.be/Luisterpunt.
Stap 2. Kies de online winkel die je wil bezoeken via de zoekfunctie. Je kan optioneel
je e-mailadres achterlaten, dan weet je achteraf hoeveel je aankoop ons oplevert. Je
kan ook je naam ingeven, dan weten wij wie ons gesteund heeft.
Stap 3. Klik op ‘Ga door’. Je wordt doorgestuurd naar de winkel. Via de link weet
Trooper dat je ons wil steunen.
Stap 4. Doe gewoon je aankoop zoals altijd. De winkel betaalt een percentje aan
onze bibliotheek. Gemiddeld krijgen wij € 5 per aankoop van € 100. Super, toch?!
In totaal doen meer dan 300 webshops mee, waaronder kleppers zoals bol.com,
Coolblue, AS Adventure, Torfs, enzovoort.
Alvast bedankt om aan ons te denken!
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Deel 5: We wensen je fijne feestdagen, en een gelukkig en gezond
2021!
Ook in 2021 hing het vervloekte virus nog als een schaduw over onze samenleving
en ons eigen leven. Onzekerheid, frustratie en angst leken soms stilaan het nieuwe
normaal te worden. Maar er gloort hoop aan de horizon, nog even volhouden. We
raken er samen uit.
In deze onzekere tijden hebben we nog extra nood aan afleiding, ontspanning,
inspiratie, en ontsnapping. En waar vinden we dit alles meer dan in goede boeken,
die bakens van rust in een zee van emotie. Ook in 2021 deden we ons uiterste best
om, in tijden van thuiswerk en minder medewerkers op de werkvloer, onze lezers zo
goed mogelijk van dienst te blijven én nieuwe lezers te bereiken. En dat is gelukt, zo
merken we aan de uitleencijfers en de nieuwe inschrijvingen.
We hopen dat je al een mooi leesjaar achter de rug hebt, en dat dit nummer van
Luistervink je de nodige dosis leesinspiratie mag bezorgen voor dit eindejaar.
Verderop in dit nummer vind je trouwens onze kerstspecial: drie fijne boeken die je
helemaal onderdompelen in de kerstsfeer.
De medewerkers en de directie van Luisterpuntbibliotheek wensen je bijzonder
gezellige feestdagen, omringd door wie je dierbaar is, en een gezond en sprankelend
– maar tegelijk ook ‘normaal’ – 2022! En natuurlijk veel goede boeken, daarvoor kan
je zoals altijd op ons rekenen.

Nieuws uit Boekenland
‘De avonden’ van Gerard Reve bestaat 75 jaar
Toneelhuis presenteert: voorstelling ‘Zeg aan de kinderen dat wij niet deugen’
over dichter Leonard Nolens, mét audiobeschrijving en de bijhorende podcast

Deel 1: ‘De avonden’ van Gerard Reve bestaat 75 jaar
In 1947 publiceerde Gerard Reve zijn debuutroman ‘De avonden’. 75 jaar later is het
een van de belangrijkste boeken uit de Nederlandse literatuur, het is een klassieker
geworden door de aangrijpende beschrijving van de saaiheid die Nederland in de
naoorlogse jaren beheerste.
‘De avonden’ is “het grappigste, meest opwindende boek over verveling ooit
geschreven” – aldus Nederlands schrijver Herman Koch. Het verhaal gaat over de
kantoorklerk Frits van Egters, 23 jaar, die de 10 laatste dagen van het jaar beschrijft.
In Frits van Egters weerspiegelt zich de jeugd, die zijn leven ziet verlopen in
zinloosheid, eentonigheid en eenzaamheid. Humor en de hoop dat er toch een hoger
en groter ‘iets’ bestaat, houden hem op de been. Gerard Reve heeft dit boek
geschreven op advies van zijn psychiater. Wie deze roman leest, merkt dan ook
enkele autobiografische en waargebeurde elementen op.
Luister naar een fragment uit ‘De avonden’.
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Boeknummer
‘De avonden’ van Gerard Reve.
Speelduur: 10:00, boeknummer: 488.
11 braillebanden, boeknummer: 38222.

Deel 2: Toneelhuis presenteert: voorstelling ‘Zeg aan de kinderen
dat wij niet deugen’ over dichter Leonard Nolens, mét
audiobeschrijving en de bijhorende podcast
Leonard Nolens (1947) is een van de belangrijkste nog levende Vlaamse dichters. Hij
publiceerde meer dan 30 dichtbundels, nam in 1997 de Constantijn Huygensprijs
voor zijn gehele werk in ontvangst en in 2012 de Prijs der Nederlandse Letteren.
Leonard Nolens is een dichter om u tegen te zeggen.
Zijn werk en leven staan centraal in de theatervoorstelling ‘Zeg aan de kinderen dat
wij niet deugen’. Vanaf 19 januari 2022 kan je van deze voorstelling genieten in het
Antwerpse Toneelhuis en op verschillende andere locaties. De titel van de
voorstelling verwijst naar een van de dichtbundels van Nolens. Regisseur Guy
Cassiers maakte een selectie van gedichten uit deze bundel en ‘Bres’. De
voorstelling is een dialoog tussen geprojecteerde beelden van Leonard Nolens die
gedichten voorleest en acteur Johan Leysen die op het toneel gedichten tot leven
wekt.
Toneelhuis biedt voor blinden en slechtzienden een audio-inleiding en
audiobeschrijving op zondagnamiddag 23 januari om 15u in de Bourlaschouwburg in
Antwerpen. Een gesproken inleiding van het theaterstuk met een beschrijving van
het decor en de kostuums kan je online beluisteren, zodat je als blinde of
slechtziende ook naar de avondvoorstellingen kan komen. Tijdens de voorstelling
kan je gebruikmaken van een audiobeschrijving waarbij via een hoofdtelefoon
bijkomende informatie wordt gegeven over wat zich afspeelt op het podium. Tickets
en meer info over de voorstelling vind je op toneelhuis.be/programma/zeg-aan-dekinderen-dat-wij-niet-deugen/. Bekijk zeker ook de rest van het veelbelovende
programma!
De audio-inleidingen verwerkt Toneelhuis ook tot een podcast, zo kan je de inleiding
van ‘Zeg aan de kinderen dat wij niet deugen’ beluisteren met je favoriete podcastapp zoals Spotify, Apple Podcasts of Google Podcasts onder de naam ‘Toneelhuis’.
Ben je nieuwsgierig naar het werk van Leonard Nolens? Of heb je zin om zijn
gedichten te herlezen? In onze collectie vind je onder meer de bundels ‘Bres’ en ‘Zeg
aan de kinderen dat wij niet deugen’, én een selectie uit zijn poëzie door hemzelf
voorgedragen. We geven zo dadelijk een korte beschrijving en de boeknummers.
Geniet van het eerste gedicht uit het deel ‘Wij weten om te beginnen van geen
begin’, uit zijn poëziebundel ‘Bres’.

7

De boeknummers
‘Zeg aan de kinderen dat wij niet deugen’ van Leonard Nolens.
Dat onverzoenlijke, dat niets ontziende voert in deze bundel de boventoon: “Zeg aan
de kinderen dat wij niet deugen.” Tot tienmaal toe krijgt de lezer dit melancholieke
bevel voor de kiezen. En gaandeweg de bundel worden jij en ik en wij een knoop van
gevaarlijke vragen. Het slot is een dwingend devies.
Speelduur: 2:00, boeknummer: 18542.
3 braillebanden, boeknummer: 15541.
Leonard Nolens leest Leonard Nolens: een keuze uit het VRT-archief.
Een selectie gedichten, ingelezen door de auteur zelf.
Speelduur: 1:18, boeknummer: 25500.
‘Bres’ van Leonard Nolens.
Bres was tien jaar lang een dichtbundel in wording. In dit werk is een
bovenpersoonlijke dichter aan het woord die onomwonden poogt een tijdgeest te
doorgronden.
Speelduur: 2:00, boeknummer: 9873.

Heerlijk ontspannend
‘Middernachtbibliotheek’ van Matt Haig
‘De Cock en de schim uit het verleden’ van Peter Römer naar het werk van
A.C. Baantjer
en ‘Bewijs het maar’ van Anne-Marie Hooyberghs

Deel 1: ‘Middernachtbibliotheek’ van Matt Haig
Als je alles waar je spijt van hebt ongedaan kunt maken, zou je dat dan ook doen?
Nora wordt overweldigd door het gevoel dat ze in haar leven verkeerde keuzes heeft
gemaakt, en iedereen teleurstelt. Wanneer ze in de Middernachtbibliotheek
terechtkomt, een plek tussen leven en dood, krijgt ze de kans om te zien op welke
vele manieren haar leven anders had kunnen verlopen. Elk boek dat ze openslaat
neemt haar mee naar een ander leven: waarin ze Olympisch zwemkampioen is, wél
bij haar ex is gebleven of haar droom om gletsjeronderzoeker te worden
daadwerkelijk heeft waargemaakt. In elk bestaan probeert ze haar weg te vinden.
Terwijl ze door de Middernachtbibliotheek struint moet ze de ultieme vraag onder
ogen komen: wat maakt het leven de moeite waard?
‘Middernachtbibliotheek’ is een betoverende en hartverwarmende roman die toont
dat er altijd nog andere mogelijkheden zijn als je het somber inziet. Een ode aan het
leven, ook als dat gebreken vertoont.
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Deel 2: ‘De Cock en de schim uit het verleden’ van Peter Römer
naar het werk van A.C. Baantjer
In ‘De Cock en de schim uit het verleden’ krijgt de Amsterdamse rechercheur De
Cock van Bureau Warmoesstraat te maken met een zaak van meer dan 30 jaar
geleden.
De Cock wordt naar een huis aan het Vondelpark geroepen. Een makelaar heeft
achter een muurtje een dichtgemaakte ruimte gevonden, waarin een geraamte is
aangetroffen. Dat brengt De Cock jaren terug in de tijd, toen hij met zijn toenmalige
maat Andy Ruiter de vermissing van Lucas Kallenbach onderzocht, in datzelfde
statige pand, waar Lucas met zijn broer Richard woonde.
De vermissing is opgelost, maar de zaak is hiermee niet afgesloten, want wie heeft
Lucas vermoord? De excentrieke Richard woont nog steeds in het huis, maar is na
een val van de trap buiten bewustzijn, wat het er voor De Cock niet gemakkelijker op
maakt ...

