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Op de hoogte 

Enkele wijzigingen in de Luistervinkrubrieken 

Luister eens naar een podcast!  

‘Ik haat lezen’ bestaat 10 jaar en dat vieren we met onder meer een tv-spot en 

een online escaperoom! 

Schrijf je in voor de leesclub met Carmien Michels over ‘Vaders die rouwen’ op 

26 november bij ons in de bib  

Blijf op de hoogte met onze maandelijkse lezersnieuwsbrief 

en Volg Luisterpunt op Instagram 

Deel 1: Enkele wijzigingen in de Luisterpuntrubrieken 

Maandelijks landt Luistervink in je brievenbus of op je online boekenplank. Met ons 

magazine willen we jou inspireren met talrijke boekentips en nieuws over onze 

organisatie en de boekenwereld.  

De inhoud van sommige rubrieken geraakte echter uitgeput. Tijd voor iets nieuws 

dus! We schrappen drie rubrieken: ‘Lezers tippen lezers’, ‘Reis rond de wereld’ en 

‘Hoorspel uit de doos’. ‘Reis rond de wereld’ bleek niet zo gesmaakt, we kregen geen 

tips meer binnen van jullie en het leek ons een mooi moment om de hoorspelen te 

vervangen door een rubriek over podcasts. Daar was vraag naar. We stellen 

meeslepende, interessante podcasts voor in de nieuwe rubriek ‘Radio Podcast’! 

Want je kan er niet meer omheen. Er bestaan podcasts over vanalles en nog wat. Er 

is zoveel keuze. We helpen je door de bomen het bos te zien en tippen maandelijks 

een podcast die volgens ons de moeite waard is te beluisteren!  

Wil je graag meer weten over podcasts? We vertellen je er in het volgende deel meer 

over.  

Deel 2: Luister eens naar een podcast! 

Een podcast is een soort radioprogramma of talkshow dat je kan beluisteren waar en 

wanneer je maar wil. Je kan een podcast streamen (met internetverbinding) of 

downloaden en beluisteren zonder internetverbinding. Net zoals een Daisy-

luisterboek! Ondertussen zijn podcasts een echte hype geworden. Een hype die blijft. 

Iedereen kan podcasts maken, over welk onderwerp dan ook. Maar hoe is het 

allemaal begonnen? En vanwaar komt de naam “podcast”? In 2004 kwam de 

allereerste iPod op de markt. Vanaf dat moment konden mensen muziek en audio 

beluisteren waar ze maar wilden. Het woord “podcast” is een samentrekking van de 

woorden “iPod” en “broadcast” – wat “uitzenden” betekent in het Engels.  

Een podcast kan je op verschillende manieren beluisteren. Je kan naar de website 

surfen waar de podcast wordt aangeboden, of een app op je tablet of smartphone 

gebruiken. Op de iPhone of iPad staat standaard de Podcast-app. Met een Android-

toestel zoals Huawei of Samsung moet je een extra app installeren om naar podcasts 

te kunnen luisteren. 
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Er zijn veel goede apps beschikbaar. Zo heeft Google zijn eigen podcast-app, 

Google Podcasts, en ook op Spotify, het grote muziekstreamingplatform, vind je heel 

wat podcasts. Een andere aanrader is Stitcher.  

Wanneer je een podcastapp hebt gedownload, kan je beginnen! Zoek een podcast 

op in de zoekbalk, of snuister eens doorheen de thema’s. Er bestaan podcasts over 

de meest uiteenlopende onderwerpen zoals lifestyle, wetenschap, sport, muziek, 

literatuur, actualiteit, enzovoort. Bij de meeste apps kan je je ook gratis abonneren op 

een bepaalde podcast, zodat je een melding krijgt van zodra er een nieuwe 

aflevering beschikbaar is.  

Ook Luisterpunt heeft een eigen podcast, met interviews die we voor ons 

huistijdschrift afnamen. Je kan deze beluisteren op www.anchor.fm/luisterpuntbib of 

met je favoriete podcast-app. Je vindt ons met een simpele zoekopdracht naar 

‘Luisterpuntbibliotheek’.  

Wil je graag meer info over podcasts, of ben je op zoek naar inspiratie? Surf dan 

naar www.vlaamsepodcasts.be of www.podcastluisteren.nl. Of beluister onze 

nieuwste rubriek ‘Radio Podcast’ waarin we elke maand een aflevering tippen. Veel 

luisterplezier!  

Deel 3: ‘Ik haat lezen’ bestaat 10 jaar en dat vieren we met onder 

meer een tv-spot en een online escaperoom! 

‘Ik haat lezen’, onze campagne gericht op kinderen en jongeren met dyslexie of 

andere leesmoeilijkheden, bestaat 10 jaar! Deze campagne voeren we samen met 

Eureka ADIBib, zij zorgen voor ADIBoeken - toegankelijke schoolboeken die worden 

voorgelezen met voorleessoftware - wij zorgen voor toegankelijke leesboeken!  

Enkele voordelen van Daisy-luisterboeken voor kinderen met dyslexie is dat ze 

boeken kunnen lezen die passen bij hun intellectueel en emotioneel niveau. Ze zijn 

niet langer aangewezen op enkel Makkelijk Lezen-boeken die, naarmate ze ouder 

worden, niet meer aansluiten bij hun leefwereld. Bovendien kunnen ze dezelfde 

boeken lezen als hun klasgenoten, wat een boost geeft aan hun leesmotivatie en 

zelfvertrouwen. Kinderen met dyslexie nemen geregeld ook het gedrukte boek erbij 

terwijl ze het Daisy-luisterboek lezen, aan een aangepaste voorleessnelheid, wat een 

ideale leestraining is.  

We bereiken al heel wat kinderen, eind 2021 waren bijna 5.700 kinderen met 

dyslexie lid bij ons! Toch zijn er nog altijd heel wat kinderen en leerkrachten die onze 

Daisy-boeken niet kennen. Daarom lanceren we van 29 augustus tot en met 2 

september een televisiespot op Eén. In deze speelse spot tonen we dat volop 

genieten van een goed verhaal niet vanzelfsprekend is als je dyslexie hebt. De spot 

begint met een jongen die ’s avonds in bed een spannend boek over een ridder leest. 

Omwille van zijn dyslexie leest de jongen het woord verkeerd, waardoor er geen 

“ridder” in het kasteel staat maar een “redder”. De boodschap luidt dat één letter het 

verschil maakt! Vervolgens leest de jongen het gedrukte boek samen met de Daisy-

versie, en volgt hij in de klas mee op de computer. Dankzij deze hulpmiddelen hoeft 

dyslexie geen drempel te zijn, noch binnen, noch buiten de schoolmuren.   

 

http://www.podcastluisteren.nl/
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Naast een televisiespot op Eén lanceren we in oktober een online Ik haat lezen-

escaperoom waarin we de speler laten ervaren hoe het is om dyslexie te hebben en 

welke drempels daarmee gepaard gaan, maar vooral ook wat de kracht van 

hulpmiddelen is en hoe leuk lezen kan zijn! Ook een Ik haat lezen-studiedag en 

opendeurdag voor onze jonge lezers staat op het programma.  

Meer info vind je op www.ikhaatlezen.be  

Deel 4: Schrijf je in voor de leesclub met Carmien Michels over 

‘Vaders die rouwen’ op 26 november bij ons in de bib 

Heb jij 'Vaders die rouwen' van Carmien Michels al gelezen? Of staat deze 

verhalenbundel nog op je leeslijst? Kom naar de leesclub 'deBuren Boekt' op 

zaterdag 26 november om 14u bij ons in Brussel, Broekstraat 49-53. In de reeks 

deBuren Boekt brengt deBuren een auteur samen met een kleine groep lezers voor 

een diepgaand gesprek over één boek. We keren het boek binnenstebuiten, 

bespreken onze favoriete fragmenten en stellen vragen aan elkaar en aan Carmien 

zelf! Aline Lapeire (deBuren) leidt het gesprek. 

‘Vaders die rouwen’ gaat over vaders: alle vaders zien af, maar sommigen net iets 

meer dan andere. Ze schieten tekort, missen hun kinderen of hinken hun eigen 

vaders achterna. Ze krijgen te maken met ziekte, stalking, foltering en klein, 

alledaags verdriet. Terwijl de vaders zich in bochten wringen, worden ze 

geobserveerd door hun dochters, partners, reisgezellen en honden. Hannibal belandt 

steeds opnieuw in precaire situaties. Meneer Huh, een van de meest tragische 

figuren, ziet overal paarden: in zijn dromen en in zijn kinderen. Wraak krijgt gekke 

staartjes, wereldnieuws sijpelt binnen. Liefde en mededogen winnen langzaam maar 

zeker terrein.  

Collega Diego Anthoons interviewde Carmien Michels voor Luistervink (juni 2022) en 

nomineerde ‘Vaders die rouwen’ voor het project ‘1 Stad, 19 Boeken’. Je kan het 

interview herbeluisteren in Luistervink juni of via je favoriete podcast-app. Zoek op 

“Luisterpunt Podcast”. 

