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

Knetterende Letteren op uw online boekenplank 

Bent u een Daisy-online-lezer? Ja? Dan hebben we goed nieuws voor u. Knetterende 

Letteren wordt vanaf nu automatisch op uw boekenplank gezet. En het zal er negentig dagen 

lang blijven opstaan. Op uw boekenplank vindt u dus de laatste drie afleveringen van ons 

huistijdschrift. Meestal dan toch. Enkel in de zomermaanden zal die regeling niet helemaal 

kunnen opgaan, omdat er in juli en augustus geen nummers van Knetterende Letteren 



verschijnen. Zoals u weet kan men niet meer dan vijf boeken op de online boekenplank 

hebben. De drie afleveringen van Knetterende Letteren tellen evenwel niet mee. Als u enkel 

luistert naar Daisy-boeken op schijfjes die per post worden verzonden, verandert er voor u 

niets. U zult dan nog steeds Knetterende Letteren op Daisy-schijf blijven ontvangen. 

Daisy-boeken lezen met de anderslezen-app! 

Daisy-boeken kunt u op verschillende manieren lezen. Met een fysieke Daisy-speler of op de 

computer met de software AMIS bijvoorbeeld, maar weet u dat u met de anderslezen-app 

van een tablet of een smartphone ook een Daisy-speler kunt maken? En dat dat bovendien 

volledig gratis is? Als u de anderslezen-app graag eens wilt uittesten op uw tablet of 

smartphone maar momenteel Daisy-boeken op cd leest, dan moet u eerst een instelling 

aanpassen. U kunt dit eenvoudig zelf doen in Mijn Luisterpunt. Log in op Mijn Luisterpunt 

met uw lenersnummer en uw geboortedatum, en ga vervolgens naar het menu-item ‘Mijn 

gegevens’. Onder de kop ‘Wat lees ik?’ verandert u ‘Daisy-cd’ naar ‘Daisy-online’. U kunt dit 

altijd opnieuw zelf aanpassen. U kunt uiteraard ook onze uitleendienst contacteren om deze 

instelling voor u aan te passen. Als u al Daisy-online-lezer bent hoeft u helemaal niets aan te 

passen. De anderslezen-app kunt u gratis downloaden in de App Store (voor Apple-

toestellen) en in de Play Store (voor Android-toestellen van merken zoals Samsung of 

Huawei). Eens geïnstalleerd op uw toestel, opent u de app. Er verschijnt een inlogscherm. 

De gebruikersnaam is uw lenersnummer bij Luisterpunt, en het wachtwoord is uw 

geboortedatum. Dezelfde inloggegevens als bij Mijn Luisterpunt dus. U kunt een vinkje 

aanvinken zodat de app deze gegevens onthoudt en u deze niet telkens opnieuw moet 

invoeren. Druk vervolgens op ‘Inloggen’. U komt op uw boekenplank terecht en kunt meteen 

beginnen lezen. Indien u geen boeken op uw boekenplank hebt staan, kunt u deze 

aanvragen in Mijn Luisterpunt of bij onze uitleendienst. De anderslezen-app heeft dezelfde 

eigenschappen als een klassieke Daisy-speler: eenvoudig bladeren, de voorleessnelheid 

aanpassen, onthouden waar u gebleven bent in een bepaald boek, enzovoort. U kunt de 

Daisy-boeken streamen, maar ook downloaden. Als u streamt, dan moet u altijd verbonden 

blijven met het internet. Als u een boek downloadt, dan wordt het boek op uw toestel 

bewaard en kunt u het ook zonder internetverbinding lezen: op de trein, in het park, waar dan 

ook! Meer informatie over Daisy-online en de anderslezen-app vindt u op 

https://www.luisterpuntbibliotheek.be/nl/daisy-online  

Een bericht van onze uitleendienst 

Op maandag 24 december en op maandag 31 december is onze bibliotheek gesloten. 

Daarom raden wij u aan om voor de feestdagen tijdig voldoende boeken aan te vragen. 

Daisy-online-boeken kunnen uiteraard wel nog zeven dagen op zeven en vierentwintig uur 

op vierentwintig aangevraagd worden. In de week van 24 december zijn onze 

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

over genoeg braillelectuur beschikt, dan is het aangewezen om voor dinsdag 18 december 

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

optie 2) zodat we u enkele extra brailleboeken kunnen opsturen.  