Deel 3: ‘Bewijs het maar’ van Anne-Marie Hooyberghs
Een lange treinreis moet haar wegvoeren van haar stalkende ex, maar reist hij haar
achterna?
Steffi Staes, de hoofdpersoon in 'Bewijs het maar', heeft een moeilijke relatie achter
de rug met een man die haar mishandelde. Na de scheiding denkt ze het ergste
gehad te hebben, maar niets is minder waar. Haar ex Lex kan het niet verkroppen, hij
wil wraak en probeert haar zoveel mogelijk te pesten en lichamelijk te raken. Steffi
boekt ten einde raad een lange treinreis in de hoop tot rust te komen. Tijdens deze
reis ontmoet ze mensen die haar nauw aan het hart gaan liggen. Vooral de
charismatische Lorenzo weet door haar schild heen te dringen. Op de achtergrond
speelt echter een grote angst: door enkele vreemde gebeurtenissen vermoedt Steffi
dat haar ex achter haar aan gekomen is. Die angst dringt steeds meer op de
voorgrond en maakt het moeilijk om van haar vakantie te genieten.

De boeknummers
‘Middernachtbibliotheek’ van Matt Haig.
Speelduur: 10:00, boeknummer: 29771.
‘De Cock en de schim uit het verleden’ van Peter Römer naar het werk van A.C.
Baantjer.
Speelduur: 4:30, boeknummer: 304823.
6 braillebanden, boeknummer 46140.
‘Bewijs het maar’ van Anne-Marie Hooyberghs.
Speelduur: 9:00, boeknummer: 30242.
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Inlezers tippen lezers
Deze maand zijn wij het, de vaste inlezers van Luistervink, die onze favoriete boeken
voorstellen aan jullie. Wij, dat zijn Kurt Vanooteghem en ik, Rita Waeytens, en we
hebben duidelijk last van keuzestress: niet minder dan zes boeken vonden we meer
dan de moeite waard!
‘Bloedboek’ van Dimitri Verhulst
‘Hof van Assisen’ van Louis Van Dievel
‘Natte dozen’ van Marnix Peeters
‘Vlinders in een duikerpak’ van Jean-Dominique Bauby
‘Shuggie Bain’ van Douglas Stuart
en ‘Het Vlindereffect’ van Margot Vanderstraeten

Deel 1: Ik ben Kurt Vanooteghem en dit zijn mijn leestips
1. ‘Bloedboek’ van Dimitri Verhulst
In dit boek bewijst Dimitri Verhulst een ongelooflijke woordkunstenaar te zijn. Op een
hedendaagse manier vertelt hij de verhalen uit de eerste vijf boeken van de Bijbel.
De Bijbel mag dan het beroemdste boek ter wereld zijn, het blijft stoffige, bijna
onleesbare literatuur. Verhulst slaagt erin om de verhalen te vertellen op een
grappige en toegankelijke manier. Elke zin van dit boek is een pareltje.
De verhalen kent iedereen wel: de schepping, het verhaal van Adam en Eva, Kaïn en
Abel, de ark van Noah, de plagen van Egypte, de toren van Babel, Mozes die zijn
volk naar het beloofde land leidt, de tien geboden, enzovoort. Maar echt literaire
waarde hebben die verhalen niet. Tot Dimitri Verhulst ze onder handen neemt.
Geniet van elke letter in dit geweldige boek. Het doet je heel hard lachen, nadenken
en vooral: genieten.
2. ‘Hof van Assisen’ van Louis Van Dievel
Voor mij behoort Louis Van Dievel tot de grootste schrijvers van Vlaanderen. Ik vind
hem een topverteller, die op een meesterlijke manier in het hoofd van zijn
personages kijkt. In ‘Hof van Assisen’ vertelt hij de vele verhalen die een assisenzaak
doorkruisen: de pijn van de slachtoffers, de moeilijkheden van de advocaat, het
getormenteerde leven van de openbaar aanklager, de ambities van de juryvoorzitter,
de twijfels van de rechter … Iedereen die met een assisenzaak te maken heeft komt
aan bod. Het is niet alleen een steengoed geschreven moordverhaal, maar toont ook
een unieke blik achter de schermen van een assisenproces.

3. ‘Natte dozen’ van Marnix Peeters
Marnix Peeters is een fenomeen. Zijn verhalen zijn zo grappig dat ze tot de betere
stand-upcomedy behoren.
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Maar ze zijn vooral zo mooi geschreven dat je elke paragraaf opnieuw wilt lezen. De
humor is gitzwart, ruw en hard. In dit boek schrijft Oscar Van Beuseghem, in
lezersbrieven, al zijn frustratie van zich af. Hij wil wraak nemen op iedereen die hem
pijn deed. Vrouwen en vreemdelingen. De standpunten van Oscar zijn zo extreem
vrouwonvriendelijk, rabiaat racistisch en verontrustend, en toch moet je als lezer
telkens opnieuw schaamteloos en hard lachen. Een absoluut meesterwerk.

4. ‘Vlinders in een duikerpak’ van Jean-Dominique Bauby
Jean-Dominique Bauby was in de jaren negentig de hoofdredacteur van het Franse
modeblad “Elle”. Hij leefde een jetsetleven tot hij op 8 december 1995 een zware
hersenbloeding kreeg. Zijn hersenstam werd getroffen waardoor hij leed aan het
uiterst zeldzame locked-in-syndroom: volledig verlamd, maar mentaal bij bewustzijn.
De gevierde hoofdredacteur kon enkel nog zijn rechterooglid bewegen. Met de hulp
van onvermoeibare ergotherapeuten en een flinke dosis doorzettingsvermogen,
slaagde hij erin een boek te schrijven over zijn gruwelijke aandoening. Het is uiterst
boeiend om in het hoofd te kunnen kijken van een intelligente man, die opgesloten zit
in zijn totaal verlamde lichaam.

Deel 2: Ik ben Rita Waeytens en dit zijn mijn leestips
1. ‘Shuggie Bain’ van Douglas Stuart
Dit debuut van Douglas Stuart won meteen de Man Booker Prize 2020. Het is een
indrukwekkende roman die mij meteen bij de keel greep maar me ook heel erg
ontroerde.
Het verhaal speelt zich af in het Glasgow van de jaren 1980, in een grauwe,
armoedige buurt vlakbij de gesloten mijnen. De sluiting van de mijnen zorgde ervoor
dat veel mannen in de regio werkloos werden.
Armoede, agressie, misbruik en alcoholisme zijn er dagelijkse kost in vele gezinnen.
Shuggie groeit op bij zijn moeder Agnes; zijn vader Shug is taxichauffeur maar laat
zijn gezin in de steek.
Agnes moet het alleen zien te redden met 3 kinderen: Shuggie is de jongste, hij is
pas tien. Zus Catherine en broer Leek hebben een andere vader, zijn een stuk ouder
en komen slechts zijdelings in het verhaal voor.
Het draait hier vooral om Shuggie en zijn moeder Agnes, over de onvoorwaardelijke
liefde van een kind voor zijn moeder. Agnes gaat langzaam ten onder aan
drankmisbruik, soms lijkt het even goed te gaan maar dan loopt het opnieuw mis.
Shuggie probeert alles om haar van de drank af te houden maar Agnes kan haar
verslaving niet de baas, de neerwaartse spiraal is ingezet en niet te stoppen. Het is
hard om te lezen hoe verwoestend het drankmisbruik is, hoe de verslaving van
Agnes alles vernielt. Maar tegelijk is het vertederend om te lezen hoe Shuggie het
toch blijft proberen, tegen beter weten in. Agnes is en blijft zijn moeder en ze is alles
wat hij heeft.
Ik vond het boek bij momenten echt hartverscheurend.
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Het verhaal is gebaseerd op feiten uit de eigen jeugd van de auteur, hij groeide op in
vergelijkbare omstandigheden in Glasgow.
Een fragment uit ‘Shuggie Bain’.

2. ‘Het Vlindereffect’ van Margot Vanderstraeten
Margot Vanderstraeten las 4 jaar geleden haar boek “Mazzeltov” zelf in bij
Luisterpunt. Daarin schrijft ze over haar leven als werkstudente bij een orthodox
joodse familie in Antwerpen. Ik vond het een heel interessant en intrigerend boek en
het zette mij aan om meer van haar te lezen.
Zo las ik onder andere ‘Het Vlindereffect’. Dit boek gaat het over wat er met iemand
gebeurt als die een traumatische gebeurtenis meemaakt. De Amerikaanse Angela
overleeft een terroristische aanval op een luxehotel in de stad Mumbai of Bombay in
India. Haar zoon komt om. Dit trauma beheerst de rest van haar leven. Het
schuldgevoel is groot en vragen over toeval, zinloosheid, mislukking, troost,
enzovoort blijven de kop opsteken. Kan je een voorgevoel hebben? En wat met
“nagevoel”?
Een heel mooi en fijngevoelig boek over intens verdriet.
Het ‘vlindereffect’ verwijst naar een theorie die zegt dat kleine oorzaken grote
gevolgen kunnen hebben, de minieme luchtverplaatsing door vlindervleugels kan
uiteindelijk leiden tot een orkaan aan de andere kant van de wereld. De term wordt
vooral gebruikt in de economie en de meteorologie in verband met de
onvoorspelbaarheid van systemen.
Margot Vanderstraeten schreef dit boek nadat zij zelf in Mumbai was voor een serie
op Canvas over India. De nacht waarin zij van Mumbai terugvloog naar Brussel
veranderde de stad in een inferno. Ik kan me best voorstellen dat je daarover gaat
nadenken.
Kort geleden verscheen een nieuw boek van Margot Vanderstraeten, 'Minjan', met
drie verhalen die opnieuw een inkijk geven in een voor niet-Joden onbekende wereld.
Dat boek staat alvast op mijn lijstje en is binnenkort beschikbaar bij Luisterpunt.
Je kan nu luisteren naar een stukje uit ‘Het vlindereffect’.