Neem je graag deel aan de leesclub? Inschrijven kan op op onze website 

www.luisterpuntbibliotheek.be/leesclub-vadersdierouwen of op 

https://deburen.eu/programma/5410/leesclub-met-carmien-michels.  

Als lid van Luisterpunt kan je deelnemen aan een kortingstarief van €3. 

Deel 5: Blijf op de hoogte met onze maandelijkse lezersnieuwsbrief  

Begin dit jaar vroegen we jullie mening in een uitgebreide lezersbevraging over onze 

werking. Heel wat lezers gaven aan dat ze graag meer via e-mail op de hoogte 

gehouden willen worden. Daarom starten we dit najaar met een maandelijkse 

nieuwsbrief met info over onze werking, boekentips, aanwinstenlijsten en meer. Houd 

je mailbox in de gaten!  

http://www.ikhaatlezen.be/
http://www.luisterpuntbibliotheek.be/
https://deburen.eu/programma/5410/leesclub-met-carmien-michels
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Deel 6: Volg Luisterpunt op Instagram 

Naast een Facebook-account hebben we nu ook een Instagram-account! Zoek 

‘Luisterpunt’ op de Instagram-app of surf naar www.instagram.com/luisterpunt voor 

inspirerende boekentips, auteurslezingen, een blik achter de schermen, en meer!  

Nieuws uit Boekenland 

'Onze jongens in Frankrijk' van Bert Cornelis vertelt het oorlogsverhaal van 

Alfons Leempoels, onze oudste actieve lezer  

Vier mee met de Week van het Nederlands en beluister de bijhorende 

taalkrant of vraag de brailleversie aan!  

en Ontdek de shortlist voor de Europese Literatuurprijs 

Deel 1: 'Onze jongens in Frankrijk' van Bert Cornelis vertelt het 

oorlogsverhaal van Alfons Leempoels, onze oudste actieve lezer  

Deze zomer gingen we op bezoek bij Alfons Leempoels. Met zijn 105 lentes is hij 

onze oudste actieve lezer! Samen met auteur Bert Cornelis overhandigden we hem 

het eerste cd-exemplaar van het Daisy-luisterboek 'Onze jongens in Frankrijk'. In dit 

boek doet Alfons zijn verhaal over zijn vlucht naar Frankrijk tijdens de Tweede 

Wereldoorlog. 

 

Op 10 mei 1940 viel het Duitse leger België binnen. Op die dag moesten zo'n 

332.200 mannen tussen 16 en 35 jaar, beter bekend als de CRAB's - letterwoord 

voor Centre de Recrutement de l’Armée Belge - zich “verplicht” paraat houden voor 

het Belgische leger en vluchtten zij naar het toen nog niet bezette Frankrijk. Alfons 

was een van die jongemannen. Samen met zijn neef Leonard De Keyser en broer 

Gaëtan vertrokken ze met de fiets richting Frankrijk. Leonard hield over deze periode 

ook een dagboek bij, dat integraal is opgenomen in dit boek. 

Je kan nu luisteren naar een fragment, verteld vanuit het standpunt van Alfons.  

Boeknummer 

‘Onze jongens in Frankrijk’ van Bert Cornelis.   

Speelduur: 1:43, boeknummer: 30539. 

Deel 2: Vier mee met de Week van het Nederlands en beluister de 

bijhorende taalkrant of vraag de brailleversie aan!  

Van 1 tot en met 8 oktober is het opnieuw zover: de Week van het Nederlands, een 

samenwerking van Vlaams-Nederlands Huis deBuren en de Taalunie. We vieren de 

pracht van het Nederlands, en dat zit ook duidelijk vervat in het thema dit jaar: 

‘schoonheid van de Nederlandse taal’. De ambassadeurs van deze achtste editie zijn 

de Vlaamse scenarist en columnist van De Standaard Raf Njotea en Nederlands 

dichter en schrijver Joost Oomen. En net zoals vorig jaar zetten we samen met onze 

Nederlandse collega’s van Passend Lezen de bijhorende Taalkrant om naar een 

luisterversie en brailleversie! Je ontdekt er een interview met de ambassadeurs, 

weetjes over onze taal, toffe activiteiten en uitdagingen.  

http://www.instagram.com/luisterpunt/
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De ambassadeurs lazen de krant zelf in! Beluister de krant op 

deweekvanhetnederlands.org. Ontvang je de Taalkrant graag in braille? Stuur een e-

mail naar info@luisterpuntbibliotheek.be of bel naar 02 423 04 11.  

Deel 3: Ontdek de shortlist voor de Europese Literatuurprijs  

Eind juni werd de shortlist bekendgemaakt voor de Europese Literatuurprijs. Deze 

prijs is een initiatief van onder meer het Nederlandse Letterenfonds, en bekroont 

zowel de schrijver als vertaler van het beste hedendaagse Europese literaire 

fictiewerk, dat in het voorgaande jaar in Nederlandse vertaling is verschenen. De 

prijsuitreiking vindt plaats op 5 november. We zetten de vijf genomineerde boeken 

voor jou op een rij.  

‘Vang de haas’ van Lana Bastašić. Vertaald uit het Servo-Kroatisch. Twaalf jaar 

nadat ze elkaar voor het laatst hebben gezien, krijgt Sara een telefoontje van Lejla, 

haar beste vriendin van vroeger. Sara woont al jarenlang in Dublin terwijl Lejla in hun 

moederland Bosnië is gebleven. Lejla vraagt haar naar Mostar te komen om samen 

op zoek te gaan naar Armin, Lejla’s broer die lang geleden vermist is geraakt. Sara 

twijfelt of ze wel moet gaan, ze noemt Dublin nu eindelijk haar thuis en ze voelt er 

weinig voor om terug te keren naar het land dat ze ontvluchtte vanwege de 

burgeroorlog. Maar diep vanbinnen weet ze dat ze toch dat vliegtuig zal nemen, 

rechtstreeks terug naar haar verleden.  

Speelduur: 8:13, boeknummer: 29520.  

‘Nocilla-trilogie’ van Agustín Fernández Mallo. Vertaald uit het Spaans. In zijn 

Nocilla-trilogie voert Agustín Fernández Mallo talloze verhalen op van mensen en 

plaatsen die Amerika en de wereld in het digitale tijdperk van de 21ste eeuw 

weerspiegelen. In het midden van de woestijn in Nevada staat een afgezonderde 

populier die bedekt is met honderden paren schoenen. Verderop langs Route 50 

wordt een eenzame prostituee verliefd op een verzamelaar van gevonden foto’s. In 

Las Vegas bouwt een Argentijnse man een eigenaardig monument voor Jorge Luis 

Borges. Dit zijn slechts enkele van de verhaallijnen uit de trilogie, die wordt aanzien 

als een van de hoogtepunten in de recente Spaanse literatuur.  

Dit boek wordt momenteel ingelezen. 

‘Een geest in de keel’ van Doireann Ní Ghríofa. Vertaald uit het Engels. Na de 

geboorte van haar vierde kind vullen eindeloze lijsten vol taken de dagen van een 

jonge schrijfster. Terwijl ze worstelt met dat repetitieve bestaan, dringt zich een stem 

uit het verleden op: die van de 18e-eeuwse dichteres Eibhlín Dubh Ní Chonaill. Het 

gedicht dat zij schreef na de moord op haar echtgenoot wordt beschouwd als een 

van de belangrijkste in de Ierse literatuur. Doireann Ní Ghríofa verweeft knap twee 

vrouwenlevens: dat van een Ierse edelvrouw die al knielend een handvol bloed van 

het levenloze lichaam van haar man drinkt, en dat van een jonge vrouw die zich, 

tussen het stofzuigen en kolven door, de ambitieuze taak stelt het gedicht van haar 

voorgangster te vertalen. Gaandeweg transformeert de schrijfster steeds meer in een 

detective die een historisch vrouwenleven probeert te reconstrueren. 

Dit boek wordt momenteel ingelezen. 

 

https://weekvanhetnederlands.org/
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‘De wereld is niet stuk te krijgen’ van Maxim Osipov. Vertaald uit het Russisch. In 

zijn krachtige, onsentimentele en verrassende verhalen richt de Russische schrijver 

Maxim Osipov zijn blik op mensen die door ingrijpende gebeurtenissen – verraad, 

maatschappelijke commotie, ziekte of dood – grote veranderingen ondergaan. Net zo 

geraffineerd en veelzijdig als in een roman belicht hij de mensen van verschillende 

kanten en legt hij hen bloot tot in de kern van hun wezen en onzekerheden. Osipov 

“vangt” zijn personages op momenten dat ze zich de vraag stellen die in veel 

negentiende-eeuwse literatuur werd gesteld: “Hoe moet een mens leven?” 

18 braillebanden, boeknummer: 46353.  

Dit boek wordt momenteel ingelezen. 