Verwarm de kerstperiode met Davy! 

Met Davy, rendierknuffel én superzacht dekentje in één, steunt u Luisterpunt tijdens de 

Warmste Week! Kerst staat voor de deur en iedereen maakt het gezellig binnen. Misschien 

hebt u nog wel een plekje voor Davy in uw woonkamer? Davy, broertje van de u allen 

welbekende Daisy,  

is een 25 centimeter grote rendierknuffel. In zijn pootjes houdt hij een fleece-dekentje van 

100 op 75 centimeter. Aan zijn oor hangt het Luisterpuntlogo. Een uitgelezen en 

hartverwarmend kerstgeschenk voor uw zoon, dochter, kleinzoon of kleindochter, of gewoon 

https://www.luisterpuntbibliotheek.be/nl/daisy-online


voor uzelf! Hoeveel u voor Davy betaalt, kunt u zelf kiezen. We vragen wel een minimumprijs 

van 15 euro, zo voelt hij zich zeker welkom, en 5 euro verzendkosten als we de knuffel 

opsturen met de post. De opbrengst van deze Music For Life-actie wil Luisterpunt besteden 

aan apparatuur voor haar huisstudio. Loopt u warm voor Davy en wilt u hem graag in huis 

halen? Stort dan uw bijdrage van minimaal 15 euro (+ 5 euro verzendkosten indien van 

toepassing) op BE 39 73 50 73 50 00 19. Vermeld ‘knuffel’ in de mededeling. Opgelet: acties 

en giften in het kader van De Warmste Week geven geen recht op een fiscaal attest. Alvast 

heel erg bedankt voor uw steun! Wij wensen u veel warme uren leesplezier met Davy! 

Mis hem niet: de 3de Frivole Frieda Van Wijck Luisterquiz! 

Op vrijdag 1 februari – tijdens de Week van de Klank - organiseren Muntpunt en Luisterpunt 

opnieuw samen een quiz, met aandacht voor literatuur, het collectief geheugen, muziek en 

geluid, en zoveel meer. Belangrijk is dat u de oren spitst, daar draait het allemaal om. We 

verwachten u op 1 februari om 20u in Muntpunt in Brussel. Noteer dit alvast in uw agenda. 

Binnenkort kunt u zich inschrijven, samen met 4 andere goed luisterende metgezellen. Alle 

praktische informatie vindt u in het volgende nummer van Knetterende Letteren. 

De vijf beste boeken van Cyriel Buysse 

De naturalistische schrijver Cyriel Buysse, die leefde van 1859 tot 1932, ging de 

geschiedenisboeken in als de eerste Vlaamse schrijver die over arme mensen schreef. 

Cyrillus Gustave Emile Buysse werd geboren in Nevele, Oost-Vlaanderen, op 20 september 

1859. Zijn vader, Ludovicus Buysse, is op dat moment stijfselfabrikant. Zijn moeder, Maria 

Paulina Loveling, is de oudere zuster van de schrijfsters Rosalie en Virginie Loveling. De 

fabriek van vader Ludovicus Buysse werd in 1865 uitgebreid en werd een gespecialiseerde 

cichoreifabriek. Zoon Cyriel was bestemd om zijn vader op te volgen in het bedrijf. Hij volgde 

lager en middelbaar onderwijs in Gent, maar voltooide zijn studies niet. Vanaf de zomer van 

1875 werd hij tewerkgesteld in de fabriek van zijn vader. In 1878 werd hij bediende van de 

burgerlijke stand in Nevele, hetgeen hem inspireerde tot zijn eerste, officieuze debuut, de 

satirische “Verslagen over de Gemeenteraad te Nevele”. In zijn literaire ambities werd hij 

gedwarsboomd door zijn vader, maar gesteund door zijn moeder en zijn tante Virginie 

Loveling. Zijn vader stuurde hem in de herfst van 1886 “voor zaken” naar Amerika. De reis 

zou nog door verschillende andere gevolgd worden, telkens met de bedoeling een 

cichoreifabriek in de Verenigde Staten te vestigen, hetgeen mislukte. Alles samen verbleef 

hij er drie jaar. Met de publicatie van de naturalistische novelle “De biezenstekker”, vestigde 

hij voorgoed zijn reputatie als schrijver. Hij werd redactielid van ‘Van Nu en Straks’. Zijn 

vader “coupeerde ses vivres”. In 1887 zorgde het vinnig polemische stuk over 

“Flamingantisme en Flaminganten” voor een tijdelijke breuk met de literaire vrienden in 