De boeknummers
‘Bloedboek’ van Dimitri Verhulst.
Speelduur: 6:00, boeknummer: 23908.
7 braillebanden, boeknummer: 16586.
‘Hof van Assisen’ van Louis Van Dievel.
Speelduur: 14:00, boeknummer: 20613.
‘Natte dozen’ van Marnix Peeters.
Speelduur: 9:00, boeknummer: 21677.
10 braillebanden, boeknummer: 16358.
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‘Vlinders in een duikerpak’ van Jean-Dominique Bauby.
Speelduur: 2:26, boeknummer: 30368.
Franstalige versie ‘Le scaphandre et le papillon’. Speelduur: 2:20, boeknummer:
800085.
‘Shuggie Bain’ van Douglas Stuart.
Speelduur: 16:45, boeknummer: 304453.
24 braillebanden, boeknummer: 46159.
‘Het Vlindereffect’ van Margot Vanderstraeten
Speelduur: 7:00, boeknummer: 23057.
10 braillebanden, boeknummer: 16334.

Bezorg ons jouw boekentip!
Heb jij de ultieme boekentip voor je medelezers? Stuur je aanrader met een korte
motivatie naar luistervink@luisterpuntbibliotheek.be, schrijf of brailleer hem op een
briefje en stop hem bij een cd die je terugstuurt, of bel naar 02 423 04 13. Vermeld
duidelijk dat je een boekentip geeft voor ons tijdschrift. Vergeet ook je naam niet te
vermelden als we die mogen vernoemen. Wie weet belandt jouw boekentip in ons
tijdschrift!

Auteur in de kijker: Gaea Schoeters, met de boeken
‘Trofee’, ‘Zonder titel #1’, ‘De kunst van het vallen’
en ‘Meisjes, moslims & motoren: twee vrouwen,
twee motoren: een reis door Turkije, Iran, CentraalAzië en Arabië’
Gaea Schoeters is auteur, scenarist, librettist & journalist. En wat voor een. Als je
haar boeken en haar stukken in de krant De Standaard leest, merk je al snel dat ze
niet uit de weg gaat voor een uitgesproken maar doordachte mening. Haar pen is
scherp maar uitgebalanceerd. Ze houdt van mooie woorden, van mooie zinnen en
van veelzijdigheid. Ja, je begrijpt het al, dit stukje werd geschreven door een fan. Een
fan die vindt dat Gaea Schoeters met ‘Trofee’ het topboek van 2021 heeft
geschreven, een boek dat je ademloos, zinderend en ontredderd achterlaat. Een
boek dat erin hakt.
Maar eerst over de auteur zelf. Op de website van Gaea Schoeters,
www.gaeaschoeters.be, lezen we dat ze in de zomer van 1976 werd geboren, dat ze
al heel snel geïnteresseerd was in mooie verhalen en heel pienter was. Ze komt uit
een nest waar cultuur gegeten en gedronken werd, zoveel is duidelijk, en ook dat zij
het met veel smaak en nieuwsgierigheid heeft opgelepeld.
En dat ze veelzijdig is! Met een tolkendiploma begint ze als journalist, daarna wordt
ze reporter, regisseur, scenarist, avonturier / reiziger, auteur, dichter, essayist,
performer, enzoverder. Ze schrijft opera, ze schrijft theater, muziektheater,
kortverhalen, pittige opiniestukken, heerlijke reisverhalen, onverwachte romans, …
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Ze doet je nadenken, trekt aan de verbindingen in je brein, daagt soms je ethisch en
esthetisch vermogen uit.
We beginnen met ‘Trofee’, haar laatste boek dat ze zelf inlas in onze studio, en we
gaan terug in de tijd, met:
‘Zonder titel #1’
‘De kunst van het vallen’
en ‘Meisjes, moslims & motoren: twee vrouwen, twee motoren: een reis door
Turkije, Iran, Centraal-Azië en Arabië’.

Deel 1: ‘Trofee’
Hoofdpersonage is Hunter White, die leeft voor de jacht op groot wild: in die ultieme
krachtmeting met de natuur voelt hij dat hij leeft. Maar als hij naar Afrika vertrekt om
een neushoorn te schieten, de laatste van de Big Five die hem nog ontbreekt, geeft
het lot de jacht een andere wending. Zijn droom verandert algauw in een nachtmerrie
die hem steeds dichter bij de duisternis in zijn eigen hart brengt. Is er nog een weg
terug?
Stefan Hertmans bekende ‘Trofee’ in één ruk te hebben uitgelezen. Hij vond het
verhaal “perfect getimed, met een bijzondere plot en grote ethische vragen over
postkolonialisme. En indrukwekkend goed gedocumenteerd.”
Het boek won de Sabam for Culture Literatuurprijs en haalde de shortlist van de
Confituurprijs en de VN Thrillerprijs, en de longlist van de Boekenbon Literatuurprijs.

Deel 2: ‘Zonder titel #1’
Dit boek gaat over Paul, een gevierde theaterregisseur van middelbare leeftijd. Hij
krijgt slecht nieuws na een routineonderzoek in het ziekenhuis. In een opwelling (is
het wanhoop of een handig excuus?) besluit hij zijn vrouw te verlaten en terug te
keren naar zijn vroegere geliefde, die hem zonder iets te vragen terugneemt. Met
haar, een beeldend kunstenaar, reist hij door Italië in de voetsporen van Caravaggio;
het woelige leven van de geniale schilder vormt een spiegel voor zijn eigen onrust.
Hij neemt zijn telefoon niet meer op, beantwoordt zijn mail niet meer en is
maandenlang onvindbaar voor zijn manager, zijn theatergezelschap, de media - en
zijn arts.
‘Zonder titel #1’ is een zintuiglijke roman over een man die zichzelf het middelpunt
van het universum waant.

Deel 3: ‘De kunst van het vallen’
‘De kunst van het vallen’ is een overrompelende roman over de dictatuur van de
liefde. Wie wil ervaren hoe een dictatuur aanvoelt, moet eens een affaire proberen.
Elk gsm-gesprek is een risico, elk parkeerbiljet bewijsmateriaal. En toch ontstaan in
de moeilijkste omstandigheden de mooiste geschiedenissen. Maar wat als dat alles
instort? En standbeelden en geliefden van hun voetstuk vallen?
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Dit boek gaat over het onvermogen om onbevangen lief te hebben, en de weigering
zich daarbij neer te leggen. De verteller zoekt een nieuw verhaal. Om in te geloven of
om tegen te vechten. Even lijkt een romance met de jonge schoonspringer Alex het
antwoord. Maar al gauw blijkt dat zijn jeugdige onschuld het verraad uit het verleden
niet kan overstemmen. Ook Katharina hunkert naar vroeger, maar de val van de
Muur heeft het land dat ze mist voorgoed uitgewist. In hun gedeelde heimwee naar
iets wat niet meer bestaat, vinden zij en de verteller elkaar. Tot het heden die illusie
abrupt onderbreekt.
Gaea Schoeters las ‘De kunst van het vallen’ zelf in.

Deel 4: ‘Meisjes, moslims & motoren: twee vrouwen, twee motoren:
een reis door Turkije, Iran, Centraal-Azië en Arabië’
“Met de motor naar Iran? Twee meisjes? Is dat niet gevaarlijk? Waarom nu juist
daarnaartoe?” Het korte antwoord: uit nieuwsgierigheid. Omdat Gaea Schoeters en
Trui Hanoulle niet geloven dat moslimlanden gevaarlijker zijn dan andere. En omdat
het een wilde meisjesdroom is: stoer, avontuurlijk en een tikje nostalgisch. Dus
vertrekken ze, oostwaarts, op zoek naar een ongerepte wereld, waar de tijd trager
verloopt. Onderweg volgen ze het spoor van twee Zwitserse schrijfsters, Annemarie
Schwarzenbach en Ella Maillart, die in 1939 samen naar Afghanistan reden.
‘Meisjes, moslims & motoren’ is het verhaal van een lange reis door het MiddenOosten, van het slingerende pad naar het onbekende dat zich eindeloos voor de
wielen uitstrekt. De motorvrouwen doen ieder op hun eigen manier verslag van deze
unieke reis: Hanoulle met foto’s, Schoeters met woorden. De een als ervaren motoren wereldreiziger, de ander met het ongeremde enthousiasme van een first-timer.
2 vrouwen. 2 motoren. 9 moslimlanden. 30.000 kilometer. Druk op de afspeelknop en
dompel je onder.

