
Knetterende Letteren 

Het huistijdschrift van Luisterpunt 

December 2017 

Inhoudsopgave: 

Op de Hoogte 

Heerlijk ontspannend: ‘Een meerkoet in mijn oog’ van Henk Wolf 

Heerlijk ontspannend: ‘Honden zoals ze echt zijn: een geheel andere kijk op ons favoriete 

huisdier’ van Chris Dusauchoit 

Auteurs lezen voor: ‘Toen hoorden we een enorme knal: Zaventem 22 maart 2016: acht 

seconden van leven en dood’ van Mark De Wit 

Een gesprek met Jan Hautekiet over zijn boek: ‘Ons moeder zei altijd: rake wijsheden’ 

Hedendaags: ‘Het uur van het violet: grote schrijvers in hun laatste dagen’ van Katie 

Roiphe 

Het Neusje van de Zalm: ‘De mensengenezer’ van Koen Peeters 

Historie. Historia. ‘Kongo: een voorgeschiedenis’ van Lucas Catherine 

Vertel me een verhaal: ‘Kerstdagen’ van Jeanette Winterson 

Het hoorspel ‘De Vestaalse maagd’ van Susanne Ringell 

 

Op de Hoogte 

 

Vooraleer ik vertel wat er in deze rubriek staat, wil ik u uit naam van mezelf, uit naam van 

alle andere inlezers en uit naam van alle medewerkers en bestuurders van Luisterpunt, van 

ganser harte zeer prettige eindejaarsfeesten toewensen. De afgelopen weken hebben heel 

wat lezers een milde gift gedaan aan onze bibliotheek. Met dit gebaar verwarmt u ons hart. 

Heel erg bedankt!  

Twee berichten voor onze braillelezers 

Het eerste bericht. Suggesties voor brailleboeken zijn van harte welkom! Sommige 

brailleboeken worden weinig of niet gelezen. Daarom willen we u als braillelezer nauwer 

betrekken bij de collectie, zodat het boekenaanbod nog beter aansluit bij uw wensen en 

interesses. Elk boek dat u in braille wenst te lezen kunt u als suggestie aan ons doorgeven. 

Ook boeken die reeds in Daisy zijn omgezet, maar niet in braille, kunt u opgeven. We zullen 

misschien niet alle voorstellen kunnen realiseren, maar toch zullen we trachten om op zo 

veel mogelijk suggesties in te gaan. Hebt u er een? Geef ons dan de auteur en de titel door 

via info@luisterpuntbibliotheek.be of telefonisch via het nummer 02 423 04 11 . Het tweede 

bericht dan. Van zaterdag 23 december tot en met maandag 1 januari zijn onze 

braillemedewerkers met vakantie. Mocht u zich ervan willen verzekeren dat u in die periode 

over genoeg braillelectuur beschikt, dan is het misschien aangewezen om voor dinsdag 19 

december een seintje te geven aan onze uitleendienst op het nummer 02 423 04 11 (druk 

voor braille optie 2) zodat we u nog enkele extra brailleboeken kunnen opsturen. Wat de 

Daisy-boeken betreft: die blijven we wel normaal verzenden in de kerst- en 

nieuwjaarsperiode. 

mailto:info@luisterpuntbibliotheek.be


Alicja Gescinska wint de Debuutprijs voor haar roman ‘Een soort van liefde’ 

Filosofe Alicja Gescinska heeft in Antwerpen de Debuutprijs 2017 ontvangen voor haar 

roman ‘Een soort van liefde’. Gescinska is vooral bekend als presentatrice van het Canvas-

programma ‘Wanderlust’, maar breekt nu met haar debuutroman dus ook literair door. Ze 

ontving op 28 oktober tijdens de openingsavond van de Boekenbeurs een cheque van 6.200 

euro. 'Een soort van liefde' opent met een blik op Elisabeth, een 32-jarige vrouw die het huis 

van haar vader moet opruimen na diens dood. Aanvankelijk lijkt de klus haar niet zo moeilijk. 

De band met haar vader, professor Duitse cultuurgeschiedenis Raymond Vernon, was niet al 

te goed. De dochter heeft het hem nooit vergeven dat hij van haar moeder is gescheiden. 