Vlaanderen. In 1896 trad hij in het huwelijk met de Haagse weduwe Nelly Tromp-Dyserinck, 

waarna het echtpaar zich vestigde in Den Haag. Na de geboorte van hun zoon René Cyriel 

zou de familie de lente- en zomermaanden doorbrengen in Vlaanderen, in Afsnee bij Gent, 

waardoor Cyriel Buysse verbonden bleef met het Vlaamse en Franstalige literaire leven in 

Vlaanderen. Hij gaf echter voornamelijk uit bij Nederlandse uitgevers en trad toe tot de 

redactie van ‘Groot Nederland’, opgericht door onder meer Louis Couperus met wie hij 

levenslang bevriend bleef. Cyriel Buysse is altijd een groot reiziger geweest. Al vroeg bezat 

hij een auto, waarmee hij vaak naar Frankrijk reed, bijvoorbeeld om samen met zijn vriend, 

de schilder Emile Claus, op bezoek te gaan bij Maurice Maeterlinck in diens paleisje in Nice. 

In Vlaanderen voelde Buysse zich als schrijver miskend. Een bredere, officiële, hulde kreeg 

hij pas in 1929, toen hij zeventig jaar werd. Eind 1930 werd hij verkozen tot lid van de 

Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde in Gent. Op 21 juli 1932, vier 

dagen vóór zijn overlijden, werd hem door Koning Albert de baronnentitel verleend.  



We beginnen -hoe kan het ook anders- met: ‘Het Gezin Van Paemel’. ‘Het Gezin Van 

Paemel’ speelt zich af in het verarmde Vlaanderen, eind negentiende eeuw. Adel en Kerk 

verdeelden rijkdommen onder elkaar. De kromgewerkte boer Van Paemel zwoegt zich kapot 

om de pachtgelden te kunnen betalen. De miserie stapelt zich op. Omdat zijn zoon zich 

aansluit bij de socialistische beweging wordt Van Paemel door de lokale kasteelheer van zijn 

erf verdreven en moet hij zijn intrek nemen in een armoedige stulp. Een andere zoon raakt 

gewond bij een jachtongeval, terwijl zijn dochter door een telg van de kasteelfamilie zwanger 

wordt gemaakt. Uiteindelijk zal de invalide zoon het recht in eigen handen nemen en “die van 

het kasteel” een lesje leren. (…) Het gezin van Paemel. Speelduur: 2 uur. Boeknummer: 

12749. 

Tantes. Drie ongehuwde tantes beheren de kas en de levens van de gegoede burgerlijke 

familie Dufour. Adrienne, een van hun nichtjes, wordt verliefd op dorpsgenoot Raymond. 

Helaas beschouwen de drie tantes hem als een losbol en daarom kan hij geen geschikte 

huwelijkskandidaat zijn. Adrienne en Raymond blijven elkaar echter in het geheim 

ontmoeten, in de vergeefse hoop dat de tantes van gedachten veranderen. De wanhopige 

geliefden doen een mislukte vluchtpoging, waarna Adrienne van haar geliefde wordt 

gescheiden. Hysterisch van onvervuld verlangen rest haar niets dan levenslange opsluiting 

in een gesticht. De familie blijft achter met het besef dat de tantes, voor wie alles om geld en 

behoud van status draaide, de schuldigen aan dit drama zijn.  

‘Tantes’ is een klassieke roman over de tragiek van een kleinburgerlijke familie aan het begin 

van de twintigste eeuw. (…) Tantes. Speelduur: 5 uur. Boeknummer: 26553. 

’t Bolleken. Meneer Vitàl is de enige erfgenaam en aanvankelijk zéér vitale neef van een 

bejaard renteniertje dat ten onder gaat door jarenlang overdadig genot van de goede dingen 

des levens, vooral van te veel jenever en te veel van zijn jonge kamermeid Flavie. Zoals de 

dorpsarts het lapidair samenvat: 'L'Alcool et Flavie', die hebben Nonkelken geknakt. Hoewel 

meneer Vitàl zich zeer bewust is van de oorzaken van de ondergang van zijn oom, gaat hij 

na verloop van tijd toch dezelfde weg op. (…) ’t Bolleken. Speelduur: 5 uur. Boeknummer: 

15728. 