De boeknummers
‘Trofee’
Speelduur: 8:00, boeknummer: 29244.
‘Zonder titel #1’
Speelduur: 9:00, boeknummer: 27349.
‘De kunst van het vallen’
Speelduur: 10:13, boeknummer: 21592.
‘Meisjes, moslims & motoren: twee vrouwen, twee motoren: een reis door
Turkije, Iran, Centraal-Azië en Arabië’
Speelduur: 11:40, boeknummer: 18318.
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Auteurs lezen voor en wel in je oor
Voor deze laatste ‘Auteurs lezen voor’ van het jaar duiken we nog eens in het
Luisterpunt-archief. We kiezen voor enkele klinkende namen die doorheen de jaren
eigen voor werk bij ons inlazen. Een feministe avant la lettre, een thrillerauteur om u
tegen te zeggen én een van de grootste Vlaamse schrijvers aller tijden. Er is voor elk
wat wils met:
‘Eeuwige zomer’ van Mireille Cottenjé
‘Naakte zielen’ van Luc Deflo
en ‘Het verlangen’ van Hugo Claus

Deel 1: ‘Eeuwige zomer’ van Mireille Cottenjé
Mireille Cottenjé was een gevierd feministe avant la lettre, die in haar
autobiografische romans scherp uithaalde naar de onderdanige positie van de vrouw
binnen het huwelijk. Haar bekendste werk is wellicht ‘Eeuwige zomer’, waarin ze
verslag deed over haar korte maar heftige relatie met Jef Geeraerts, met wie ze een
reis naar Lapland ondernam.
‘Eeuwige zomer’ gaat over minnaars Guya en Lex die een vrijgevochten vakantie
doorbrengen in Lapland, los van partners of kinderen. Guya legt haar gevoelens
tegenover haar minnaar bloot en denkt terug aan het verleden: aan hun
ontmoetingen en hun eerste seksuele contact, de nacht van haar bekentenis aan
haar echtgenoot Peter, de momenten van wanhoop, de ontdekking van de ontrouw
van Peter...
Dit verhaal over een uiteenvallend huwelijk, over een vrouw die moet kiezen tussen
haar echte liefde en het door de maatschappij toch zo mooi georganiseerde
gezinnetje, en de nogal rauwe manier waarop ze met beide voeten op de grond
terechtkomt, is een zeer scherpe en rake analyse van het verschijnsel “liefde”. De
realiteit - de tocht door Lapland van de minnaars Cottenjé en Geeraerts - is gepolijst
en voor een deel getransformeerd en gekanaliseerd. Daardoor is het veel meer
geworden dan een verslag van een ervaring. Ook stilistisch is het knap werk, goed
gestructureerd, met flashbacks die naadloos het verhaal doorsnijden.

Deel 2: ‘Naakte zielen’ van Luc Deflo
‘Naakte zielen’ is de eerste thriller van Luc Deflo, van wie we in 2018 helaas afscheid
moesten nemen. Zijn debuut is het eerste optreden van speurdersduo Bosmans en
Deleu.
Er waart een monster rond in Mechelen, een psychopaat die met stiletto en fileermes
hele gezinnen uitmoordt. Deze gruweldaden hebben alles weg van rituele
slachtingen, de media bestempelt hem als ‘De Uitbener’. Onderzoeksrechter Jos
Bosmans leidt het onderzoek, maar al snel loopt hij vast op een dood spoor. Ten
einde raad doet hij een beroep op zijn oude collega Dirk Deleu, een toprechercheur
die tijdens een vorige zaak in ongenade is gevallen bij de hogere politie-instanties.
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Deleus inlevingsvermogen brengt hen op het spoor van de dader, maar leidt hem
ook naar de rand van de afgrond. Het wordt een carrousel van corrupte politici,
malafide journalisten en een falend gerechtelijk apparaat.

Deel 3: ‘Het verlangen’ van Hugo Claus
Verenigd in hun grote verlangen naar drank en kaarten, zijn Jaak, een te zware,
trage maar zachtaardige man, en de donkere, sombere Michel vaste waarden
geworden bij De Eenhoorn, een lokale Vlaamse kroeg. Plotseling beseffend dat hun
behoeften de nauwe grenzen van hun dorp en van de Oude Wereld zijn ontgroeid,
vertrekken deze sympathieke schurken impulsief naar het land van geld: Las Vegas,
in de Amerikaanse staat Nevada.
Terwijl Jaak en Michel hun driften nastreven onder het neon van het Amerika van de
jaren ‘70, worstelen hun familieleden en vrienden met hun eigen sinistere zaken.
Twee vormen van verlangen gaan met elkaar in conflict en onthullen de donkere
dreiging die op de loer ligt achter de façade van glitter en glamour in de Nieuwe
Wereld, en van vriendschap en onschuld in de Oude Wereld.
Hugo Claus vermengt humor met rijke karakteriseringen en taal, en brengt de
instabiliteit van onze overtuigingen en de vele vormen die menselijk verlangen kan
aannemen samen in deze brutale en aangrijpende roman.

De boeknummers
‘Eeuwige zomer’ van Mireille Cottenjé. Ingelezen door de auteur.
Speelduur: 3:45, boeknummer: 8528.
5 braillebanden, boeknummer: 39475.
‘Naakte zielen’ van Luc Deflo. Ingelezen door de auteur.
Speelduur: 7:12, boeknummer: 7728.
‘Het verlangen’ van Hugo Claus. Ingelezen door de auteur.
Speelduur: 6:18, boeknummer: 8154.

Onder de loep: vijf boeken over de relatie tussen
mens en natuur
Meer en meer ontdekken we opnieuw dat ons bestaan niet gescheiden is van de
natuur - dat onze daden en acties onze omgeving vorm geven, maar ook andersom.
Deze maand selecteren we vijf boeken die hier dieper op ingaan. We ontdekken hoe
het tellen van boomringen de link tussen mens en natuur blootlegt, hoe de Belgische
veeteeltindustrie het milieu én onze economie beïnvloedt en hoe we steeds minder
vogels horen zingen in onze bossen. Maar ook dat het niet een en al tragiek is, en
dat er vele succesverhalen zijn van aangroeiende biodiversiteit.
De volgende boeken komen aan bod:
‘Wat bomen ons vertellen: een geschiedenis van de wereld in jaarringen’ van
Valerie Trouet
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‘Erfgenamen van de aarde: een optimistische kijk op de natuur in het tijdperk
van de mens’ van Chris D. Thomas
‘Schemervluchten’ van Helen Macdonald
‘Vuurduin: aantekeningen bij een wereld die verdwijnt’ van Eva Meijer
en ‘Moet er nog vlees zijn?: de helft minder: niets dan voordelen’ van Laurens
De Meyer

Deel 1: Wat bomen ons vertellen: een geschiedenis van de wereld in
jaarringen van Valerie Trouet
Kinderen over de hele wereld weten dat je de ringen moet tellen om te zien hoe oud
een boom is. Weinig mensen weten echter dat onderzoek naar boomringen ook een
verbazingwekkende bijdrage heeft geleverd aan ons begrip van de
klimaatgeschiedenis van de aarde en de invloeden ervan op de menselijke
beschaving in de afgelopen 2000 jaar. In haar boeiende nieuwe boek ’Wat bomen
ons vertellen’ onthult Valerie Trouet hoe het ogenschijnlijk eenvoudige en relatief
bekende concept van het tellen van boomringen heeft geleid tot verreikende
wetenschappelijke doorbraken die de complexe interacties tussen natuur en mensen
belichten.
Trouet, een vooraanstaand wetenschapper op het gebied van boomringen, neemt
ons mee het veld in, van afgelegen Afrikaanse dorpen tot radioactieve Russische
bossen, en biedt lezers een kijkje in het boomringonderzoek, een discipline die
formeel bekend staat als dendrochronologie.
Dit boek combineert populaire wetenschap, reisverslagen en culturele geschiedenis
en belicht spannende bevindingen van onderzoek naar boomringen, waaronder het
lot van verloren piratenschatten, succesvolle strategieën om de bosbranden in
Californië te overleven, het geheim van de overwinningen van Mongools heerser
Genghis Khan, de connectie tussen Egyptische farao's en vulkanen, en zelfs de rol
van olijven in de val van Rome.
Deze fascinerende, behendig met elkaar verweven verhalen laten ons zien hoe
dendrochronologie licht werpt op de mondiale klimaatdynamiek, en hoe het de
duidelijke verbanden tussen mensen en onze groene buren blootlegt. Trouet verrukt
ons met haar toewijding aan de tastbare aantrekkingskracht van het bestuderen van
bomen, een discipline die haar naar sobere en prachtige landschappen over de hele
wereld heeft gebracht en wetenschappers in staat heeft gesteld lang overdachte
mysteries van de aarde en haar menselijke bewoners op te lossen.

Deel 2: ‘Erfgenamen van de aarde: een optimistische kijk op de
natuur in het tijdperk van de mens’ van Chris D. Thomas
Menselijke activiteit heeft de natuurlijke omgeving onomkeerbaar veranderd. Maar
het is niet allemaal kommer en kwel.
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Tegenwoordig is het algemeen aanvaarde wijsheid dat mensen de natuurlijke wereld
permanent hebben beschadigd, met uitsterving, ontbossing, vervuiling en natuurlijk
klimaatverandering tot gevolg. Maar in ‘Erfgenamen van de aarde’ laat bioloog Chris
Thomas zien dat dit een meer hoopvolle waarheid verhult - we helpen ook de natuur
te groeien en veranderen. Menselijke steden en massalandbouw hebben nieuwe
plaatsen gecreëerd voor dieren en planten om te leven, en onze activiteiten hebben
evolutionaire verandering gestimuleerd in vrijwel elke populatie van levende soorten.
Het meest opmerkelijke is dat de mens de snelheid waarmee nieuwe soorten worden
gevormd mogelijk tot het hoogste niveau in de geschiedenis van onze planeet heeft
getild.
Op basis van de succesverhalen van verschillende soorten, van de okerkleurige
kommavlinder tot de Nieuw-Zeelandse kotskoeko, verwerpt Thomas het algemeen
aanvaarde verhaal van afnemende biodiversiteit op aarde. Daarbij stelt hij de vraag
waarom we weerstand bieden aan nieuwe vormen van leven, en waarom we onszelf
als onnatuurlijk beschouwen. Uiteindelijk suggereert hij dat als het leven op aarde
kan herstellen van de asteroïde die de dinosaurussen heeft gedood, het de aanvallen
van het technologische tijdperk kan overleven. Dit boek is een diepgaand
heronderzoek van de relatie tussen de mensheid en de natuurlijke wereld.