‘Het geknetter in de sterren’ van Jón Kalman Stefánsson. Vertaald uit het 

IJslands. De kleine jongen die net zijn moeder heeft verloren, moet een nieuw woord 

leren: stiefmoeder. “Nu ga je het krijgen”, zeggen zijn vriendjes als de jongen een 

stiefmoeder krijgt, en omdat zijn vader vaak weg is, vlucht de jongen met zijn tinnen 

soldaatjes in een droomwereld: hele legers helpen hem te strijden tegen zijn 

eenzaamheid. Hij krijgt ook aandacht van zijn grootmoeder, die hem verhalen vertelt 

over haar ouders: de ondernemende overgrootvader die de familie tot aan de 

afgrond bracht en de overgrootmoeder die afsprak met een kapitein. In poëtische 

zinnen vangt de volwassen verteller zijn jeugd en zijn familie. 

Speelduur: 6:37, boeknummer: 304882.  

Heerlijk ontspannend 

‘Crossroads’ van Walter Van den Broeck, 

‘De zwemclub van Shelly Bay’ van Sophie Green 

en ‘Dierenhelden. 100 ongelooflijke verhalen: van Bob de straatkat tot Barrie, 

de puppy die een militair hielp om weer gelukkig te worden’ van Clare Balding 

Deel 1: ‘Crossroads’ van Walter Van den Broeck 

Een beschrijving van de twintigste-eeuwse ontwikkeling van het Vlaamse stadje 

Olen, toegespitst op het leven van twee zussen, een schooljuffrouw en een 

uitbaatster van het lokale café, beiden ongetrouwd en tot hun dood samenlevend in 

het ouderlijk huis.  

Toen Jos Boeckx van café In de Kroon in 1940 verongelukte, liet hij een vrouw en 

drie kinderen van om en bij de tien jaar na. Moeder Irma bleef niet bij de pakken 

zitten. “Van trouwen komt hier niets in huis!” waarschuwde ze. Na schooltijd ging 

Gust uit werken, Jen hielp in het café en Maria mocht voor kleuterleidster studeren. 

De inkomsten gingen naar Irma. Beide zussen bleven hun hele leven ongetrouwd, 

hoewel de aanbidders stonden aan te schuiven. De hardnekkigste was Jos van de 

P., die een vaste stek had aan de toog, dicht bij Jen. Op 1 januari 2001 sloten de 

zussen de zaak en gingen ze op de bovenverdieping wonen. Het café werd verkocht 

noch verhuurd. Ze kwamen niet vaak meer buiten, ontvingen geen bezoek, lieten 

zich door niemand helpen, wilden geen dokter over de vloer. Ze aten een tosti in de 

Crossroad of een pizza bij nevenbuur Mavili’s. Jen lichtte driemaal per dag de 

brievenbus. 
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Maar op een dag kreeg de postbode argwaan omdat de brievenbus uitpuilde van het 

reclamedrukwerk … 

 

Walter van den Broeck is een van onze beste prozaïsten. Zijn romans en 

toneelstukken zijn meermaals bekroond, o.a. met twee Staatsprijzen, in 1982 voor 

toneel en in 1993 voor proza. Hij is ereburger van Olen. 

Deel 2: ‘De zwemclub van Shelly Bay’ van Sophie Green  

Australië, 1982. In een slaperig stadje aan de kust neemt Theresa zich voor om elke 

ochtend bij zonsopgang te gaan zwemmen in Shelly Bay. Weduwe Marie zwemt al 

haar hele leven vanaf hetzelfde strand. De 25-jarige Leanne zoekt ontspanning van 

haar werk als verpleegster – want hulp bieden is een stuk makkelijker dan hulp 

vragen. Elaine is net verhuisd vanuit Engeland en heeft in Australië geen andere 

vrienden gevonden dan de fles.  

 

Deze vier vrouwen lijken niets met elkaar gemeen te hebben tot ze elkaar elke 

ochtend tegenkomen op het strand waar ze zwemmen. Het begin van een 

onverbrekelijke vriendschap, een vriendschap die hun levens verandert. 

 

Sophie Green woont en werkt in Sydney. Ook haar populaire roman ‘De leesclub aan 

het einde van de wereld’ vind je in onze bibliotheek. 

Deel 3: ‘Dierenhelden. 100 ongelooflijke verhalen: van Bob de 

straatkat tot Barrie, de puppy die een militair hielp om weer 

gelukkig te worden’ van Clare Balding 

‘Dierenhelden’ is een ontroerend feelgoodboek over 100 bijzondere dieren die hun 
stempel hebben gedrukt op onze geschiedenis. 
 
Zo ontmoeten we Bobbie, de wonderhond die meer dan vierduizend kilometer 
onherbergzaam terrein doorkruiste om weer thuis te komen. Hij werd de inspiratie 
voor Lassie. De duif Cher Ami bezorgde, ondanks twee keer beschoten te zijn, een 
bericht dat in 1918 het leven redde van 194 soldaten. 
 
Sinds Alexander de Grote een stad heeft vernoemd naar het paard dat in het heetst 
van de strijd zijn leven redde (en een andere stad naar zijn hond), staat de 
geschiedenis van de mens bol van ontzagwekkende verhalen over bijzondere dieren. 
In dit vrolijke en indrukwekkende boek bracht Clare Balding de honderd 
heldhaftigste, hartverwarmendste en grappigste van die verhalen samen. 
 
Clare Balding is een Engelse omroepster, journalist, auteur, sportliefhebster en grote 
dierenvriend. 
 

De boeknummers 

‘Crossroads’ van Walter Van den Broeck.  

Speelduur: 3:15, boeknummer: 30024. 

4 braillebanden, boeknummer: 17540. 
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‘De zwemclub van Shelly Bay’ van Sophie Green. 

Speelduur: 15:34, boeknummer: 318422. 

19 braillebanden, boeknummer: 46357. 

‘Dierenhelden. 100 ongelooflijke verhalen: van Bob de straatkat tot Barrie, de 

puppy die een militair hielp om weer gelukkig te worden’ van Clare Balding.  

Speelduur: 10:30. Boeknummer: 30206. 

Een gesprek met Julius Schellens over zijn boek 

‘Oproer in de Kempen 1798 – 1830’ 

Julius Schellens werd geboren in 1949 in een landelijk dorpje in Westerlo en woont 

nu in Westmeerbeek, een deelgemeente van Hulshout. De liefde voor taal kreeg hij 

mee vanuit zijn klassieke scholing Grieks-Latijns. Wanneer hij schrijft, doet hij dat 

vanuit zijn blindheid heel gevoelsmatig, aangezien de tastzin, het gehoor, de reuk en 

smaak zijn voornaamste bronnen van waarneming zijn. Voor visuele beelden put hij 

uit zijn herinnering van toen hij nog kon zien. Hij schreef al 2 dichtbundels, het 

waargebeurde verhaal ‘Mijn moeder is mijn mama niet’, en het jeugdboek ‘Mijn ogen 

zijn jouw ogen: Dagboek van een geleidehond’, waarvoor hij zich liet inspireren door 

zijn dagelijkse ervaringen met zijn eigen geleidehond. Al deze titels vind je in onze 

collectie, we geven straks de korte inhoud en de boeknummers mee.  

In 2017 won Julius de prestigieuze Lion-Francout-prijs, een jaarlijkse bekroning voor 

een blinde persoon die zich ondanks zijn of haar beperking inzet voor de 

maatschappij. Julius zette zich zo jarenlang in om de toegankelijkheid van 

horecazaken en musea voor mensen met een beperking te verbeteren. 

Vorig jaar verscheen zijn roman ‘Oproer in de Kempen 1798 – 1830’, bij Willems 

Uitgevers. Als lezer ontdek je hoe mensen in de Kempen de Belgische revolutie van 

1830 beleefd hebben.  

In deze warmhartige streekroman vertellen Ward, een veteraan van de Boerenkrijg 

en de napoleontische oorlogen, en Adriaan, een brouwerszoon uit Hulshout, hoe 

eerst de Fransen en daarna de al even gehate Nederlanders uit ons land verdreven 

werden. Het verhaal speelt zich af in de streek rond Hulshout, Herselt en Westerlo, in 

het huidige Merodegebied in de Zuiderkempen, en is gebaseerd op historische 

feiten. Fictie en non-fictie lopen door elkaar, gefantaseerde personages en 

historische figuren gaan hand in hand. Te midden van het oorlogsgeweld en de 

dramatische gebeurtenissen die zouden leiden tot het ontstaan van een nieuw land, 

leren we Machteld kennen, misschien wel het meest wijze personage in dit historisch 

gefundeerde fresco. Een vrouw om naar te luisteren én om verliefd op te worden. 

Dit najaar verschijnt deel 2 van ‘Oproer in de Kempen’, met als titel ‘Een nieuw leven 

in een nieuw land’. 

Julius was te gast in #opdesofametseka, het podcastprogramma van Boeken Café. 

Ook zijn partner Anne Van Moere, die als beeldontwerpster de cover van het boek 

maakte, schoof mee aan tafel. Ze vertelden uitgebreid over ‘Oproer in de Kempen’. 

Gastvrouw is Seka Dobric. 