Het leven van Rose van Dale. Rozeke is een boerinnenmeisje dat trouwt met de man van 

wie ze houdt en die door een erfenis boer kan worden. Maar hij sterft en Rozeke ziet zich 

gedwongen te trouwen met de knecht die haar verkracht heeft. Haar vriendin, de dochter van 

de kasteelheer, sterft. De dood komt voor Rozeke als een verlossing. Uit de roman spreekt 

een sombere, door het naturalisme beïnvloede levensvisie: de mens is de slaaf van het 

noodlot. (…) Het leven van Rose van Dale. Speelduur: 11 uur. Boeknummer: 10751. 

Lente. Een novelle over het Vlaamse boerenleven: een tante die op sterven ligt, een nichtje 

uit Parijs dat haar een laatste keer komt bezoeken, een familie die op de erfenis aast en… 

een oude schuur die plots in brand schiet. (…) Lente. Speelduur: 2 uur. Boeknummer: 

13013.  

We ronden af met een prachtige én bekroonde biografie van Cyriel Buysse geschreven door 

Joris van Parys. Het boek heeft als titel: ‘Het leven, niets dan het leven: Cyriel Buysse en zijn 

tijd’. Deze biografie maakt korte metten met de vele clichés en vooroordelen waarmee 

Buysse zijn leven lang werd achtervolgd. Bovendien is het boek een verrassende combinatie 

van biografie en geschiedschrijving: 75 jaar Vlaamse en Europese cultuurgeschiedenis als 

achtergrond en context van een intrigerend schrijversleven in het grensgebied van de 

negentiende en de twintigste eeuw. Cyriel Buysse was schrijver en fabrikant. Hij was de 

Vlaamse naturalist bij uitstek, een verteller par excellence, een pionier van de moderne 

roman in Vlaanderen. In zijn jonge jaren pendelde hij tussen Nevele en New York, later 

tussen Deurle en Den Haag. Met Maurice Maeterlinck, Louis Couperus en Emile Claus 



onderhield hij duurzame vriendschappen. Als vrijzinnig liberaal met socialistische 

sympathieën, maar ook als tegenstander van zowel Vlaamshaters als Franshaters botste hij 

met zowat alle taboes van zijn tijd. (…) Joris van Parys. Het leven, niets dan het leven: Cyriel 

Buysse en zijn tijd. Speelduur: 40 uur. Boeknummer: 19797. 65 braillebanden. Boeknummer 

15399. 

Vijf nieuwe hoorcolleges: over de Reformatie, de Eerste Wereldoorlog, de 

Amerikaanse presidentsverkiezingen, het Rusland van Poetin en Noord-Korea 

Onlangs werd onze Daisy-collectie verrijkt met niet minder dan negenentwintig nieuwe 

hoorcolleges. Van hoorcolleges steek je iets op, zoveel is zeker. Daarom zullen we in deze 

aflevering en ook nog in de komende afleveringen van Knetterende Letteren er telkens vijf 

aan u voorstellen. Deze hoorcolleges worden gegeven door professoren die zich in lezingen, 

in lengte variërend van anderhalf uur tot vier uur, over een deel van hun vakterrein buigen. 

Dat klinkt misschien wat saai, maar de academici die voor deze colleges geselecteerd 

worden zijn juist vlotte sprekers die op een eenvoudige, duidelijke, enthousiaste en vaak 

zelfs humoristische wijze kunnen vertellen of moeilijke kwesties op een zeer begrijpelijke 

wijze voor een ruim publiek kunnen uiteenzetten. 

Herman Selderhuis. Luther en de Reformatie: een hoorcollege over de 

ontstaansgeschiedenis van het protestantisme. Vorig jaar was het precies 500 jaar geleden 

dat Luther zijn 95 stellingen publiceerde. Het vormde het begin van een revolutie in het 

religieus denken in Duitsland en de rest van Europa: de Reformatie. Uit deze 16e-eeuwse 

beweging, die brak met de door de paus geleide kerk van Rome, zijn de protestantse kerken 

ontstaan. De kerkscheuring liet ook onuitwisbare sporen na op maatschappelijk, politiek en 

cultureel terrein. Herman Selderhuis behandelt de geschiedenis van de Reformatie aan de 

hand van het leven en werk van Maarten Luther en de verspreiding van zijn gedachtegoed in 

Nederland en Europa. (…) Herman Selderhuis. Luther en de Reformatie: een hoorcollege 

over de ontstaansgeschiedenis van het protestantisme. Speelduur: 2:30. Boeknummer: 

26439. 