Deel 3: ‘Schemervluchten’ van Helen Macdonald
In ‘Schemervluchten’ brengt de Britse schrijver, dichter, natuuronderzoeker en
historicus Helen Macdonald een verzameling van haar meest geliefde essays samen.
Daarnaast bevat het boek nieuwe stukken over onderwerpen variërend van heimwee
naar een verdwijnend platteland tot de beproevingen van landbouwstruisvogels.
Mediterend op begrippen als gevangenschap en vrijheid, immigratie en vlucht, nodigt
Macdonald ons uit om mee te gaan in haar meest intieme ervaringen: zangvogels
observeren vanaf het Empire State Building terwijl ze migreren, kijken naar
tienduizenden kraanvogels in Hongarije, op zoek naar de laatste gouden
wielewaaltjes in de populierenbossen van Suffolk. Ze schrijft met hartverscheurende
helderheid over wilde zwijnen, gierzwaluwen, paddenstoelenjacht, migraine, de
vreemdheid van vogelnesten en de onverwachte begeleiding en troost die we vinden
bij het kijken naar dieren in het wild.
‘Schemervluchten’ is een boeiend en fundamenteel boek over observatie, fascinatie,
tijd, herinnering, liefde en verlies en hoe we de wereld om ons heen begrijpen.

Deel 4: ‘Vuurduin: aantekeningen bij een wereld die verdwijnt’ van
Eva Meijer
De natuur verdwijnt. Diersoorten sterven uit, ecosystemen gaan eraan, de permafrost
smelt, onze winters worden herfst. Maar wat is de natuur eigenlijk? En is het denken
over een natuur die los staat van de mens niet juist de oorzaak van veel van onze
problemen, zoals de klimaatcrisis en de coronapandemie?
In het essay ‘Vuurduin’ gaat Eva Meijer een week naar Vlieland. Het ecosysteem van
de Wadden staat onder druk, maar er liggen ook delen van haar eigen geschiedenis
op het eiland, tijd die nooit meer terugkomt.
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Met behulp van schrijvers, filosofen, kunstenaars en hond Doris gaat Meijer op zoek
naar wat er nu precies verdwijnt en wat we ertegenover kunnen zetten.

Deel 5: ‘Moet er nog vlees zijn?: de helft minder: niets dan
voordelen’ van Laurens De Meyer
Laurens De Meyer schreef een boek over vlees, een thema dat steeds vaker centraal
staat in het debat rond duurzaamheid, dierenwelzijn en klimaat. Elk facet van vlees
komt aan bod: de geschiedenis en productie, maar ook de politiek erachter en de
impact op onze leefomgeving. Ook op economisch vlak houdt de Belgische
vleesproductie geen steek. Vele veehouders staan met het water aan de lippen, nog
net drijvende gehouden door de belastingbetaler.
In ’Moet er nog vlees zijn?’ fileert Laurens De Meyer onze vleesconsumptie
vakkundig. Maar hij reikt ook alternatieven aan, van anders eten tot agro-ecologische
productie. Ontdek in dit boek wat dit betekent voor boer, beest en iedereen die graag
lekker en gezond eet.
Laurens De Meyer las zijn boek zelf in voor onze bibliotheek.

De boeknummers
‘Wat bomen ons vertellen: een geschiedenis van de wereld in jaarringen van
Valerie Trouet.
Speelduur: 12:32, boeknummer: 30239.
‘Erfgenamen van de aarde: een optimistische kijk op de natuur in het tijdperk
van de mens’ van Chris D. Thomas.
Speelduur: 11:37, boeknummer: 27013.
‘Schemervluchten: essays’ van Helen Macdonald Dusauchoit.
Speelduur: 11:08, boeknummer: 30193.
‘Vuurduin : aantekeningen bij een wereld die verdwijnt’ van Eva Meijer.
Speelduur: 2:14, boeknummer: 304937.
4 braillebanden, boeknummer: 46252.
‘Moet er nog vlees zijn?: de helft minder: niets dan voordelen’ van Laurens De
Meyer. Ingelezen door de auteur.
Speelduur: 6:25, boeknummer: 27786.
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De terugblik: Vier boeken over Leopold II
Wie van geschiedenisboeken houdt, kan moeilijk om het werk van Johan Op de
Beeck heen. Hij schreef al vuistdikke boeken over Napoleon, Zonnekoning Lodewijk
XIV en de Belgische Revolutie. Recent kwam er in onze collectie een nieuwe klepper
van hem bij: ‘Leopold II: Het hele verhaal’. De ideale gelegenheid om enkele boeken
over de tweede Koning der Belgen in de kijker te zetten, een van onze bekendste
koningen en de meest beruchte. Dat doen we zoals altijd vanuit verschillende
invalshoeken.
De boeken die we bespreken zijn:
‘Leopold II: het hele verhaal’ van Johan Op de Beeck
‘Reizen in het spoor van Leopold II: van Koekelberg naar Hong Kong’ van Kris
Clerckx
‘Rood rubber: Leopold II en zijn Kongo’ van Daniël Vangroenweghe
en ‘Koningin voor één dag: Blanche Delacroix, de laatste minnares van Koning
Leopold II’

Deel 1: ‘Leopold II: het hele verhaal’ van Johan Op de Beeck
Was Leopold II (1835 - 1909) een grote koning of een massamoordenaar? De vorst
regeerde vanaf 1865 tot aan zijn dood in 1909 over België en was gedurende 23 jaar
de soeverein van Congo-Vrijstaat. Johan Op de Beeck vertelt tot in de kleinste details
hoe het in Congo zo ver is kunnen komen. Hoe kon Leopold II zich ontwikkelen tot
die ongenadige despoot van de Vrijstaat Congo waarover hij 23 jaar regeerde? Hoe
heeft hij dat gigantische stuk Afrika verworven?
Maar Leopolds leven omvatte echter veel meer dan het koloniale verleden van
België. De koning vocht voor de defensie en de economische onafhankelijkheid van
zijn prille natie. In zijn omgang met staatshoofden en media getuigde hij van sterk
staatsmanschap, zoniet van doortrapte sluwheid. Hij regeerde over België in een van
de woeligste periodes. Een tijd waarin de sociale strijd hevig woedde, een tijd van
schrijnende armoede bij de Vlaamse boerenbevolking en vreselijke wantoestanden in
de Waalse fabrieken. De schoolstrijd, de taalstrijd … Leopold II bevond zich er
middenin. Controversieel is ook zijn privéleven, vol koppigheid, avontuur, bizar
gedrag en overspel.
Na ‘Napoleon’ en ‘De Zonnekoning’ schrijft meesterverteller Johan Op de Beeck
opnieuw een pageturner over een van de belangrijkste en kleurrijkste historische
figuren uit de geschiedenis. Een meeslepend levensverhaal, actueler dan ooit.
Op de Beeck goot zijn boek over Leopold II trouwens in een podcast-reeks voor
Klara, net als enkele van zijn vorige boeken. Stuk voor stuk aanraders! Je vindt alle
Klara-podcasts op www.klara.be/de-podcasts-van-klara, of in je favoriete podcastapp zoals Spotify of Apple Podcasts.
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Deel 2: ‘Reizen in het spoor van Leopold II: van Koekelberg naar
Hong Kong’ van Kris Clerckx
Kris Clerckx is een reisjournalist, die debuteerde in 2004 met ‘In het spoor van Sisi’.
In 2006 volgde ‘In het spoor van Mozart’, en in 2010 verscheen ‘Reizen in het spoor
van Leopold II’. Van al deze boeken werden reportages gemaakt voor Vlaanderen
Vakantieland.
Leopold II was een fervent reiziger, levenslang op zoek naar avontuur, rijkdom,
macht en ... liefde. Kris Clerckx volgt de vorst op zijn rusteloze tocht. Een spannend
reisverhaal in het spoor van een man die we al dachten te kennen. We volgen hem
van Beieren, via Oostenrijk, Istanbul, Egypte, India, China, België naar Frankrijk. Met
onthullende dagboekfragmenten en aandacht voor de amoureuze escapades van
Leopold II.

Deel 3: ‘Rood rubber: Leopold II en zijn Kongo’ van Daniël
Vangroenweghe
“Ik zal hun mijn Kongo geven, maar ze hebben het recht niet te weten wat ik er
gedaan heb.”
Meer dan een eeuw na deze verbijsterende uitspraak van koning Leopold II en de
gedwongen overdracht van zijn persoonlijk kroondomein aan België in 1908, is het
duidelijk geworden dat Leopold II en zijn medewerkers in Kongo een humanitaire
ramp veroorzaakt hebben, die zeer uitzonderlijk is in de koloniale geschiedenis.
Historicus en antropoloog Daniel Vangroenweghe was met ‘Rood rubber’ in 1985
een van de eersten die in ons land een diepgravend verslag schreef over de
gruwelijke handel en wandel van Leopolds bezetting in het hart van Afrika. Zich
baserend op tien jaar onderzoek, twintig verschillende archieven in binnen- en
buitenland, nooit eerder gepubliceerde documenten van de onderzoekscommissie en
getuigenissen schetst de auteur de structuur, opzet en reikwijdte van de
rubberontginning. Dwangarbeid, verwoestingen, honger, epidemieën en uitbuiting
decimeerden de plaatselijke bevolking en zorgden voor een ongeziene menselijke
tragedie die tot op de dag van vandaag doorloopt.
‘Rood rubber’ confronteert ons met het feit dat vele evenwichtige en beschaafde
landgenoten betrokken waren bij een gewelddadige en mensonwaardige kolonisatie
ter verrijking van een monarch die nooit de moeite nam Kongo-Vrijstaat te bezoeken.
In onze collectie vind je de tweede herziene uitgave uit 2010.