Maar naarmate ze zich verdiept in zijn spullen, komen de herinneringen bovendrijven. De 

oude piano waarop hij dagelijks speelde, doet haar denken aan zijn liefde voor muziek. Zijn 

schriftjes vol citaten verwijzen naar zijn hebbelijkheid om haar met de woorden van anderen 

attent te maken op wezenlijke zaken. Destijds leek het alsof de vader zijn dochter met die 

woorden alleen maar om de oren sloeg. Elisabeths besluit om alles koudweg te verkopen -de 

duizenden boeken en meteen ook maar de prachtige piano- loopt stuk op schuldgevoelens. 

In afwisselende hoofdstukken -netjes om en om- krijgt ook Anna het woord. In tegenstelling 

tot Elisabeth, die in de derde persoon wordt neergezet, vertelt Anna het verhaal over haar 

jaar als student in Amerika in de ik-vorm. Anna trok na haar studies in Leuven voor een jaar 

naar het Amerikaanse Amherst, waar ze haar doctoraat over Emily Dickinson zou 

voorbereiden. De keuze voor Amherst is niet toevallig: het stadje was de woonplaats van 

dichteres Dickinson en schrijfster Gescinska doceerde zelf aan het Amherst College: ze kent 

het stadje en de sfeer aan de Amerikaanse colleges dus uit eigen ervaring. In Amherst wordt 

Anna uitgenodigd om deel te nemen aan een discussiegroep van zes studenten onder 

leiding van Raymond Vernon: ‘De Exiles’. De uitdrukkelijke bedoeling is om aan 'Bildung' te 

doen, meer te leren dan wat aan universiteiten nog wordt gedoceerd, onder het drinken van 

uitgelezen wijnen. Tussen Anna en de veertig jaar oudere Raymond is het liefde op het 

eerste gezicht, een liefde die uitmondt in een passionele verhouding. Maar er staan wetten in 

de weg, en praktische bezwaren. Aan het einde van het uitwisselingsjaar volgt het tragische 

afscheid. (…) Alicja Gescinska. Een soort van liefde. Speelduur: 8 uur. Boeknummer: 24264. 

9 braillebanden. Boeknummer: 16629. 

De Prachtige Tachtig 

Uit de afgelopen tachtig jaar hebben honderd Vlaamse boekhandelaren tachtig 

spraakmakende boeken uitgekozen die men volgens hen gelezen moet hebben.  

‘Vele hemels boven de zevende’ van Griet Op de Beeck. Lou is twaalf, Eva zesendertig, 

Elsie tweeënveertig, Casper zesenveertig en Jos eenenzeventig. Vijf mensen, met elkaar 

verbonden, vertellen hun verhaal. Over onverwacht geluk dat de dingen moeilijk maakt, over 

geheimen die te groot lijken, over de complexe kunst van het jong zijn, over obstakels die 

almaar groter worden, over het blijven proberen tot op een moment waarop geen mens nog 

verder kan. In ‘Vele hemels boven de zevende’ vechten vijf uiteenlopende figuren meer met 

zichzelf dan met elkaar in dit bestaan dat belachelijk mooi en geweldig lastig is. (…) ‘Vele 

hemels boven de zevende’ van Griet Op de Beeck. Speelduur: 8 uur. Boeknummer: 21267. 8 

braillebanden. Boeknummer: 15941. 

‘La Superba’ van Ilja Leonard Pfeijffer. Deze roman is een monument voor een stad zoals er 

maar één is: Genua, La Superba (de hoogmoedige). En meer nog dan een roman over een 

schokkend echte en labyrintische stad, is het een liefdesverhaal dat tragisch eindigt. En 

meer nog dan een stadsroman en een liefdesroman, onderzoekt, vertelt en ontrafelt ‘La 



Superba’ de fantasie van een beter leven elders en laat zien hoe mensen van 

gerenommeerde schrijvers en verlopen heren van stand tot arme Senegalese sloebers en 

flanerende hoeren op verschillende manieren verdwalen in die fantasie. En meer nog dan 

over de stad, de liefde en het lot van de zoekende mens gaat deze grandioze meerstemmige 

roman over het schrijven van een grandioze meerstemmige roman. Hoertjes zijn voor de 

lunch. Rond een uur of elf, halftwaalf, komen ze tevoorschijn. Ze hangen rond in het labyrint 

van steegjes in de hellende driehoek tussen Via Garibaldi, Via San Luca en Via Luccoli, aan 

weerskanten van de Via della Maddalena, in duistere straatjes met poëtische namen als Vico 

della Rosa, Vico dei Angeli en Vico ai Quattro Canti di San Francesco. Dit zijn stegen waar 

zelfs op het middaguur de zon niet doordringt. Daar leunen ze achteloos tegen deurposten of 

ze zitten in groepjes bij elkaar op straat. Ze zeggen dingen tegen mij als ‘amore’. Ze zeggen 

dat ze van mij houden en dat ze willen dat ik bij hen kom. (…) ‘La Superba’ van Ilja Leonard 

Pfeijffer. Speelduur: 12 uur. Boeknummer: 21001. 22 braillebanden. Boeknummer: 40106. 