Je kan nu luisteren naar het gesprek, het duurt 40 minuten.  
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Daarna hoor je een fragment uit het boek.  

Een gesprek met Julius Schellens over ‘Oproer in de Kempen’ 
[https://youtu.be/dVnn99f2xns] 

De boeknummers 

‘Oproer in de Kempen’. Speelduur: 4:29, boeknummer: 29626. 6 braillebanden, 

boeknummer: 17532.  

‘Mijn moeder is mijn mama niet’. Het waargebeurde verhaal van Rita die naar 

eigen zeggen wel een biologische moeder heeft gehad maar nooit een liefdevolle 

mama heeft gekend. Het is een getuigenis over fysieke mishandelingen, psychisch 

lijden, angst, onzekerheid en doodsverlangen, maar ook een hunkering naar liefde 

en affectie. 

Speelduur: 4:00, boeknummer: 27514. 5 braillebanden, boeknummer: 17355.  

‘Mijn ogen zijn jouw ogen: dagboek van een geleidehond’. Jeugdboek 

geschreven samen met Ruth Wielockx. Rino is een geleidehond. In zijn dagboek 

vertelt hij wat hij allemaal doet voor zijn blinde baasje. Met informatie over de 

opleiding tot blindengeleidehond.  

Speelduur: 1:00, boeknummer: 28044. 2 braillebanden, boeknummer: 45166. 

‘Mijn alter ego: een reis door onze leefwereld’. In deze bundel ontbloot Julius 

Schellens enkele minder fraaie kantjes van hemzelf, vaak met een snuifje ironie en 

soms ook met een vleugje zelfspot. Het is een selectie van gedichten die hij schreef 

van 2009 tot 2014. Hij drukt zich vaak verhalend uit met beeldende taal zodat zijn 

werk soms prozaïsche poëzie wordt.  

Speelduur: 1:00, boeknummer: 23205. 

‘Ego sum: bundeling van gedichten, mijmeringen en cursiefjes’. Een 

bloemlezing van 38 gedichten en mijmeringen en 6 cursiefjes? De gedichten werden 

thematisch gegroepeerd in 7 hoofdstukken: liefde, weemoed en verlangen, afscheid 

en gemis, onafhankelijk geluk, tijd, reisindrukken en tenslotte een variatie aan 

thema's. Als interludium tussen de verschillende delen werden enkele cursiefjes 

toegevoegd. 

Speelduur: 1:19, boeknummer: 16383.  

Auteurs lezen voor en wel in je oor 

Elk jaar lezen zo’n veertig auteurs hun eigen boek in voor jou. Tim Foncke laat ons 

toe in zijn persoonlijke wereld aan de hand van een briefroman. Sylvie Marie brengt 

een relaas over een gezin dat op springen staat. En een nieuwe dichtbundel van Ann 

Van Dessel stemt tot zelfreflectie.   

Ontdek:  

‘De wegwijzers mogen weg’ van Tim Foncke 

‘Alles valt: roman’ van Sylvie Marie 

en ‘Als de lucht valt’ van Ann Van Dessel  

https://youtu.be/dVnn99f2xns
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Deel 1: ‘De wegwijzers mogen weg’ van Tim Foncke 

Nadat een lange liefde stukloopt trekt de 37-jarige schrijver weer in bij zijn moeder. 

Later verblijft hij ook in een hotelkamer in Aalst, in Thailand, in Aaigem en in Zuid-

Frankrijk. Hij besluit de fles de rug toe te keren en vanuit al deze plekken schrijft hij 

brieven naar zijn ex-geliefde en verschillende vrienden. Hierin beschrijft hij recente 

en minder recente herinneringen, jeugdzondes en dagelijkse mijmeringen.  

Beetje bij beetje wordt de sluier verder opgelicht en krijgen we meer inzicht in de 

voorhistorie van de schrijver. Over zijn vroeg overleden vader en diens impact op de 

auteur, over de scheiding van zijn ouders en over eerdere liefdes. Het is een 

tragikomische roman over liefde, vriendschap en thuiskomen.  

Tim Foncke schreef na een carrière als komiek de omstreden brievenboeken ‘De 

geachten’ en ‘Het leven is goed als je niet deelneemt’. Later verscheen de roman 

God is klein geschapen. Met Delphine Lecompte, Joke Van Caesbroeck en Piet De 

Praitere vormt Foncke het literair collectief Moedig achterwaarts. 

Deel 2: ‘Alles valt’ van Sylvie Marie 

‘Alles valt’ beschrijft een woelig jaar in het leven van de bijna 30-jarige Roderik 
Deroo. Samen met zijn vrouw Caroline en zoontje Cas vormt hij een doorsneegezin. 
Alles lijkt perfect, maar onderhuids woekert bij Roderik een grote waaromfase. Op 
het werk begaat hij onvergefelijke blunders en thuis schittert hij door afwezigheid. 
Het leven in de Gentse Stropstraat snijdt hem stilaan de adem af. Wanneer bij een 
banale ruzie de kleine Cas in de brokken deelt, is Roderiks hele bestaan 
overgeleverd aan de wetten van de vrije val. 
 
‘Alles valt’ is een speels gestileerde roman over hoe allerlei in wezen doodnormale 
gebeurtenissen tot dramatische wendingen leiden en over hoe obscuur verdriet in 
staat is het spanningsveld tussen hypothese en werkelijkheid op te heffen. 
 
Sylvie Marie is schrijver en schrijfdocent. Ze publiceerde eerder vier dichtbundels en 
één roman. Haar werk werd genomineerd voor de Herman de Coninckprijs, de J.C. 
Bloem Poëzieprijs en de Eline van Haarenprijs, en bekroond met de Prijs Letterkunde 
Oost-Vlaanderen en Humo’s Gouden Aap. 
 

Deel 3: ‘Als de lucht valt’ van Ann Van Dessel 

”Als de lucht valt, zijn alle mussen dood”. Het klinkt behoorlijk apocalyptisch en Van 
Dessel zet in deze nieuwe dichtbundel de wereld inderdaad letterlijk op z’n kop. De 
dood wordt als een oude vriend in de ogen gekeken en vers na vers geeft de leegte 
zich bloot. Geen angstwekkende diepte, maar een levende bron van mogelijkheden.  
 
Ann Van Dessel heeft opvallend weinig woorden nodig om tot de kern te komen. Met 
vakmanschap en zelfreflectie construeert ze prachtige gedichten die stemmen tot 
nadenken.  
 

De boeknummers 

‘De wegwijzers mogen weg’ van Tim Foncke. Ingelezen door de auteur. 

Speelduur: 3:50, boeknummer: 30861.  
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‘Alles valt’ van Sylvie Marie. Ingelezen door de auteur. 

Speelduur: 10:25, boeknummer: 30673.  

12 banden, brailleboeknummer 17586.  

‘Als de lucht valt’ van Ann Van Dessel. Ingelezen door de auteur. 

Speelduur: 0:55, boeknummer: 30799.  

Onder de loep: twee boeken over sekswerk  

In de zomer van vorig jaar diende de regering een wetsontwerp in om het seksueel 

strafrecht te hervormen. Op 18 maart 2022 keurde het federaal parlement de 

bijgestuurde plannen goed, vanaf 1 juni traden ze in werking. 

De goedkeuring van het nieuwe seksueel strafrecht in ons land omvat niet alleen 

strengere straffen voor verkrachting, maar ook een "decriminalisering" van sekswerk.  

Sekswerk in België is dus niet langer strafbaar, hulpverleners reageren enthousiast: 

"Dit is historisch!” België is het eerste land in Europa en het tweede land ter wereld 

om deze stap te zetten, na Nieuw-Zeeland. 

De nieuwe wetgeving zorgt ervoor dat het voor sekswerkers niet meer onmogelijk is 

om openlijk samen te werken met boekhouders of banken, zonder deze laatsten in 

de problemen te brengen. Voortaan kunnen sekswerkers een leven op een officiële 

manier opbouwen en bijvoorbeeld ook loonfiches genereren. Dat klinkt voor de 

meeste mensen normaal, maar voor de meeste sekswerkers was dit allemaal 

onmogelijk. Vaak werkten ze met bizarre horecacontracten en moest hun werk onder 

de radar blijven. 

 

We stellen twee boeken voor die meer achtergrond bieden en een blik achter de 

schermen geven: 

‘En vraag niet waarom: sekswerk in België’ van Hans Vandecandelaere 

en ‘Hoerenchance’ van Sigrid Schellen.  