Ewoud Kieft. Oorlogsenthousiasme: een hoorcollege over de radicalisering van de Europese 

cultuur tijdens de Eerste Wereldoorlog. Duizenden van Europa’s meest vooraanstaande 

kunstenaars, schrijvers en wetenschappers waren euforisch toen in 1914 de Eerste 

Wereldoorlog uitbrak. Hoe konden zoveel intelligente, vooruitstrevende en sociaal 

geëngageerde mannen en vrouwen veranderen in militante, oorlog verheerlijkende 

radicalen? Om dit mysterie te begrijpen duikt Ewoud Kieft tijdens dit college in de levens van 

een aantal intrigerende oorlogsenthousiastelingen, zoals de Italiaanse dandy en 

vrouwenverslinder Gabriele d’Annunzio en de Duitse anarchist Erich Mühsam. Waar kwam 

hun oorlogsenthousiasme vandaan? En hoe verging het hen tijdens de oorlogsjaren, toen ze 

het ware, alles vernietigende karakter van de Eerste Wereldoorlog onder ogen zagen? Rond 

het thema oorlogsenthousiasme legt Kieft motieven van Europa’s moderne cultuur bloot die 

lang zijn doodgezwegen: want wie het oorlogsenthousiasme van 1914 begrijpt, begrijpt ook 

het ontstaan en de aantrekkingskracht van het fascisme en nationaalsocialisme. Bovenal 

toont hij de verontrustende, aanzuigende kracht die oorlog heeft op mensen, telkens weer 

opnieuw. (…) Ewoud Kieft. Oorlogsenthousiasme: een hoorcollege over de radicalisering van 

de Europese cultuur tijdens de eerste Wereldoorlog. Speelduur: 1:30. Boeknummer: 26444. 

Maarten van Rossem. De Amerikaanse presidentsverkiezingen: een hoorcollege over de 

ontwikkelingen van 1960 tot heden. Hoe werken die verkiezingen nou precies? Zo is de 

winnaar niet noodzakelijkerwijs de persoon met de meeste stemmen. In dit hoorcollege van 

bijna twee uur behandelt Maarten van Rossem de geschiedenis, de context en de werking 

van de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Zo brengt hij de luisteraar op de hoogte 



van onderwerpen als kiescolleges, swing-states, gerrymandering en de rol van tv-spotjes. Hij 

behandelt tevens de geschiedenis en ontwikkeling van de Amerikaanse 

presidentsverkiezingen in de tweede helft van twintigste eeuw. Hij begint vanaf de 

verkiezingen van 1960 toen Kennedy en Nixon tegen elkaar streden en er voor het eerst een 

live debat op tv plaatsvond en hij eindigt bij de presidentsverkiezingen van 2016. (…) 

Maarten van Rossem. De Amerikaanse presidentsverkiezingen: een hoorcollege over de 

ontwikkelingen van 1960 tot heden. Speelduur: 1:45. Boeknummer: 26447. 

Marc Jansen en anderen. Het Rusland van Poetin: een hoorcollege over de historische 

ontwikkelingen van Rusland en Oekraïne. Rusland zit vast in een archaïsche 

machtsstructuur. De politiek in het Kremlin heeft heimwee naar de oude machtspositie uit de 

tijd van het communistische regime. Poetin lijkt te worden gedreven door wroeging en wraak. 

Dat werd pijnlijk duidelijk door de inlijving van de Krim en de oorlog in Oost-Oekraïne. Wat 

drijft Poetin? Hoe ziet zijn “Russische wereld” eruit en wat betekent zijn politiek voor de 

toekomst van Rusland en van landen in zijn invloedssfeer, zoals Oekraïne? Zijn wij getuige 

van de pijn van een uiteengevallen imperium of van een opmars naar een nieuwe 

hegemonie? In vier colleges van een uur geven Rusland- en Oekraïnekenners Hubert 

Smeets, Michel Krielaars, Marc Jansen en Laura Starink een historisch overzicht van het 

Rusland van Poetin. Met aandacht voor de persoon Poetin, de ontwikkelingen in de 

Russische maatschappij en de achtergronden in de Oekraïne-crisis. (…) Marc Jansen en 

anderen. Het Rusland van Poetin: een hoorcollege over de historische ontwikkelingen van 

Rusland en Oekraïne. Speelduur: 3:45. Boeknummer: 26451. 