‘De avonden’ van Gerard Reve. ‘De avonden’ is een van de belangrijkste boeken uit de 

Nederlandse literatuur. Het is klassiek geworden als de aangrijpende beschrijving van de 

saaiheid die Nederland in de naoorlogse jaren beheerste. 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. De 

geluiden van afschuw over dit boek, bijvoorbeeld door Godfried Bomans, die meende dat 

Reves geestelijke gezondheid 'bij een langer aanhouden van deze gesteldheid ernstig 

gevaar loopt', zijn inmiddels ernstig tegengesproken door de velen voor wie ‘De Avonden’ het 

mooiste boek is dat ze ooit lazen. (…) ‘De avonden’ van Gerard Reve. Speelduur: 10 uur. 

Boeknummer: 488. 11 braillebanden. Boeknummer: 38222.  

‘De vanger in het graan’ van J.D. Salinger. De verteller van deze onsterfelijke coming of age-

roman is Holden Caulfield, die model stond voor talloze verhalen waarin adolescenten 

worstelen met thema’s als vervreemding van de wereld van volwassenen en het verlies van 

onschuld. Geen van de schrijvers die Salinger probeerden te imiteren konden echter in zijn 

schaduw staan. Het boek speelt zich af in de donkere dagen rond Kerstmis in New York, als 

Holden wegens slechte prestaties van school is gestuurd maar het niet aan zijn ouders durft 

te vertellen. In plaats daarvan zwerft hij door de stad en ontmoet hij allerlei mensen, onder 

wie zijn kleine zusje, de enige die hij helemaal vertrouwt. ‘De vanger in het graan’ hoort tot 

de romans die men gelezen moet hebben, niet in de minste plaats vanwege de zowel 

dwarse als vertederende humor waarmee Salinger het verhaal heeft geschreven. (…) ‘De 

vanger in het graan’ van J.D. Salinger. Speelduur: 10 uur. Boeknummer: 12008. 8 

braillebanden. Boeknummer: 38260.  

‘Het spel der tronen’ van George Martin. Met zijn aangrijpende en veelomvattende kronieken 

over de liefdes, de levens en de ambities van de Starks, de Lannisters en al die andere grote 

families van de Zeven Koninkrijken, ondergebracht in de boeken van ‘Het Lied van IJs en 

Vuur’, schept George Martin een meesterwerk waarmee hij wereldwijd een miljoenenpubliek 

aan zich weet te binden. Ver voorbij de machtige ijsmuur die de noordgrens van het 

koninkrijk sinds mensenheugenis beschermt, roert zich een lang vergeten vijand. Maar 

ieders blik is naar het zuiden gericht, naar het hof waar de machtige Lannisters sterke 

spelers zijn. Immers, de macht van de koning is tanende, zijn Hand is onder verdachte 

omstandigheden aan zijn eind gekomen, velen zijn uit op eigen gewin. Toch zijn er nog 

trouwe onderdanen. De Starks van Winterfell bijvoorbeeld, hard en onverzettelijk als hun 

bevroren domein. Als de koning Eddard Stark tegen diens zin benoemt tot zijn nieuwe Hand, 



worden zowel hij als zijn familie betrokken bij de meest omvattende machtsstrijd ooit, het 

levensgevaarlijke spel der tronen. (…) ‘Het spel der tronen’ van George Martin. Speelduur: 

35 uur. Boeknummer: 24789. 48 braillebanden. Boeknummer: 40444.  

Heerlijk ontspannend: ‘Een meerkoet in mijn oog’ van Henk Wolf 

De meerkoet behoort tot de familie van de rallen, koeten en waterhoentjes. De vogel wordt 

32 tot 42 centimeter groot en weegt 600 tot 1100 gram. De veren zijn zwart, de snavel wit en 

de ogen rood. De meerkoet heeft grote blauwgroene poten met gespreide zwemlobben. 