Deel 1: ‘En vraag niet waarom: sekswerk in België’ van Hans 

Vandecandelaere 

“Hoezo, je wil een boek over ons schrijven?” Een van de eerste prostituees waar 

Hans Vandecandelaere zijn wild idee aan uitlegde, keek hem verbaasd aan. Daarna 

volgde een lange uiteenzetting over de vele gezichten van sekswerk in België. Want 

je hebt vrouwen, mannen en transgenders. Er zijn ook raamprostituees, pornoacteurs 

en seksuele dienstverleners voor personen met een beperking. En dan zwijgen we 

nog over de wondere wereld van massagesalons, champagnebars, escorts en 

sekswebcams. Reporters zijn vermetel. Drie jaar lang reisde Vandecandelaere het 

land door. Op bedden in raambuurten, op sofa’s in lounges van sterrenhotels of 

wiebelend op bierbakken in een achterkamer van een café, overal sprak hij met 

sekswerkers. Hij trok ook hun entourage aan de mouw: raamverhuurders, managers 

van escortbureaus en privéhuizen, gezondheidswerkers, juristen, leden van de 

recherche, het parket en de sociale inspectie.  
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Betaalseks is misschien wel een van de laatste taboes in onze samenleving. Dit boek 

biedt je een brede blik achter de coulissen. 

Hans Vandecandelaere studeerde geschiedenis aan de UGent en is auteur, 

journalist en stadsgids. Hij schreef meerdere boeken over Brussel. 

Deel 2: ‘Hoerenchance’ van Sigrid Schellen 

“Ik was bloednerveus. Mijn hart bonsde in mijn keel, mijn handen waren klam en mijn 
voeten ijskoud. Ik liep zenuwachtig heen en weer door mijn appartement, mijn hoofd 
brekend over hoe ik hem zou ontvangen. Zou ik hem vriendelijk de hand schudden 
terwijl ik me voorstelde, of kon ik dat beter overslaan en hem meteen kussen? 
Kleed ik hem uit of doet hij dat zelf? Vraag ik hem zich eerst even in de badkamer op 
te frissen of word ik verondersteld hem te wassen? Vooraf betalen of nadien?” 
De eerste klant. Een nieuwe ervaring. Een nieuw leven. “Ik wilde het maar een paar 
dagen doen, hooguit een week, als remedie tegen de verveling, omdat ik wat 
spanning in mijn leven wilde, omdat ik het geld wel kon gebruiken. De job bleek 
echter te leuk om niet te blijven uitoefenen. Wat begon als een spelletje is inmiddels 
uitgegroeid tot een fulltime baan met een businessplan en toekomstvisie”, vertelt 
Sigrid Schellen. 
 
Ze schreef met ‘Hoerenchance’ een openhartig en fascinerend boek waarmee ze het 
taboe rond sekswerk wil doorbreken, de clichés wil ontkrachten en pleit voor een 
wettelijk statuut. De verhalen over haar belevenissen als sekswerker zijn soms 
sensueel en prikkelend, dan weer humoristisch of kwetsbaar. 
 
Jarenlang was Sigrid Schellen een van de bekendste sekswerkers van Vlaanderen, 
ze werkte ook mee aan het Canvas-programma ‘Sekswerkers'. Intussen nam haar 
carrière een andere wending en is ze relatietherapeute en seksuologe.  
 

De boeknummers 

‘En vraag niet waarom: sekswerk in België’ van Hans Vandecandelaere. 

Speelduur: 10:40, boeknummer: 30887. 

10 braillebanden, boeknummer: 17306. 

‘Hoerenchance’ van Sigrid Schellen.  

Speelduur: 4:00, boeknummer: 28610. 

De terugblik: twee boeken over piraterij en misdaad 

op zee 

Aye aye captain! Verhalen en boeken over piraten zijn niet enkel voor kinderen. We 

tippen twee bijzonder interessante boeken. In het eerste boek maken we kennis met 

de geschiedenis van kapers uit onze eigen contreien en hun invloed op de politiek. 

Het tweede boek belicht de praktijken van moderne piraten en criminelen op zee.  

We bespreken:  

‘Piraten van de Noordzee: een verborgen geschiedenis van Brest tot Bergen’ 

van Alban Van der Straten  
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en ‘De jungle op zee: de onbestrafte misdaden tegen mens en milieu op zee’ 

van Ian Urbina.  

Deel 1: ‘Piraten van de Noordzee: een verborgen geschiedenis van 

Brest tot Bergen’ van Alban Van der Straten 

Al eeuwenlang spreken kapers tot de verbeelding. Waar de meeste mensen 

verontwaardigd zouden zijn als ze hoorden dat hun overgrootvader een oplichter 

was, zouden ze eerder trots zijn mochten ze horen dat die een piraat was. Dit boek 

van filosoof en politicoloog Alban Van der Straten werpt een blik op het schimmige 

bestaan van deze ongure zeevaarders, die vaak vooral agressieve opportunisten en 

gehaaide ondernemers waren. Hun bedrijfsmodel bestond uit geweld, plundering en 

handel.  

Zonovergoten stranden zoals in ‘Pirates of the Caribbean’ vind je niet in dit boek. 

Zeeroverij in de regen staat daarentegen centraal. Van der Straten richt zich op de 

Noordzee en andere aangrenzende zeeën als regionale insteek, die samen al 

eeuwenlang één van de meest bevaren maritieme zones ter wereld vormen. We 

volgen vrijbuiters van alle slag doorheen de geschiedenis, beginnend bij de 

strooptochten langs de kustlijn van Gallica Belgica in de eerste eeuw tot de laatste 

expeditie van een kaper uit Calais in 1813.  

‘Piraten van de Noordzee’ geeft een kleurrijke en avontuurlijke kijk in de riskante 

economische realiteit van deze kaapvaarders, maar zonder exotische clichés.  

Deel 2: ‘De jungle op zee: de onbestrafte misdaden tegen mens en 

milieu op zee’ van Ian Urbina  

Een adrenaline-aangedreven tour door een uitgestrekte, wetteloze en ongebreidelde 

criminele wereld die maar weinigen ooit hebben gezien: de volle zee. 

Er zijn nog maar weinig grenzen op onze planeet. Maar misschien wel de wildste, en 

minst begrepen, zijn de oceanen van de wereld: te groot om te controleren, en 

zonder duidelijke internationale autoriteit, zijn deze immense gebieden met 

verraderlijk water het toneel van ongebreidelde criminaliteit en uitbuiting. 

Mensenhandelaars en smokkelaars, piraten en huurlingen, wrakdieven, 

burgerwachten en ongrijpbare stropers, abortusaanbieders op zee, clandestiene 

oliedumpers, geketende slaven en losgeslagen verstekelingen ... Puttend uit vijf jaar 

gevaarlijke en onverschrokken berichtgeving, vaak honderden kilometers van de 

kust, stelt Ian Urbina ons voor aan de bewoners van deze verborgen wereld.  

Door hun verhalen over verbazingwekkende moed en brutaliteit, overleving en 

tragedie, onthult hij een wereldomspannend netwerk van misdaad en uitbuiting dat 

voortkomt uit de visserij-, olie- en scheepvaartindustrie en waar de economieën van 

de wereld van afhankelijk zijn.  

Dit unieke reportagewerk, dat zowel een aangrijpend avonturenverhaal als een 

verbluffende uiteenzetting is, brengt voor het eerst volledig de verontrustende realiteit 

in beeld van een zwevende wereld die ons allemaal verbindt, een plek waar iedereen 

alles kan doen omdat niemand kijkt.  
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Ian Urbina is een Amerikaanse onderzoeksjournalist die onder andere schreef voor 

The New York Times en The Atlantic. 

De boeknummers 

‘Piraten van de Noordzee: een verborgen geschiedenis van Brest tot Bergen’ 

van Alban Van der Straten.  

Speelduur: 11:26, boeknummer: 31006.  

‘De jungle op zee: de onbestrafte misdaden tegen mens en milieu op zee’ van 

Ian Urbina.  

Speelduur: 21:25, boeknummer: 29586.  

Het Neusje van de Zalm: ‘Dom: pleidooi tegen 

onwetendheid’ van Réginald Moreels 

Réginald Moreels is chirurg. Hij was medeoprichter van Artsen Zonder Grenzen in 

België. Hij zetelde in de senaat en was achtereenvolgens staatssecretaris en minister 

van Ontwikkelingssamenwerking. Hij is nog altijd actief als oorlogschirurg en opereert 

nu in Beni. Hij was een graag geziene gast in het Vier-programma Topdokters. 

In het boek ‘Dom: pleidooi tegen onwetendheid’ fileert Réginald Moreels een hele rits 

maatschappelijke thema’s tot op het bot. Mensen laten zich volgens hem veel te 

gemakkelijk in slaap wiegen door oppervlakkige en naïeve standpunten. Hij toont 

zich een wereldburger pur sang, die een broertje dood heeft aan elke vorm van 

nationalisme en populisme. Met zijn grote betrokkenheid op de mens, dieren, 

rechtvaardigheid en gelijkheid, bezit hij een atypisch profiel: hij denkt diep na over 

noodzakelijke structurele veranderingen, maar is evenzeer begaan met de concrete 

mens voor wie hij iets kan doen. 

Boeknummer 

‘Dom: pleidooi tegen onwetendheid’ van Réginald Moreels. Speelduur: 6:00, 

boeknummer: 29894.  

Auteur in de kijker: Peter Verhelst 

Peter Verhelst werd in 1962 geboren in Brugge. Hij is een van de meest gelauwerde 

en meest veelzijdige auteurs in Vlaanderen en bij uitbreiding in ons taalgebied. 