Deel 4: ‘Koningin voor één dag: Blanche Delacroix, de laatste
minnares van Koning Leopold II’ van Erna Schelstraete
Augustus 1900. De Française Blanche Delacroix is zeventien wanneer ze de veel
oudere Belgische koning Leopold II ontmoet in Parijs. Al snel laait de passie tussen
de bloedmooie courtisane en de rijzige vorst op: de affaire is de start van een
surrealistisch sprookje. Onder het jaloerse oog van de verliefde koning, gehaat door
het volk en Leopolds omgeving, wordt Blanche negen jaar ondergedompeld in een
wereld van rijkdom en ongekende luxe.
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Het decor van die gouden kooi vormen de omgeving van het koninklijk paleis, haar
geheime chambre ravissante, de koninklijke villa's in Oostende en Brussel en
Balincourt, haar kasteel in Frankrijk.
Amper zesentwintig is ze, wanneer Blanche als Leopolds weduwe een aanzienlijk
fortuin erft.
‘Koningin voor één dag’ ontrafelt Blanches leven met 'haar' koning en vertelt haar
verhaal na zijn overlijden tegen de achtergrond van de twee wereldoorlogen. Een
historische roman, gebaseerd op waargebeurde feiten, over liefde en eenzaamheid,
lust en afgunst, weelde en armoede.

De boeknummers
‘Leopold II: het hele verhaal’ van Johan Op de Beeck.
Speelduur: 34:00, boeknummer: 30178
‘Reizen in het spoor van Leopold II: van Koekelberg naar Hong Kong’ van Kris
Clerckx.
Speelduur: 7:30, boeknummer: 17361.
‘Rood rubber: Leopold II en zijn Kongo’ van Daniël Vangroenweghe.
Speelduur: 15:00, boeknummer: 18561.
‘Koningin voor één dag: Blanche Delacroix, de laatste minnares van Koning
Leopold II’ van Erna Schelstraete.
Speelduur: 8:34, boeknummer: 21877.
10 braillebanden, boeknummer: 16394.

Het Neusje van de Zalm: ‘Papyrus: een geschiedenis
van de wereld in boeken’ van Irene Vallejo
Irene Vallejo (1979) studeerde klassieke literatuur aan de universiteiten van
Zaragoza en Florence. Ze is de auteur van twee romans en een aantal
kinderboeken. Daarnaast geeft ze lezingen en beschrijft ze in haar wekelijkse
columns in El País en Heraldo de Aragón haar liefde voor de klassieke oudheid.
‘Papyrus’ is haar eerste non-fictieboek en een bestseller in Spanje. De vertaalrechten
zijn in meer dan dertig landen verkocht.
In ‘Papyrus’ staat het boek centraal. Een van de mooiste uitvindingen ter wereld. Met
een boek kunnen woorden door tijd en ruimte reizen, en kunnen we kennis opdoen
over wat zich bijvoorbeeld wel dertig eeuwen geleden heeft afgespeeld.
Irene Vallejo neemt de lezer in ‘Papyrus’ mee op reis door het leven van dit
fascinerende gebruiksvoorwerp. Er zijn haltes op de route bij de slagvelden van
Alexander de Grote en bij de villa van Papyri ten tijde van de uitbarsting van de
Vesuvius, bij de eerste bekende bibliotheken en werkplaatsen waar manuscripten
werden gekopieerd en bij de kampvuren waar verboden boeken brandden.
Onderweg verbindt Vallejo klassieke werken met de duizelingwekkende moderne
wereld en hedendaagse debatten: Aristophanes en de rechtszaken tegen
cartoonisten, Sappho en de literaire stem van vrouwen, Seneca en de politiek.
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‘Papyrus’ is een ongelooflijk avontuur met in de hoofdrol duizenden mensen die door
de eeuwen heen het voortbestaan van het boek hebben gewaarborgd:
verhalenvertellers, kopiisten, illustratoren, vertalers, straatverkopers, leraren,
spionnen, rebellen, nonnen, slaven, avonturiers en boekverkopers. Het is een
prachtige, wervelende ode aan het geschreven woord die laat zien hoe individuele
levens en maatschappijen worden beïnvloed en gevormd door boeken.

Boeknummer
‘Papyrus: een geschiedenis van de wereld in boeken’ van Irene Vallejo.
Speelduur: 20:10, boeknummer: 304942.
30 braillebanden, boeknummer: 46279.

Reis rond de wereld: vijf boeken uit IJsland
IJsland staat algemeen bekend als ‘het land van vuur en ijs’, en de extreme
contrasten in de IJslandse natuur vormen een groot deel van die aantrekkingskracht.
Divers en mooi, IJsland is de thuisbasis van enkele van de grootste gletsjers van
Europa, evenals enkele van 's werelds meest actieve vulkanen. Het IJslandse
landschap wordt gekenmerkt door watervallen, geisers, zwarte zandstranden en
dampende lavavelden, die doen denken aan een bijna buitenaards landschap.
Maar naast deze uitzonderlijke natuur heeft IJsland ook het meest aantal schrijvers
per capita van de hele wereld. Het wordt gezegd dat 1 op de 10 IJslanders een boek
gepubliceerd heeft. In een land dat iets meer dan 300.000 mensen telt worden
ongeveer 1.300 boeken per jaar uitgebracht. Geïnspireerd door hun sprookjesachtige
omgeving en om de lange donkere nachten door te komen, vertellen de IJslanders al
honderden jaren lang verhalen en legenden.
We hebben geput uit die rijke traditie om jullie vijf ruwe parels voor te schotelen.
Reis mee naar IJsland met:
‘De klok van IJsland’ van Halldor Laxness
‘DNA’ van Yrsa Sigurdardóttir
‘Hemel en hel’ van Jón Kalman Stefánsson
‘Sneeuwblind’ van Ragnar Jónasson
en ‘Uit de bek van de walvis’ van Sjón

Deel 1: ‘De klok van IJsland’ van Halldor Laxness
Soms grimmig, soms rumoerig, maar wel altijd boeiend: ‘De klok van IJsland’ door
Nobelprijswinnaar Halldór Laxness is zowel een actualisering van de traditionele
IJslandse sage als een bijtende sociale satire. Aan het einde van de 17e eeuw is
IJsland een onderdrukte Deense kolonie, die lijdt onder extreme armoede,
hongersnood en pest. Een boer en beschuldigde koorddief genaamd Jon
Hreggvidsson maakt een ongepaste grap over de Deense koning en kort daarna
wordt hij als voortvluchtige beschuldigd van de moord op de beul van de koning.
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In de jaren die volgen, raakt de ongelukkige maar veerkrachtige schurk Hreggvidsson
verstrikt in politieke en persoonlijke conflicten die zich op veel grotere schaal
afspelen. ‘De klok van IJsland’ is een canvas van heroïek en omkoopbaarheid,
geweld en tragedie, vol verhalende betovering op elke pagina.

Deel 2: ‘DNA’ van Yrsa Sigurdardóttir
In Reykjavik wordt een jonge vrouw op gruwelijke wijze vermoord. Haar zevenjarige
dochter verstopt zich onder haar bed en is de enige getuige. Wanneer niet veel later
een tweede vrouw op eenzelfde manier ter dood wordt gebracht, staat de politie voor
een raadsel: wat is het verband tussen de twee vrouwen?
Commissaris Huldar heeft de leiding over het onderzoek en moet zich voor het eerst
bewijzen in zo'n belangrijke zaak. Maar hij heeft nog een ander probleem.
Noodgedwongen moet hij samenwerken met psycholoog Freyja, met wie hij onlangs
de nacht doorbracht na een kroegentocht – en die hij voorloog over zijn leven …
Ondertussen besluit een jonge radioamateur zelf op onderzoek uit te gaan nadat hij
cryptische berichten ontvangt die de slachtoffers met elkaar in verband brengt. Hij
weet niet dat hij daarmee zichzelf in gevaar brengt …
‘DNA’ van Yrsa Sigurdardóttir is een brutaal, meedogenloos boek dat spannend blijft
tot de laatste pagina. Het is het eerste deel in de succesvolle serie over commissaris
Huldar en psycholoog Freyja.

Deel 3: ‘Hemel en hel’ van Jón Kalman Stefánsson
In een afgelegen deel van IJsland stappen een naamloze jongen en zijn vriend
Barour in een boot om op kabeljauw te vissen. Een winterstorm verrast hen op zee
en Barour bezwijkt door de meedogenloze kou en sterft. Een boek heeft tot de dood
van Bárdur geleid: hij was zo onder de indruk van Paradise Lost van Milton dat hij
vlak voor het vissen op zee nog even naar zijn hut was teruggelopen om een paar
mooie regels te lezen. Die wilde hij in de boot aan zijn vriend citeren, maar daardoor
vergat hij zijn warme jas mee te nemen.
Radeloos door Barours dood verlaat de jongen het dorp met de bedoeling het boek
terug te geven aan de oorspronkelijke eigenaar. De extreme ontberingen en het
gevaar van de reis zijn van weinig belang voor hem - hij heeft al besloten zich bij zijn
vriend in de dood aan te sluiten. Maar eenmaal in de stad dompelt hij zich onder in
de verhalen en levens van de inwoners, en besluit dat hij nog niet bij zijn vriend kan
zijn.
‘Hemel en hel’ van Jón Kalman Stefánsson is een historisch maar tijdloos verhaal
met lyrische beschrijvingen van het IJslandse landschap en de ruwe, genadeloze
zee.
Het boek vormt het eerste deel van een trilogie, die geen officiële naam heeft maar
soms de Hemel en hel-trilogie genoemd wordt. Ook de andere delen vind je in onze
collectie. In deel 2 ‘Het verdriet van de engelen’ probeert de naamloze jongen zijn
leven terug op te pakken en het verlies van zijn vriend te verwerken.
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Hij wordt door Jens, de postbode, overgehaald om samen met hem post te bezorgen
in een onbekend gebied. Een gevaarlijke tocht, die hen over de bergen en door
sneeuwstormen naar het Winterstrand moet brengen. In het derde en laatste deel
‘Het hart van de mens’ ontmoet de naamloze een meisje met rood haar dat hij maar
niet uit zijn gedachten kan zetten, wat er daarna ook op z'n pad komt …