Beide geslachten hebben hetzelfde uiterlijk. De meerkoet duikt veel, vooral bij het zoeken 

naar waterplanten. Hij vliegt niet graag; hij verplaatst zich liever rennend over het water. Ook 

bij het opstijgen uit het water wordt eerst een stuk rennend afgelegd. Bij migratie, die meestal 

's nachts plaatsvindt, kan hij echter wel grote afstanden afleggen. Hij is een omnivoor, die 

zich hoofdzakelijk voedt met waterplanten, weekdiertjes en waterinsecten. Ook worden 

zaden, gras en bessen gegeten. De meerkoet is monogaam. (…) Op Paaszondag, 5 april 

2015, overkwam Henk Wolf een bizar ongeluk. Hij reed in zijn Jeep door Friesland. Opeens 

vloog een meerkoet dwars door zijn voorruit. Hij kreeg de vogel en het glas in zijn gezicht en 

raakte ernstig gewond… Henk Wolf is taalkundige en zijn dagen zijn grotendeels gevuld met 

lezen en schrijven. Toen hij die meerkoet in zijn gezicht kreeg, raakte hij zijn 

gezichtsvermogen grotendeels kwijt. Hij had vervolgens maandenlang nauwelijks toegang tot 

het geschreven woord. In zijn boek: ‘Een meerkoet in mijn oog’ beschrijft hij hoe zijn leven 

daardoor veranderde. (…) In veertig hoofdstukjes kiest Henk Wolf steeds een andere 

invalshoek. Hij beschrijft hoe zijn geheugen door zijn blindheid beter werd, hoe hij last kreeg 

van visuele hallucinaties en met welke trucs hij weer leerde lezen. Sommige hoofdstukjes 

zijn heel persoonlijk, in veel andere legt hij een verband tussen wat hij meemaakt en wat hij 

weet over psychologie, anatomie en andere wetenschapsgebieden. Ook taalkunde is een 

belangrijk thema. Zo vertelt Wolf over het streektaalgebruik in het ziekenhuis, over het 

schrijven van een boek met een dicteerapparaat en over zijn pogingen om uit het hoofd 

taalkundecolleges voor zijn studenten Nederlands te geven. (…) Henk Wolf. Een meerkoet in 

mijn oog. Speelduur: 8 uur. Boeknummer: 25016. 11 braillebanden. Boeknummer: 42384.  

Heerlijk ontspannend: ‘Honden zoals ze echt zijn: een geheel andere kijk op 

ons favoriete huisdier’ van Chris Dusauchoit 

(…) Chris Dusauchoit is dol op honden. Precies daarom schudt hij vaak het hoofd als hij 

hoort en leest wat mensen, en zelfs zogezegde hondenkenners en hondenfluisteraars over 

honden zeggen. Vlaanderens dierenvriend nummer 1 besloot daarom een boek te schrijven 

waarin hij de vloer aanveegt met de foute clichés die de ronde doen over honden. Over 

wolven en evolutie. Over domesticeren, socialiseren en traag volwassen worden. Over types 

en rassen. Over roedels en pikorde. Over zintuigen en intelligentie. Over de affectieve band 

met mensen en afscheid nemen. Dusauchoit vertelt boeiend, wetenschappelijk onderlegd en 

altijd weer tegen de stroming in. ‘Honden zoals ze echt zijn’ is een hondenboek zoals het 

nooit eerder geschreven werd. Tegelijk zegt Chris Dusauchoit dat zijn hondenboek er ook 

eentje voor mensen is. Hondenbaasjes moeten naar zichzelf leren kijken. Een mooi 

voorbeeld daarvan is de manier waarop mensen een hond laten zitten. Iedereen denkt dat 

de hond reageert op het commando 'zit', maar wie eens naar zichzelf kijkt, zal merken dat ze 

daarbij een vinger opsteken of wat vooroverbuigen. Dát is het signaal voor de hond. (…) 

Chris Dusauchoit las zijn boek ‘Honden zoals ze echt zijn: een geheel andere kijk op ons 

favoriete huisdier’ zelf in voor onze bibliotheek. Chris Dusauchoit. Honden zoals ze echt zijn: 



een geheel andere kijk op ons favoriete huisdier. Ingelezen door de auteur. Speelduur: 6 uur. 