Poëzie, proza, teksten voor theater- en dansvoorstellingen, jeugdliteratuur, novelles, 

… hij beheerst het métier tot in de puntjes. Hij debuteerde in 1987 met de 

dichtbundel ‘Obsidiaan’ maar het duurde tot 1999, met ‘Tongkat, een 

verhalenbordeel’, voor hij omarmd werd door het grote publiek. 

Zijn esthetische, uitgepuurde, zeer literaire stijl maakt hem bij een aantal 

boekenliefhebbers minder geliefd, zijn werk leest inderdaad niet vlotjes weg op een 

bankje in het park, het vraagt concentratie en verdieping. Maar wat word je beloond 

als je deze inspanning kan opbrengen. Wondermooie zinnen, verhalen en gedichten 

die prachtige beelden oproepen en je meevoeren naar een fantasierijke wereld. 
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Peter Verhelst werd in zijn carrière bedolven onder de prijzen. ‘Tongkat’ en het 

jeugdboek ‘Het geheim van de keel van de nachtegaal’ zijn zijn meest bekroonde 

werken. 

Recent ontving hij nog de Constantijn Huygens-prijs voor zijn hele oeuvre en dit 

najaar krijgt hij de Arkprijs voor het vrije woord. 

 

Uit het juryverslag van de Constantijn Huygens-prijs, eind 2021: “Het lijdt geen twijfel: 

Peter Verhelst heeft een adembenemend oeuvre. ‘Tongkat’, ‘Zwerm’, ‘Nieuwe 

sterrenbeelden’, ‘Zing zing’, deze zomer nog de bundel ‘2050’. Hij is de verdiende 

laureaat van de Constantijn Huygens-prijs’’ aldus de jury, die verder mooi 

verwoordde: “En toch: de Vlaming, de dichter, de romancier, jeugdauteur, 

theaterauteur en zelfs performancekunstenaar zou zich bij die prijs misschien wat 

ongemakkelijk kunnen voelen. We kennen hem als iemand die zich niet graag binnen 

de omheining van een label of een genre plaatst, zelfs de publicatie van een werk is 

een horde, want het betekent dat levend taalmateriaal stolt. Inkt op papier. Opgezet 

weefsel. Hetzelfde geldt voor zoiets als ‘een oeuvre’. Dat moet volgens Verhelsts 

poëtica blijven bewegen, blijven herschreven worden, het moet doorbloed. Het is 

literaire onrust die naar een geheel eigen universum leidt, soms prachtig intuïtief, 

soms donker, kritisch en pulserend. Op deze manier moet de toekenning van deze 

Constantijn Huygens-prijs ook gezien worden: niet als een bevestiging van wat is 

geweest, maar als een bekroning van de volgehouden inspanning van Peter Verhelst 

om te blijven zoeken naar alles wat zou kunnen zijn.” 

We bespreken de volgende boeken: 

‘Tongkat. Een verhalenbordeel’, waarmee hij zowel de Gouden Uil, de Jonge 

Gouden Uil en de Driejaarlijkse Prijs van de Vlaamse Gemeenschap in België, 

als de F. Bordewijkprijs in Nederland won, 

 

 ‘Geschiedenis van een berg’, 

‘Koor: een keuze uit de poëzie (1987-2017)’, 

‘Voor het vergeten’ 

en ‘2050. Gedichten’. 

Deel 1: ‘Tongkat. Een verhalenbordeel’ 

Zijn naam is Prometheus, de jongen-die-het-vuur-bewaart-achter-zijn-tanden. Hij 

wordt opgepakt in de hoofdstad en vermoord in de kelders van het politiegebouw. 

Vlak na zijn dood treedt een winter in die het land jarenlang zal teisteren. Als de 

koning ook verdwijnt, breekt de revolutie uit. 

 

Veel mensen hebben met de dood van Prometheus te maken. Ulrike, een meisje met 

veranderende haren dat zowel de koning als Prometheus heeft gekust, een 

kamerjongen van de koning die zich in alle stilte bekwaamt in de kunst van het 

terrorisme, de Centauren die half jongen zijn en half motorfiets, de moeder van 

Prometheus, die in een muur woont, en een jongen die zich terugtrekt op een eiland 

vol rozen en aardbeien en die zijn teksten aan de poten van trekvogels bindt. 
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‘Tongkat’ bestaat uit verhalen over een stad die onherroepelijk uiteenvalt. De lezer 

wordt binnengeleid in een bordeel in het donkere hart van die stad, waar de warme 

lichamen uit woorden bestaan en waar de meisjes die er werken tongkatten worden 

genoemd ... 

Deel 2: ‘Geschiedenis van een berg’ 

Ook in deze roman weet Peter Verhelst het esthetische op ongeëvenaarde wijze te 

rijmen met het engagement. Hij pakt de lezer met beide handen vast om hem nooit 

meer los te laten: “Het ontroostbare troostende: dat ik het niet ben die mezelf of de 

woorden hoeft te begrijpen, maar dat er woorden zijn. Die mij begrijpen.” 

 

‘Geschiedenis van een berg’ speelt zich af in Droomland. In dit parallelle universum 

worden gorilla's, maar ook giraffen, buffels, vissen en leeuwen, gedwongen tot 

beschaving. Door de ogen van zo'n mensgeworden dier beleeft de lezer de werking 

van Droomland van binnenuit. Wanneer dit wezen eindelijk een volwaardig mens 

mag worden genoemd, komt het tot een helse climax waarin natuur en cultuur de 

strijd aangaan. De roman is een Verhelst pur sang en tegelijk weer volstrekt 

origineel. 

Deel 3: ‘Koor: een keuze uit de poëzie (1987-2017)’ 

In 1987 debuteerde Peter Verhelst met de dichtbundel ‘Obsidiaan’. Dertig jaar later, 

als gevestigd dichter, kiest en publiceert hij voor het eerst een bloemlezing uit zijn 

opzienbarende poëzie. In ‘Koor’ kan de lezer zich laven aan deze bijzondere keuze 

uit eerder gepubliceerd werk, aangevuld met een aantal ongepubliceerde gedichten, 

waarin de grote thema’s als verdriet en liefde weer de bovenhand krijgen. Deze 

nieuwe context dwong Verhelst niet alleen tot een andere volgorde, maar vaak ook 

tot een herwerking van de gedichten zelf. Het is een koor geworden van 120 

gedichten, die met elkaar een nieuwe samenzang aangaan. 

Deel 4: ‘Voor het vergeten’ 

Onverwacht overlijdt de moeder van Peter Verhelst. Hij is getuige van de rouw van 

zijn vader en probeert daarbij ook zelf een weg te vinden in een proces vol rauw-

realistische, mythische, zintuiglijke, essayistische en poëtische verhalen. Haast 

krampachtig graaft hij naar herinneringen. 

Tegelijk opent hij op volstrekt originele wijze nieuwe werelden waarin edelherten, 

vissen, kunstwerken, witte katten en Japanse tuinen huizen. 

‘Voor het vergeten’ is geen moederboek, en ook geen boek over de dood, maar een 

hartstochtelijke ode aan ons hakkelende, tastende verzet tegen betekenisloosheid en 

verdriet. Verhelst probeert met handen en voeten iets vitaals te scheppen. Iets wat 

we ons blijvend kunnen herinneren. Om eindelijk te kunnen vergeten. 

Deel 5: ‘2050. Gedichten’ 

Het iconische jaar 2050. Alles is fundamenteel veranderd. Wie willen we zijn? Wie is 

de vijand? Waar kunnen we overleven? Hoe kunnen we in deze tijden afscheid 

nemen? Zijn onze dromen digitaal? Hebben utopieën nog betekenis? Is het feest 
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voorbij of moet het nog beginnen? Is deze wereld de echte? Gelooft iemand nog dat 

kunst de wereld kan redden? Is de toekomst dood? Waar is iedereen gebleven? Wat 

betekent dat licht in de verte? ‘2050’ bestaat uit 98 gedichten; sommige kort, andere 

bladzijden lang; sommige woedend of destructief, andere teder of verdrietig, of 

strijdbaar en reikend naar nieuwe vormen van schoonheid. Nieuwe betekenissen. 

Nieuwe beelden. Nieuwe mythologieën. Hoe hard of hopeloos ook, elk gedicht 

zindert van de hartstochtelijke liefde voor poëzie. 

 

Deze bundel werd omgezet met de financiële steun van Rotary Menen, waarvoor 

onze grote dank. 

De boeknummers 

‘Tongkat. Een verhalenbordeel’. 

Speelduur: 13:46, boeknummer: 11477. 

‘Geschiedenis van een berg’. 

Speelduur: 2:27, boeknummer: 21715. 

3 braillebanden, boeknummer: 15981.  

‘Koor: een keuze uit de poëzie (1987-2017)’. 

Speelduur: 3:00, boeknummer: 25551. 

‘Voor het vergeten’. 

Speelduur: 5:49, boeknummer: 26311. 