Deel 4: ‘Sneeuwblind’ van Ragnar Jónasson
‘Sneeuwblind’ speelt zich af in een idyllisch rustig vissersdorpje in Noord-IJsland dat
alleen toegankelijk is via een kleine bergtunnel. Ari Thór Arason is een beginnend
politieagent op zijn eerste post, ver van zijn vriendin in Reykjavik - met een verleden
dat hij niet achterlaten kan. Wanneer een jonge vrouw halfnaakt in de sneeuw wordt
gevonden, bloedend en bewusteloos, en een gewaardeerde, oudere schrijver in het
plaatselijke theater doodvalt, wordt Ari rechtstreeks naar het hart van een
gemeenschap gesleept waar hij niemand kan vertrouwen. En waar geheimen en
leugens een manier van leven zijn. Een lawine en aanhoudende sneeuwstormen
sluiten de bergpas, en de 24-uurs duisternis dreigt Ari over de rand te duwen, terwijl
zijn onderzoek steeds complexer, huiveringwekkender en persoonlijker wordt. Het
verleden speelt met het heden en de claustrofobische spanning neemt toe, Ari wordt
steeds dieper in zijn eigen duisternis geduwd - verblind door sneeuw en met een
moordenaar op vrije voeten …

Deel 5: ‘Uit de bek van de walvis’ van Sjón
De IJslandse dichter en romanschrijver Sigurjón Birgir Sigurðsson, beter bekend als
Sjon, schreef met 'Uit de bek van de walvis' een soort “Robinson Crusoe” van de
noordelijke streken, een meeslepende roman over de wonderen en wreedheid van
een veranderende wereld.
Het is het jaar 1635. IJsland is een wereld verduisterd door bijgeloof, armoede en
wreedheid. Wetenschappers verwonderen zich over de hoorn van een eenhoorn,
arme mensen aanbidden de Maagd in het geheim en zowel boeken als mannen
worden verbrand. Jónas Pálmason, een dichter en autodidact genezer, is
veroordeeld tot ballingschap wegens ketters gedrag, omdat hij een conflict had met
de plaatselijke magistraat. Verbannen naar een onvruchtbaar eiland herinnert Jónas
zich het waanzinnige bloedbad van onschuldige Baskische walvisvaarders door
lokale dorpelingen en de dood van drie van zijn kinderen.

De boeknummers
‘De klok van IJsland’ van Halldor Laxness.
Speelduur: 19:02, boeknummer: 8195.
‘DNA’ van Yrsa Sigurdardóttir.
Speelduur: 15:33, boeknummer: 27739.
22 braillebanden, boeknummer: 44813.
‘Hemel en hel’ van Jón Kalman Stefánsson. Eerste boek in de Hemel en heltrilogie.
Speelduur: 6:14, boeknummer: 21598.
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‘Het verdriet van de engelen’ van Jón Kalman Stefánsson. Tweede boek in de
Hemel en hel-trilogie.
Speelduur: 9:49, boeknummer: 21599.
‘Het hart van de mens’. Derde boek in de Hemel en hel-trilogie.
Speelduur: 11:27, boeknummer: 21733.
‘Sneeuwblind’ van Ragnar Jónasson.
Speelduur: 9:22, boeknummer: 29034.
12 braillebanden, boeknummer: 45484.
‘Uit de bek van de walvis’ van Sjón.
Speelduur: 7:00, boeknummer: 22122.

Over de taalgrens
‘A Christmas Carol’ van Charles Dickens
‘Moi, chevalier d'Éon, espionne du roi’ van Catherine Hermary-Vieille
en ‘A week in December’ van Sebastian Faulks

Deel 1: ‘A Christmas Carol’ van Charles Dickens
Een kerstklassieker kan deze maand uiteraard niet ontbreken, we tippen ‘A
Christmas carol’ van Charles Dickens, vertaald als ‘Een kerstvertelling’. Dickens
neemt ons mee naar het negentiende-eeuwse Londen. Daar ontmoeten we
Ebenezer Scrooge, een norse gierigaard die alleen maar om zijn financiën geeft. Het
is een man zonder liefde en vriendschap, én hij heeft een grondige hekel aan
Kerstmis.
Op kerstavond krijgt hij echter bezoek, de geest van zijn zakenpartner Jacob Marley
waarschuwt hem: het is tijd om zijn leven te veranderen, of er staat hem een
gruwelijk lot te wachten. Jacob vertelt dat er drie geesten zullen langskomen:
Verleden, Heden en Toekomst, zij nemen Ebenezer mee naar enkele momenten uit
zijn leven. Zal Ebenezer zijn leven kunnen verbeteren, en de ware betekenis van
Kerstmis ontdekken? ‘A Christmas carol’ is een meeslepend verhaal voor jong en
ouder!

Deel 2: ‘Moi, chevalier d'Éon, espionne du roi’ van Catherine
Hermary-Vieille
De Franse schrijfster Catherine Hermary-Vieille dook in de geschiedenisboeken en
schreef een roman over een van de beroemdste en meest controversiële
geheimagenten in de geschiedenis: Chevalier d’Éon, een Franse spion van koning
Lodewijk XV, soldaat, ruiter en diplomaat die leefde van 1728 tot 1810. In de eerste
helft van zijn bestaan was hij een man, in de tweede helft ging Chevalier d’Éon door
het leven als vrouw. Dit is het verhaal van iemand die zichzelf probeerde te zijn in
een wereld bevroren door sociale en seksuele gedragscodes.
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Deel 3: ‘A week in December’ van Sebastian Faulks
London, de week voor Kerstmis, 2007. ‘A week in December’ van Sebastian Faulks
begint met een uitgebreid stoelenplan voor een kerstdiner en eindigt als dat etentje
heeft plaatsgevonden. Doorheen het verhaal ontmoeten we zeven personages
waaronder Sophie, de vrouw van een pas verkozen parlementslid. Zij moet beslissen
wie waar komt te zitten. De meesten zijn rijk en/of toonaangevend, zoals de eigenaar
van een hefboomfonds en een Pakistaanse fabrikant wiens zoon bij een radicale
moslimgroep terechtkomt. Nog aanwezig: een literair recensent, een Poolse
voetballer en een jonge advocaat die werkt aan een zaak tegen Londen Transport.
De roman weerspiegelt de complexe patronen en kruisingen van het moderne
stadsleven. Hebzucht, de ontmenselijkende effecten van het elektronische tijdperk en
de fragmentatie van de samenleving zijn enkele thema's die in dit tragikomische boek
aan bod komen. Sebastian Faulks onderzoekt niet alleen het zelfbedrog van deze
groep mensen, maar ook hun hoop en liefdes. Naarmate de climax dichterbij komt,
worden ze een voor een gedwongen de ware aard van de wereld waarin ze leven
onder ogen te zien.

De boeknummers
‘A Christmas Carol’ van Charles Dickens.
Speelduur: 3:16, boeknummer: 800065.
Nederlandstalige versie ‘Een kerstvertelling’.
Speelduur: 4:00, boeknummer: 5450.
‘Moi, chevalier d'Éon, espionne du roi’ van Catherine Hermary-Vieille.
Speelduur: 8:35, boeknummer: 800069.
‘A week in December’ van Sebastian Faulks
Speelduur: 13:32, boeknummer: 600188.
Nederlandstalige versie ‘Een week in december’. 25 braillebanden, boeknummer:
32410.

Voor de liefhebber van: autobiografische literatuur
Een groot aantal van onze lezers leest graag autobiografische romans. Bij de nieuwe
boeken vonden we een mooi aanbod in dit genre. We aarzelden dan ook geen
seconde en stellen je graag een fijne selectie voor:
‘Dag liefje, met Mila gaat het goed en ik klungel lekker verder’ van Stefaan
Degand
‘Dondersteen: roman’ van Johan de Boose
en ‘Wat wij willen: mijn leven als moeder, vrouw, feminist’ van Isabel Allende.
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Deel 1: ‘Dag liefje, met Mila gaat het goed en ik klungel lekker
verder’ van Stefaan Degand
Acteur Stefaan Degand werd geboren in 1978 en groeide op in het West-Vlaamse
Wevelgem, een dorp dat hij ontgroeide in de grootstad Antwerpen, waar het leven
zich verder ontspon.
In een bezwerend en intens proza verhaalt hij over dat leven tot op heden. Over hoe
de liefde in zijn leven kwam, en ook weer ging. En terugkwam. Over hoe leven ook
maar wat klungelen is. En over eten, lekker, gulzig en veel. ‘Dag liefje, met Mila gaat
het goed en ik klungel lekker verder’ is een ode aan zijn veel te vroeg gestorven
vrouw, zijn dochter Mila en aan het leven. Het is een boek dat tegelijk oorverdovend
luid en ontroerend stil is.

Deel 2: ‘Dondersteen: roman’ van Johan de Boose
Met enkel zichzelf als gezelschap reist Johan de Boose in ‘Dondersteen’ dwars door
de VS. Hij is op weg naar de navel van de wereld, een oeroud landschap in Utah, om
zijn overleden vader een laatste saluut te brengen. Halverwege houdt hij halt in
Gardner, het door God verlaten stadje waar zijn boezemvriend en zwager Gary
begraven ligt.
Al reizende spit Johan door zijn geheugen in een poging de herinneringen aan zijn
overleden dierbaren in leven te houden. Zo ontstaat een rijkgeschakeerd portret van
zijn vader, een amateurnatuurkundige die in gedachten de wereld bereisde, maar in
werkelijkheid zijn werkkamer nauwelijks verliet. En ook Gary krijgt gestalte, als
Johans drinkebroeder, een duisterder versie van hemzelf met wie het fataal afliep.
Met ‘Dondersteen’ schrijft de 59-jarige acteur en auteur een mooie roman vol warme
melancholie over het omgaan met verlies. Het is een zoektocht naar verwantschap
op een eenzame planeet en een warm eerbetoon van een schrijvende zoon voor zijn
vader.