Boeknummer: 25336.  

Auteurs lezen voor: ‘Toen hoorden we een enorme knal: Zaventem 22 maart 

2016: acht seconden van leven en dood’ van Mark De Wit 

(…) Op 22 maart 2016 vonden op het Brusselse vliegveld Zaventem twee 

zelfmoordaanslagen plaats. Mark De Wit en zijn vriendin stonden bij de balie van de tweede 

ontploffing om in te checken voor een vlucht naar Sevilla. Tussen de eerste en de tweede 

ontploffing verliepen acht seconden. De auteur verhaalt de nasleep van de aanslagen en de 

mensen die zij ontmoet hebben. Daarnaast vertelt hij hoe zij met deze traumatische 

ervaringen zijn omgegaan en niet toegaven aan de angst om opnieuw een vliegveld te 

betreden. Het aantal slachtoffers van de tweede ontploffing had wellicht groter kunnen zijn 

als de zelfmoordaanslagpleger niet op het laatste moment besloot de rij te verlaten en met 

zijn wagentje achter twee traditioneel geklede joden aan te rennen die naar de uitgang 

vluchtten. Het is een verhaal over hoe gewone slachtoffers een terroristische aanslag 

ondergaan, overleven en verder trachten te leven.  (…) Mark De Wit las zijn boek ‘Toen 

hoorden we een enorme knal’ zelf in in onze bibliotheek. (…) Mark De Wit. Toen hoorden we 

een enorme knal : Zaventem, 22 maart 2016 : acht seconden van leven en dood. Ingelezen 

door de auteur. Speelduur: 2 uur 30 minuten. Boeknummer: 25220. 

Een gesprek met Jan Hautekiet over zijn boek: ‘Ons moeder zei altijd: rake 

wijsheden’  

Van Sint-Truiden tot Oostende, van Schellebelle tot Herentals. Overal zijn moeders wijs, over 
alles in het leven. Die wijsheid verpakken ze in zelfverzonnen spreekwoorden. Met zinnen 
die klinken in hun kromheid en al duizend jaar bestaan, maar nooit werden neergeschreven. 
Tot radioman en taalminnaar Jan Hautekiet voorbijkwam. Samen met taalkundige Veronique 
De Tier heeft hij die rake moederwijsheden gebundeld in ‘Ons Moeder Zei Altijd’, zodat ze 
nooit meer verloren kunnen gaan. Hier alvast een bloemlezing…  

Ge moet niet kijken naar iemand die meer heeft dan gij, kijk naar iemand die minder heeft. 
Ik zou veel kunnen zeggen, maar ik zal maar zwijgen. 
Hij zal de rijkste van het kerkhof zijn. 
Daar gaat niet anders buiten dan de rook uit de schouw. 
Het leven is zoet, maar je moet er zelf de suiker bij doen. 
Het leven is hard, maar de voorkant van een trein is harder. 
Als je niet oud wil worden, moet je jong sterven. 
Alleen de eerste honderd jaar zijn soms moeilijk in een mensenleven. 
We zijn te schepe en we moeten varen. 
Als wat je te zeggen hebt niet mooier is dan de stilte, wel zwijg dan! 
Van degenen die niets te zeggen hebben, zijn degenen die zwijgen het aangenaamst. 
Iedereen heeft een kruis te dragen in het leven, alleen, de ene kan het dragen, de ander 
moet het slepen. 
Geluk is niet wat je in je handen hebt, maar wat tussen je beide oren zit. 
Wie met weinig content is, is veel gelukkig. 
Hoe minder je weet, hoe beter je slaapt! 
Wat is er hier gebeurd? Een peerd zijn gat is opengescheurd. 
Ge moet ne keer zot doen om niet zot te worden. 
Gaat dat niet? Alles gaat behalve een kikker, die springt. 
Als je niet vraagt, mag je alles. 
Geen tijd is geen goesting. 