9 braillebanden, boeknummer: 17093. 

‘2050. Gedichten’. 

Speelduur: 2:00, boeknummer: 30223. 

Over de taalgrens 

‘Sabor a chocolate’ van José Carlos Carmona  

en ‘Le rapport de Brodeck’ van Philippe Claudel 

Deel 1: ‘Sabor a chocolate' van José Carlos Carmona 

Adrian Troadec, een jonge melkboer uit het Zwitserse Lausanne, is hartstochtelijk 

verliefd op Alma Trapolyi, een jonge violiste en dochter van de directeur van het 

Conservatoriumorkest. Adrian regisseert zijn leven en al zijn inspanningen met als 

enig doel Alma verliefd te laten worden. Van meesterlijk leren schaken tot het 

openen van een chocoladefabriek, Adrian doet er alles aan om haar voor zich te 

winnen. 

‘Sabor a chocolate’ is een onvolledige symfonie van liefde en dromen. Een roman zo 

intens en verslavend als de beste chocolade.  

Deel 2: ‘Le rapport de Brodeck’ van Philippe Claudel 

‘Le rapport de Brodeck’, vertaald als ‘Het verslag van Brodeck’, is een hedendaagse 

fabel die zich afspeelt in een bergdorp. 
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De locatie en het tijdstip beschrijft Claudel nooit expliciet maar er is een duidelijke 

parallel met de Tweede Wereldoorlog merkbaar.  

Brodeck wordt tijdens een grote oorlog gedwongen naar een concentratiekamp te 

gaan en keert aan het einde van de oorlog terug naar zijn dorp. Hij krijgt de opdracht 

om een verslag te schrijven over de Anderer, een vreemdeling die enkele maanden 

eerder in het dorp is komen wonen. Details zijn niet nodig, de feiten zijn genoeg. 

Zolang maar duidelijk wordt dat de dood van de vreemdeling onvermijdelijk was. 

Brodeck ontdekt al snel meer dan de bedoeling was. 

Hij besluit naast het officiële verslag een persoonlijk document bij te houden. Al 

schrijvende wordt hij herinnerd aan zijn deportatie naar het kamp waar hij al zijn 

waardigheid verloor, en komt hij erachter wat zijn vrouw is aangedaan tijdens zijn 

afwezigheid. Intussen hoort hij steeds meer gedempte stemmen, die hem doen 

inzien dat hij zelf misschien ook niet zo thuis is onder zijn dorpsgenoten als hij tot dan 

toe had gedacht. 

Een meesterwerk van de Franse topauteur Phillipe Claudel, ook bekend van het 

boek ‘Het kleine meisje van meneer Linh’. Met ‘Le rapport de Brodeck’ won Claudel 

de Prix Goncourt des Lycéens en de Independent Foreign Fiction Prize.  

De boeknummers 

‘Sabor a chocolate’ van José Carlos Carmona. 

Speelduur: 1:56, boeknummer: 800017.  

‘Le rapport de Brodeck’ van Philippe Claudel.   

Speelduur: 9:54. Boeknummer: 700078.  

Nederlandstalige versie ‘Het verslag van Brodeck’. Speelduur: 9:34, boeknummer: 

16252. 

Voor de liefhebber van: Vlaamse klassiekers 

Ben je fan van Vlaamse klassiekers, of staat een tijdloos literair werk al even op je 

leeslijst? We tippen vijf kleppers van Vlaamse bodem die de moeite waard zijn om te 

ontdekken of te herontdekken!  

We bespreken:  

‘Boerenpsalm’ van Felix Timmermans 

‘De blijde dag’ van Stijn Streuvels 

‘Een revolverschot’ van Virginie Loveling 

‘De Kapellekensbaan, of de 1ste illegale roman van Boontje’ van Louis Paul 

Boon 

en ‘Dood van een non’ van Maria Rosseels 

Deel 1: ‘Boerenpsalm’ van Felix Timmermans  

Uit de pen van Felix Timmermans (1886-1947) vloeiden toneelstukken, novellen, 

romans met een historisch karakter, novellen, gedichten en religieus getinte werken. 
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Naast schrijven had hij nog een andere passie: tekenen en schilderen! Zo illustreerde 

hij zijn eigen boeken, maar ook enkele werken van zijn vriend en collega-schrijver 

Ernest Claes. Zijn bekendste roman is ‘Pallieter’, over de levenslustige Vlaamse 

boerenjongen Pallieter die met zijn huishoudster Charlot in Lier woont. Je vindt het 

boek in onze collectie. 

Deze maand tippen we 'Boerenpsalm', een roman die hij schreef in 1935 en recent 

opnieuw uitgegeven werd. In het voorjaar was de roman een regelrechte bestseller in 

de Vlaamse boekhandels, met Bart Van Loo als grote ambassadeur van dit boek. 

Geregeld laten we een aantal klassiekers opnieuw inlezen, en enkele jaren geleden 

was het reeds aan 'Boerenpsalm'. We waren de “hype” dus alvast voor! 

In 'Boerenpsalm' vertelt een Vlaamse boer zijn levensverhaal. Boer Wortel is met 

beide voeten neergepoot in zijn geboortegrond. Zijn vrouw Fien is zijn impulsieve 

tegenpool. Haar zoon Fons, die in de knoop ligt met zijn omgeving maar vooral met 

zichzelf, is het grootste probleem voor Fien. Uiteindelijk gaat ze eraan ten onder. 

Wortel hertrouwt met Frisine, de vrouw van zijn overleden zoon Fons. Door 

jaloersheid verteerd, verdenkt hij zijn jonge vrouw van ontrouw …  

Deel 2: ‘De blijde dag’ van Stijn Streuvels 

De West-Vlaming Stijn Streuvels – pseudoniem voor Frank Lateur - was een van de 

belangrijkste Vlaamse schrijvers in de twintigste eeuw. Hij overleed in 1969 op 98-

jarige leeftijd en laat een oeuvre na van meer dan duizend boeken! 

Zijn bekendste werken? ‘De vlaschaard’, ‘Het leven en de dood in den Ast’ en ‘De 

teleurgang van de waterhoek’, die je ook als Daisy-luisterboek in onze collectie vindt. 

Zijn werk blijft onder de aandacht, zo bracht uitgeverij Lannoo in juni 2021 vijf titels 

opnieuw uit.  

In zijn romans staan de gewone man en het Vlaamse dorpsleven centraal. We tippen 

‘De blijde dag’, dat ook verfilmd werd. 

Deze roman gaat over Hélène Grisar die afgeschermd grootgebracht wordt in een 

weeshuis, geleid door strenge nonnen. Op een dag krijgt ze onverwachts bezoek van 

een rijke oom, die haar meeneemt op een familie-uitje. Zo krijgt ze voor de eerste 

keer een klein voorsmaakje van het leven buiten de kloostermuren. Na die “blijde 

dag” is er iets in haar veranderd. Ze komt in opstand tegen de zusters en bedenkt 

een plan om van het weeshuis weg te lopen ... 

Deel 3: ‘Een revolverschot’ van Virginie Loveling, herwerkt door 

Annelies Verbeke 

Virginie Loveling (1836-1923) groeide op in Nevele, een dorp en deelgemeente van 

het Oost-Vlaamse Deinze. In 1870 bracht ze samen met haar oudere zus Rosalie 

hun eerste poëziebundel uit. Vervolgens publiceerden ze ‘Novellen’ en ‘Nieuwe 

novellen’. Rosalie stierf jammer genoeg op jonge leeftijd. Virginie bleef volop verder 

schrijven en publiceerde romans – eerst in een realistische stijl, daarna meer richting 

naturalisme. Thema’s die in haar werk centraal staan zijn onder andere vrouwelijke 

emancipatie, opvoeding en godsdienst.  
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Niet alleen in Vlaanderen maar ook in Nederland was ze een gewaardeerd 

schrijfster, ze werd er benoemd tot “Ridder in de Orde van Oranje Nassau”! Tijdens 

de Eerste Wereldoorlog schreef Loveling het leven tijdens de Duitse bezetting neer in 

een dagboek. Ze schrijft zonder taboes over de problemen tijdens de oorlog, de 

maatschappelijke ontwikkelingen, haar doodsangst, haar contacten met de bezetter 

en niet het minst over haar vrees voor de inbeslagneming van haar dagboek. Je vindt 

‘Oorlogsdagboeken 1914-1918’ in onze collectie.  

Een van haar bekendste boeken is haar laatste roman ‘Een revolverschot’, het 

levendige verhaal over notarisdochters Marie en Georgine Santander die na de dood 

van hun ouders samen in het ouderlijk huis in het gezapige dorpje Vroden wonen. 

Wanneer de zussen verliefd worden op een en dezelfde overbuurman nemen hun 

levens een tumultueuze wending …  

Het schrijverscollectief Fixdit – dat de literaire canon wil uitbreiden met werk van 

belangrijke vrouwelijke auteurs – gaf deze roman vorig jaar opnieuw uit, 

gemoderniseerd en van een nawoord voorzien door Annelies Verbeke.  