Deel 3: ‘Wat wij willen: mijn leven als moeder, vrouw, feminist’ van
Isabel Allende.
In ‘Wat wij willen’ neemt Isabel Allende ons mee op haar meest persoonlijke en
emotionele reis in jaren. Ze vertelt over de belangrijke rol die het feminisme in haar
leven speelt, van haar kindertijd tot nu. Ze roemt de vrouwen die haar leven richting
hebben gegeven, zoals haar moeder Panchita, haar dochter Paula en haar literair
agent Carmen Balcells. Maar ook schrijvers als Virginia Woolf en Margaret Atwood,
en vele anderen hebben haar geïnspireerd om zich in te zetten voor vrouwenrechten
en om te strijden tegen achterstelling en discriminatie.
Allicht vandaar dat ze ook met grote betrokkenheid schrijft over actuele thema's als
de #MeToo-beweging en het leven in tijden van een wereldwijde pandemie. En dat
alles doet Allende met die onmiskenbare passie voor het leven en de aanstekelijke
overtuiging dat er ook op haar leeftijd alle tijd is voor de liefde.
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Isabel Allende werd in 1942 uit Chileense ouders geboren in de Peruaanse
hoofdstad Lima. Ze woonde op veel verschillende plekken, momenteel werkt ze als
schrijfster en journaliste in San Francisco.

De boeknummers
‘Dag liefje, met Mila gaat het goed en ik klungel lekker verder’ van Stefaan
Degand.
Speelduur: 4:34, boeknummer: 29770.
6 braillebanden, boeknummer: 17480.
‘Dondersteen: roman’ van Johan De Boose.
Speelduur: 8:13, boeknummer: 30236.
‘Wat wij willen: mijn leven als moeder, vrouw, feminist’ van Isabel Allende.
Speelduur: 3:48, boeknummer: 304801.
6 braillebanden, boeknummer: 46349.
Spaanstalige versie ‘Mujeres del alma mía’. Speelduur: 4:19, boeknummer: 800088.

Verhaal centraal: ‘De dwaler’ van Roos van Rijswijk
Met haar boek ‘De dwaler’ laat de Nederlandse Roos van Rijswijk een wereld zien
die op de onze lijkt, maar het net niet is. Zo besluit een man midden in een chique
woonwijk op straat te blijven liggen, en vraagt een vrouw uit medelijden een
wildvreemde mee naar zee. Een buitenaardse verkenner onderzoekt of de mens
meer is dan bladgroen en een klas wordt voor een spelletje levend Stratego wel heel
erg verdeeld door hun docent. Empathie komt uit de kraan, in een hijskraan ben je
het verst verwijderd van de doden, en alleen in ‘De dwaler’ kan je vissen in de
gangen van een ziekenhuis.
‘De dwaler’ is sprankelend, prikkelend en poëtisch! Je kan nu luisteren naar het
verhaal ‘De dag dat Alfred besloot te gaan liggen’, het duurt een kwartier.

Boeknummer
‘De dwaler’ van Roos van Rijswijk.
Speelduur: 4:30, boeknummer: 304907.

Ho ho ho: drie boeken in kerstsfeer
We wensen jou een hartverwarmende maand, met veel liefde, vriendschap, een
gezellig samenzijn en uiteraard leuk leesvoer. December is de ideale gelegenheid
om kerstverhalen te lezen en daarom trakteren we je op deze kerstspecial! We tippen
een romantisch verhaal voor hondenliefhebbers, een bundel spannende
misdaadverhalen en een meeslepende streek- en familieroman.
Zalig kerstfeest!
‘Kerstmis met een staartje’ van Lizzie Shane
‘Kerstmisdaadverhalen’, samengesteld door Otto Penzler
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en ‘Winter in Schotland’ van Sarah Morgan.

Deel 1: ‘Kerstmis met een staartje’ van Lizzie Shane
De inwoners van Pine Hollow beschouwen hun stadje graag als de Mary Poppins
onder de steden: vrijwel perfect in ieder opzicht. En dat is het ook, tenzij je lid bent
van de gemeenteraad en ervoor moet zorgen dat alles zo perfect blijft.
Als Ben door een tragisch ongeluk zijn zus en schoonbroer verliest, trekt hij in hun
huis en neemt de zorg voor hun dochter Astrid op zich. Ook biedt hij schoorvoetend
aan de taken van zijn schoonbroer in de gemeenteraad over te nemen. Dat is met
kerst geen pretje: Ben wordt gedwongen een moeilijke budgetbeslissing te nemen en
sluit het plaatselijke asiel. Dat neemt hondenliefhebber Ally hem niet in dank af. Zij
heeft nog drie weken de tijd om voor alle viervoeters een nieuwe thuis te vinden en is
daarnaast vastbesloten wraak te nemen op deze harteloze ambtenaar. Maar als Ally
Ben leert kennen, blijkt hij veel redelijker – en knapper – dan verwacht.
‘Kerstmis met een staartje’ van Lizzie Shane is een humoristisch en romantisch
verhaal voor honden- en kerstliefhebbers!

Deel 2: ‘Kerstmisdaadverhalen’, samengesteld door Otto Penzler
Otto Penzler is de eigenaar van The Mysterious Bookshop in New York. Hij is één
van ’s werelds grootste kenners op het gebied van spanning en thrillers. In het boek
‘Kerstmisdaadverhalen’ verzamelde hij allerlei misdaadverhalen die zich afspelen
rond Kerstmis, zowel oude als moderne. Lees over misdaad onder de mistletoe,
dodelijke kerstpuddings en meedogenloze kerstmannen.
Deze bundel bevat spannende en grappige verhalen van onder andere: Arthur
Conan Doyle, Mary Higgins Clark, Peter Robinson, Sara Paretsky, Donald E.
Westlake en Colin Dexter.
Je kan nu luisteren naar een fragment uit het verhaal ‘Het lot’ van de Amerikaanse
Mary Higgins.

Deel 3: ‘Winter in Schotland’ van Sarah Morgan
‘Winter in Schotland’ van Sarah Morgan is een emotionele, meeslepende roman over
de zussen Hannah, Beth en Posy, die na lange tijd terug samen komen.
Workaholic Hannah weet dat ze onmogelijk de rest van haar leven vakanties met
haar familie kan vermijden. Naast de hooggespannen verwachtingen van haar familie
heeft ze nu ook stress vanwege het grote geheim dat ze sinds kort met zich
meedraagt.
Huismoeder Beth zit in een persoonlijke crisis. Het enige wat zij van kerst verwacht is
tijd om te besluiten of ze weer aan het werk zal gaan. De bedoeling was echter dat
haar familie voor ontspanning zou zorgen, en niet het tegendeel!
Posy vraagt zich af of ze wel haar “beste leven” leidt, maar durft niet te veranderen
uit loyaliteit tegenover haar ouders. Tot haar nieuwe buurman Luke de rust komt
verstoren …
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In de koude Schotse Hooglanden droomt Suzanne McBride van de perfecte kerst
met haar drie totaal verschillende dochters. Maar zullen ze een hele vakantie met
elkaar kunnen samenleven? Suzanne zal moeten vertrouwen op de kracht van
familiebanden om haar dochters weer bij elkaar te krijgen.

De boeknummers
‘Kerstmis met een staartje’ van Lizzie Shane.
Speelduur: 11:00, boeknummer: 30350.
‘Kerstmisdaadverhalen’, samengesteld door Otto Penzler.
Speelduur: 8:32, boeknummer: 26391.
‘Winter in Schotland’ van Sarah Morgan.
Speelduur: 12:00, boeknummer: 304107.

Hoorspel uit de doos: ‘Lisa, of het ongelijk’ van
Fernand Handtpoorter
Lisa, 55 jaar, heeft nog maar weinig verwachtingen en illusies. Ze werkt op een
donker kantoor op de derde verdieping van het Arbeidsbureau, een vervallen
gebouw. Vandaar kijkt ze neer op het oude stadsgedeelte, en bewondert ze de
feeërieke feestverlichting op kerstavond.
Lisa helpt werkzoekenden en maakt hen wegwijs in de administratieve doolhof, maar
voor de meesten zal er nooit werk zijn. Voor velen van hen wordt het nooit goed: zij
zijn dan ook de vaste klanten van het Arbeidsbureau. Toch reageren zij gelaten:
wanneer ze op de hoogste verdieping geraken via de eindeloze trap met de
beschimmelde muren vol levenstragiek, tocht en kilte, zijn ze te ontmoedigd om
amok te maken.

Fernand Handtpoorter (1933-2007) was een Vlaams dichter uit Poperinge. Naast
proza schreef hij ook heel wat toneelstukken en hoorspelen voor de BRT. Thema’s in
zijn werk zijn liefde, vergankelijkheid, de hypocrisie van de burgerij, de teloorgang
van de natuur, de plaats van het ik-individu in het universum, de onmacht van het
individu tegenover de machtswellust van het establishment, enzovoort. Zijn werk
wordt beschreven als melancholisch en grimmig, maar tegelijk ook uitbundig met een
ironische toets. Handtpoorter won talrijke literaire prijzen.
Je kan nu luisteren naar zijn hoorspel ‘Lisa, of het ongelijk’, in een regie van Michel
De Sutter. Het hoorspel duurt een uur.
Je hoort onder meer de stemmen van Doris Van Caneghem, Emmy Leemans,
Machteld Ramoudt en Ugo Prinsen.
‘Lisa, of het ongelijk’ van Fernand Handtpoorter.
Speelduur: 1:00, boeknummer: 21059.
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Colofon
Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer!
De artikels in dit nummer werden geschreven door Celine Camu, Saskia Boets,
Thomas Van den Eynde en Diego Anthoons.
Je hoorde de stemmen van Rita Waeytens en Kurt Vanooteghem.
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