Die is zo slim als het paard van Christus… en dat was een ezel! 
Laat de peirden moar peizen, z’en ne gruutere kop. 
Kinderen… als ze klein zijn leer jij ze praten, als ze groot zijn leren zij je zwijgen. 
De trein van red uzelf rijdt altijd. 
Eet je boterhammen op! Het zou eens oorlog moeten worden. 
Van korstjes krijg je dikke borstjes. 
Wat betaald is, moet op. 
Pijn is pijn en ieder voelt de zijn. 
Spijt is wat de koe schijt. 
Die de zot trouwt om zijn kot, verliest het kot maar houdt de zot. 
Enzovoort, enzoverder… 

Jan Hautekiet las ‘Ons moeder zei altijd’ zelf in in onze bibliotheek. (…) Jan Hautekiet en 
Véronique De Tier. Ons moeder zei altijd: rake wijsheden. Ingelezen door Jan Hautekiet. 
Speelduur: 3 uur 30 minuten. Boeknummer: 25337. Etienne Vermeersch en Johan 
Braeckman. De rivier van Herakleitos: een eigenzinnige visie op de wijsbegeerte. Speelduur: 
20 uur. Boeknummer: 18599. 

Hedendaags: ‘Het uur van het violet: grote schrijvers in hun laatste dagen’ van 

Katie Roiphe 

In ‘Het uur van het violet’ kiest Katie Roiphe voor een onverwachte en bevrijdende 

benadering van een onderwerp waar niemand omheen kan. Ze gaat na hoe de laatste 

levensdagen waren van zes grote denkers, schrijvers en kunstenaars en hoe zij omgingen 

met de realiteit van de naderende dood, of, zoals T.S. Eliot het noemde: 'het avondlijk uur 

dat Huiswaarts gericht is en de zeeman thuisbrengt.' Katie Roiphe baseert zich hierbij op 

haar eigen uitzonderlijke onderzoek en op de contacten met familieleden, vrienden en 

verzorgers van haar personages. We maken kennis met Susan Sontag, die wanneer ze voor 

de derde keer de strijd tegen kanker aangaat, worstelt met haar engagement met het 

rationele denken. Roiphe neemt ons mee naar de kamer in het ziekenhuis waar de 76-jarige 

John Updike, nadat hem de slechtst mogelijke diagnose is meegedeeld, een gedicht begint 

te schrijven. Ze schept een levendig beeld van de twee weken durende, bijna suïcidaal 

overmatige inspanning die culmineerde in de totale instorting van Dylan Thomas in het 

Chelsea Hotel. Ze schetst voor ons een moedgevend portret van Sigmund Freud die, nadat 

hij het door de nazi's bezette Wenen is ontvlucht, in zijn Londense ballingschap het 

dwangmatige roken van sigaren voortzet waarvan hij weet dat het zijn aftakeling zal 

verhaasten. En ze toont ons dat Maurice Sendaks geliefde kinderboeken doordesemd zijn 

van het feit dat hij zijn leven lang geobsedeerd was door de dood, al was dat niet altijd 

evident. ‘Het uur van het violet en de dood’ staat vol met intieme en verrassende 

onthullingen. In de laatste daden van al deze creatieve genieën worden we geconfronteerd 

met moed, passie, zelfbedrog, zinloos lijden en onovertroffen toewijding. Er zijn ook 

momenten van ongelooflijk diep inzicht en begrip, waarin de geest zelf zijn troost creëert. 

Zoals de auteur schrijft: 'Als het een bijna ondoenlijke opgave lijkt om het naderen van de 

dood te verwoorden, wie zou daar dan toch misschien het beste toe in staat zijn?'. Door de 

laatste levensdagen van deze grote auteurs te beschrijven in indrukwekkende, niet-

sentimentele termen helpt Katie Roiphe ons om de dood moedig onder ogen te zien en er 

minder bang voor te zijn. (…) Katie Roiphe. Het uur van het violet: grote schrijvers in hun 

laatste dagen. Speelduur: 10 uur. Boeknummer: 25027.  



Het Neusje van de Zalm: ‘De mensengenezer’ van Koen Peeters 

 

Op 9 november haalde Koen Peeters een dubbelslag binnen. Zijn roman ‘De 
mensengenezer’ werd zowel door de professionele jury van de ECI-Literatuurprijs als door 
de lezersjury bekroond als het beste Nederlandstalige literaire boek van 2017.  
 
Remi, voorbestemd om zijn vader als boer op te volgen, wordt achtervolgd door ontembare 

dromen en stemmen. Als Remi meedeelt dat hij een roeping heeft en zal intreden in een 

strenge kloosterorde, begrijpt niemand hem. Hij mediteert, studeert en vervreemdt nog meer 

van zijn familie. Wanneer een leraar hem zijn ervaringen vertelt over Congo, schreeuwt een 

ongrijpbare hunkering hem toe. De oude verhalen duwen Remi naar het hart van Afrika. 