‘Loveling geeft ons een meedogenloze, hartverscheurende inkijk in de gevoelswereld 

van iemand die in het leven bij herhaling aan het kortste eind trekt.’ – aldus Annelies 

Verbeke. 

Deel 4: ‘De Kapellekensbaan, of de 1ste illegale roman van Boontje’ 

van Louis Paul Boon 

“Hij was de grootste prozaschrijver die Vlaanderen heeft voortgebracht, de meest 

gedrevene, de meest bevlogene, de eerlijkste, hij die het meest heeft gedurfd”, 

vertelde Jeroen Brouwers.  

Louis Paul Boon (1912-1979) schreef onder andere poëzie, romans, pornografie, 

cursiefjes, ... Hij was een van de grote vernieuwers van de naoorlogse roman in 

Vlaanderen en Nederland. Bekende werken van zijn hand - die ook werden verfilmd - 

zijn ‘Menuet’, ‘Pieter Daens’, ‘Vergeten straat’ en ‘De bende van Jan de Lichte’.  

Maar ook ‘De Kapellekensbaan’ hoort in het rijtje. Het burgermeisje Ondineke 

Bosmans waant zich het centrum van het universum. Om hogerop te komen in het 

leven gooit ze haar vlechtjes en borstjes en haar sluwheid in de strijd. Ze wil koste 

wat kost ontsnappen aan het grauwe bestaan in “de stad van de 2 fabrieken waar het 

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

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

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

naasten. Uiteindelijk blijft Ondine met lege handen achter, terwijl de mensen om haar 

heen het ware geloof menen te hebben ontdekt: het geloof in gestage vooruitgang 

door wetenschap en techniek. Maar hoe zonnig sommigen het ook inzien, het blijft er 

maar regenen. De stad blijkt onze eigen naoorlogse wereld te zijn, waarover Louis 

Paul Boon en enkele huisvrienden heftig debatteren. 

Over één ding zijn ze het niettemin eens: het is de hoogste tijd om met zijn allen op 

zoek te gaan naar “de waarden die waarlijk tellen” in ons kortstondige bestaan. 
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Deel 5: ‘Dood van een non’ van Maria Rosseels 

Maria Rosseels (1916-2005) was schrijfster en filmjournaliste, en stond mee aan de 

wieg van de filmkritiek in Vlaanderen. Haar bekendste roman is ‘Dood van een non’, 

dat ook verfilmd werd. Thema’s die geregeld terugkeren in haar boeken zijn 

vrouwenemancipatie en de problemen die christenen ervaren in een moderne 

wereld.  

In ’Dood van een non’ lezen we het verhaal van Sabine Arnauld, gekluisterd aan een 

rolstoel bidt ze om een wonder. In ruil voor genezing belooft ze God dat ze haar 

verdere leven als non zal dienen. Haar enige voorwaarde is dat ze eerst nog één jaar 

mag doorbrengen met haar geliefde Joris Marion. Ze geneest, maar Sabine houdt 

zich niet aan haar belofte: ze trouwt met Joris. Als haar man en kind sterven, wordt 

ze verteerd door een groot schuldgevoel. Ze treedt in het klooster, maar na een 

religieuze crisis maakt ze een zwerftocht tot in het Verre Oosten. Een door Rome 

geëxcommuniceerde Chinese priester leert haar om haar geestelijke hoogmoed af te 

leggen. Geloof wordt hoop, en nadien liefde. 

De boeknummers 

‘Boerenpsalm’ van Felix Timmermans.  

Speelduur: 4:48, boeknummer: 27096.  

6 braillebanden, boeknummer: 40753.  

‘Pallieter’ van Felix Timmermans.  

Speelduur: 10:48, boeknummer: 24720. 

7 braillebanden, boeknummer: 38234. 

‘De blijde dag’ van Stijn Streuvels.  

Speelduur: 4:40, boeknummer: 30162.  

‘Langs de wegen’ van Stijn Streuvels.  

Speelduur: 7:00, boeknummer: 30221.  

‘Een revolverschot’ van Virginie Loveling, herwerkt door Annelies Verbeke.  

Speelduur: 8:00, boeknummer: 30129.  

‘Oorlogsdagboeken 1914-1918’ van Virginie Loveling.  

Speelduur: 15:38, boeknummer: 8407. 

‘De Kapellekensbaan, of de 1ste illegale roman van Boontje’ van Louis Paul 

Boon.  

Speelduur: 21:27, boeknummer: 27327. 

‘Dood van een non’ van Maria Rosseels. 

Speelduur: 13:00, boeknummer: 27416. 

Verhaal centraal: ‘Duel’ van Eduardo Halfon 

Eduardo Halfon werd in 1971 geboren in Guatemala maar verhuisde op zijn tiende 

voor vele jaren naar de VS, alvorens naar Guatemala terug te keren. Momenteel 
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woont hij in Frankrijk. Zijn overgrootouders zijn dan weer afkomstig uit uiteenlopende 

landen als Oekraïne, Egypte, Palestina, Spanje, Libanon, Syrië en Polen. 

In 2019 verscheen zijn succesvolle verhalenbundel ‘De Poolse bokser’ en een jaar 

later deed hij opnieuw van zich spreken met ‘Duel’. 

“Al onze reizen zijn eigenlijk een en dezelfde reis, met meerdere haltes en 

overstappen.” 

Eduardo Halfon laat het zijn hoofdpersoon zeggen, maar hij had het net zo goed over 

zijn eigen oeuvre kunnen hebben. De reis die Halfon aflegt in zijn verhalen, van de 

Verenigde Staten naar Guatemala, van Polen naar Italië, is een continuüm. Waar hij 

ook komt, elke nieuwe plaats roept vragen bij hem op over wie hij is en wat deze 

wereld is. Vaak speelt familie daarbij een belangrijke rol; de strijd tussen broers en 

zussen, een raadsel uit zijn jeugd, het eeuwigdurende gevecht van zijn joodse familie 

met de herinnering aan de holocaust. 

De reis van Eduardo Halfon beweegt zich in het schemergebied tussen gebeurtenis 

en herinnering, tussen feit en vermoeden. Tastend zoekt hij naar een manier om die 

wereld in woorden te vatten. De verhalen in ‘Duel’ zijn nog persoonlijker dan in ‘De 

Poolse bokser’, terugkerende thema’s zijn verdwijnen en verlies. Als geen ander laat 

Halfon zien hoe mensen, herinneringen en zekerheden zomaar in rook kunnen 

opgaan. Net als de dingen tastbaar lijken te worden, vervliegen de woorden wanneer 

ze Halfons pen hebben verlaten. 

Je kan nu luisteren naar het verhaal ‘Bamboe’, het duurt 10 minuten. 

De boeknummers 

‘Duel’ van Eduardo Halfon.  

Speelduur: 5:00, boeknummer: 29703. 

‘De Poolse bokser’ van Eduardo Halfon.  

Speelduur: 10:00, boeknummer: 30689.  

Radio Podcast: Geschiedenis voor herbeginners, 

met de aflevering ‘Zijn Oekraïners echt “kleine 

Russen”?’ 

Vanaf deze maand sluiten we Luistervink telkens af met een niet te missen podcast.  

Aftrappen doen we met ‘Geschiedenis voor herbeginners’. 

In maart 2020 moesten leerkrachten Jonas Goossenaerts en Filip Vekemans 

overschakelen op afstandsonderwijs. Jonas geeft geschiedenis, Filip Nederlands en 

Engels. Wat deden ze? 

Ze maakten een podcast. Wat begon als een leuk initiatief voor hun leerlingen, 

groeide uit tot een van de meest succesvolle podcasts in Vlaanderen en Nederland. 

Intussen zijn ze met z'n vieren en heeft ‘Geschiedenis voor herbeginners’ ruim 65 

afleveringen over de meest uiteenlopende onderwerpen uit de wereldgeschiedenis.  
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Hoe zwart was de Zwarte Dood? En hoe Vlaams is de Guldensporenslag? Hoe 

speelde keizer Augustus drie legioenen kwijt in Germania? Waarom graven 

archeologen het verleden op? Zijn de Perzische oorlogen een Griekse mythe? Wat 

zijn de spelregels van oorlog? En wat zijn nu twee graadjes warmer of kouder? 

Antwoorden op al deze en nog veel meer boeiende vragen vind je in deze podcast. 

Je vindt de podcast in alle bekende apps zoals Spotify, Apple Podcasts, Google 

Podcasts enzovoort. Geen tablet of smartphone? Je kan de afleveringen ook op je 

computer beluisteren. Typ gewoon ‘Geschiedenis voor herbeginners’ in in Google en 

je vindt alle kanalen. 

Je kan nu luisteren naar de uiterst actuele aflevering rond de vraag ‘Zijn Oekraïners 

echt “kleine Russen”?’ Jonas, Filip en co geven het grootste land van Europa zijn 

geschiedenis terug en leggen Poetins loopbaan bloot, samen met zijn tomeloze 

ambities voor Rusland. 

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 Piet Deslé.  