Remi is een boerenzoon uit de Westhoek die op het einde van de Tweede Wereldoorlog met 

een historisch schuldbewustzijn ter wereld komt. Van zijn op de boerderij inwonende oom 

Marcel hoort hij verhalen over die andere oorlog een paar decennia eerder, die de streek 

herleidde tot een gore poel vol modder en bloed, over de honderdduizenden doden en over 

die zwarte soldaat die beweerde dat je ‘carabouya’ moest zeggen wanneer je een 

nachtmerrie had. Wanneer een jezuïet een voordracht komt geven, weet Remi wat hem te 

doen staat: hij moet de wereld repareren en een mensengenezer worden. ‘Wie heeft jou zo 

gestraft?’ zegt zijn moeder wanneer hij die avond aankondigt dat ook hij jezuïet wil worden. 

In een parallelle verhaallijn laat Koen Peeters in zijn boek ‘De mensengenezer’ een jaar of 

zestig later de verteller op zoek gaan naar het levensverhaal van Remi. In feite wa s die niet 

zo gelovig, ontdekt hij algauw. Niet God interesseerde hem, maar wel de mens, en toen hij 

de kans kreeg om naar Congo te gaan, greep hij die met beide handen. Hij ontpopte er zich 

tot een expert van de Yaka-cultuur en besloot het geloof in te ruilen voor de wetenschap. Hij 

werd antropoloog en psychoanalyticus. De verteller wil een scriptie maken bij hem, maar 

gaandeweg ontdekt hij dat het levensverhaal van zijn promotor boeiender is dan de 

Congolese krokodillenverhalen die hij eigenlijk zou moeten bestuderen. Wat volgt, is een 

zoektocht die de verteller, als was hij een hedendaagse Henry Stanley op zoek naar zijn 

eigen Dr. Livingstone, naar het diepe hart van het Afrikaanse continent leidt. ‘Ik heb geen 

fantasie’ is een bekende slagzin van Koen Peeters, en ook deze roman berust op ware 

feiten. Remi is in realiteit de Leuvense hoogleraar Renaat Devisch, en de verteller die achter 

hem aangaat, is natuurlijk Koen Peeters zelf. Niet alleen verraadt ‘De mensengenezer’ een 

scherp oog voor de dagelijkse gebruiken van de Westhoek en van Congo, wat deze roman 

meer dan interessant maakt zijn de filosofische bespiegelingen die erin aan bod komen. Net 

zoals de wereld is ook de mens fundamenteel onkenbaar, suggereert Peeters. We zijn 

blinden die ons een weg proberen te banen doorheen het duister. Het is precies dat tasten 

dat het leven –en dit boek– de moeite waard maakt. Pieter van der Wielen van de VPRO 

sprak met Koen Peeters. (…) Koen Peeters. De mensengenezer. Speelduur: 10 uur. 

Boeknummer: 25157. 

Historie. Historia. ‘Kongo: een voorgeschiedenis’ van Lucas Catherine 

 

Wanneer begint volgens u de geschiedenis van Congo? Bij Leopold II en de stichting van de 

Kongo-Vrijstaat? Kolonisering berooft de inwoners niet alleen van hun land en van hun 

grondstoffen, maar ook -en misschien wel vooral- van hun geschiedenis, stelt Lucas 

Catherine. Zijn boek is een beknopte poging om de geschiedenis van Congo voordat de 

Belgen er waren ingeburgerd, in eer te herstellen. We leren onder meer de Antwerpse 

handelaar Pieter van den Broecke kennen, die al in 1608 een mooie beschrijving geeft van 



het Congolese volk. Van een racistische houding jegens de zwarte Afrikanen is dan nog 

geen sprake. Van den Broecke deelt de hiërarchische samenleving in volgens de 

categorieën van de adel in Europa - in Congo ontmoet hij graven, hertogen en koninginnen. 

Zijn houding staat in scherp contrast met de neerbuigende Karel Buls, de liberale 

burgemeester van Brussel, die in 1898 op ontdekking gaat. 'Negers' kunnen hoogstens 

nuttige dienaars worden van de blanken, tekent hij op tijdens zijn reis. Naarmate het 

koloniale project vordert, neemt ook het racisme toe, aldus Catherine. De 

'minderwaardigheid' van de 'zwarten' wordt gebruikt om het kolonialisme goed te praten. Een 

kolonisator wist niet alleen de voorgeschiedenis van een land en zijn volk uit, maar tracht ze 

ook te herschrijven. Zo ontstaan mythes. Lucas Catherine haalt enkele fabeltjes over 

Belgisch Congo vakkundig onderuit. Henry Morton Stanley, een grote 'ontdekkingsreiziger'? 

Een ordinaire sensatiejournalist is dichter bij de waarheid, schrijft Catherine. Stanleys reizen 

leken meer op militaire expedities dan op ontdekkingstochten. Hij vroeg geen toestemming 

aan lokale chefs om door hun gebied te mogen reizen, hij schoot zich liever een weg door de 

brousse. Succesvol als primeurjager was Stanley niet: de meeste van zijn reizen waren 

eerder al door anderen gemaakt. Maar Leopold II gebruikte hem handig als propagandist. 

Ook toen was er al luxetoerisme. Stanley ging op pad met Tippo Tip, handelaar in slaven en 

ivoor. Aan die expeditie over de Congostroom namen ook twee rijkeluiszonen deel, die flink 

mochten dokken voor hun exclusieve bezoek aan het 'hart der duisternis'. Eén van hen was 

James Jameson, de jonge telg van een bekende whiskystokersfamilie. Aan boord vloeide 

overigens geen whisky, maar vooral champagne, in die tijd blijkbaar dé drank van Afrika-

avonturiers. Nog zo'n mythe die in dit boek wordt ontkracht, is dat de misdadige kant van de 

kolonisatie van Congo enkel aan Leopold II moet worden toegeschreven. In werkelijkheid 

was de Belgische staat met enkele grote leningen wel degelijk medeplichtig. Ook het 

gruwelijke nieuws dat op Congolese rubberplantages handen werden afgehakt, was al tot in 

ons land geraakt. Het bracht de socialist Emile Vandervelde ertoe om in het parlement te 

roepen dat de triomfboog voor de Belgische onafhankelijkheid in het Brusselse Jubelpark 

met afgehakte handen was gebouwd. Lucas Catherine was te gast bij de twee presentatoren 

van Interne Keuken: Koen Fillet en Sven Speybrouck. (…) Lucas Catherine. Kongo: een 

voorgeschiedenis. Speelduur: 6 uur. Boeknummer: 25170. 

Vertel me een verhaal: ‘Kerstdagen’ van Jeanette Winterson 

 

De kerstperiode inspireert allerlei creatievelingen, van filmmakers tot muzikanten en jawel, 

ook schrijvers. De Britse auteur Jeannette Winterson verzamelde twaalf oude en nieuwe 

kerstverhalen waarin ze haar fantasie de vrije loop laat. En dat daar een beetje magie, 

humor en zelfs wat suspense bij komt kijken, kunnen we alleen maar toejuichen. Een koppel 

is met de auto onderweg en geeft een kerstgeest een onverwachte lift. Een sneeuwpop komt 

’s nachts tot leven, maar wel enkel voor wie erin gelooft. De kerstman komt cadeautjes 

ophalen in plaats van ze te brengen. Een zwerfhond belandt per ongeluk in een knalbonbon 

en een ezel vertelt zijn versie over de geboorte van Jezus. De verhalen worden afgewisseld 

met recepten die elk aan een bijzondere persoon of persoonlijke herinnering gelinkt zijn, van 

de rodekool van Ruth Rendell tot de sherrytrifle van Wintersons vader. Ook de inleiding, 

waarin Winterson het over het ontstaan van Kerstmis heeft, brengt je al meteen in de 

kerststemming. Een mooie bundel voor dromers, romantici en iedereen jong van geest. U 

kunt nu luisteren naar het verhaal: ‘O'Briens eerste Kerstmis'. (…) Jeanette Winterson. 

Kerstdagen: 12 verhalen en 12 feestelijke recepten voor 12 dagen. Speelduur: 10 uur. 

Boeknummer: 25018. 11 braillebanden. Boeknummer: 16907.  



Het hoorspel ‘De Vestaalse maagd’ van Susanne Ringell 

 

Siri heeft het nooit kunnen waarmaken als actrice, daarom is ze souffleuse geworden bij een 

middelgroot toneelgezelschap. Op een avond wordt het haar allemaal te machtig en besluit 

ze het gezelschap te verlaten zonder iemand te verwittigen. (…) 