Remco Breuker. Noord-Korea: een hoorcollege over de duistere daden van een onbekende 

kernmacht. De Democratische Volksrepubliek van Korea is niet democratisch, het is geen 

republiek en het omvat slechts de helft van Korea. Remco Breuker kijkt in zijn vier colleges 

voorbij de mythes en beeldvorming en gaat in op wat Noord-Korea wél is. Dan blijkt Noord-

Korea een feodale monarchie te zijn die niet geïsoleerd is, maar juist internationaal 

economisch heel actief. Zo verdient het een fortuin met drugsproductie en is het verwikkeld 

in grootschalige internationale mensenhandel. Toch onderschat de internationale 

gemeenschap Noord-Korea graag. We horen de holle retoriek en zien de karikaturen, maar 

missen nogal eens de boodschap. In zijn college behandelt Breuker het Huis Kim, de relatie 

van Noord-Korea met het buitenland, de internationale slavenbrigades en Noord-Korea als 

dreiging. We horen hoe het land in elkaar zit, waar het naartoe op weg is, hoe het dat doet 

en wat dat voor de rest van de wereld betekent. (…) Remco Breuker. Noord-Korea: een 

hoorcollege over de duistere daden van een onbekende kernmacht. Speelduur: 4:00. 

Boeknummer: 26428. 

Heerlijk ontspannend: ‘De laatste ronde’ van Louis Van 

Dievel 
Een postbode doet na 42 jaar dienst zijn laatste rondes in het dorp waar hij iedereen kent en 

iedereen hem kent. Louis Van Dievel staat met Walter van den Broeck, Erik Vlaminck en Leo 

Pleysier in een mooie traditie. Ook hij portretteert graag de hardwerkende volksmens die het 

hart op de tong draagt, zich krabt waar het jeukt en parmantig vloekt als de dingen in de 

soep draaien. La Flandre profonde maar zonder er kleinerend grappig over te doen. Ludo 

Verheyen heeft meer dan veertig jaar als postbode zijn rondes gereden en heeft nog een 

week te gaan voor hij met pensioen wordt gestuurd. Hij moet twee jonge dames, Cheyenne 

en Anissa, opleiden. Uitgebreid vertelt Ludo over zijn leven 'on the road'. Geregeld fietst hij 

binnen bij Magda, en niet alleen voor aangetekende zending. De drank was lang zijn 

compagnon maar ook zijn gesel. Langzaam worden de grappige anekdotes de tragische 

verhalen uit zijn leven: de dood van een jeugdvriend, de ziekte van zijn vrouw die in het 



'gesticht' zit en na een leven vol depressies en pillen wegkwijnt, hun enige dochter die hij niet 

op het rechte spoor kond houden. Louis Van Dievel haalt het beste 'standaarddialect' boven: 

koekeloeren, botten, congé, vallende ziekte, pree, klandizie, velo, sacoche, labbekak, 

fezelen, stoefen, paardenmolen, begot… Het is goed dat deze woorden hun plaats in de 

literatuur krijgen want dialect is waardevol, mooi en speels. (…) Louis Van Dievel. De laatste 

ronde. Speelduur: 7 uur. Boeknummer: 25994. 

Heerlijk ontspannend: ‘Graaf in Moskou’ van Amor Towles 

‘Graaf in Moskou’ van de Amerikaanse schrijver Amor Towles begint met een 
rechtbankverslag, gedateerd juni 1922. De jonge Russische graaf Alexander Rostov moet 
zich tegenover een bolsjewistisch volkstribunaal verantwoorden voor het feit dat hij 
aristocraat is. Slechts het feit dat hij ooit een 'pre-revolutionair' gedicht heeft geschreven, redt 
hem van het vuurpeloton. In plaats daarvan wordt hij tot 'voormalig persoon' verklaard en 
krijgt hij levenslang 'huisarrest' in het deftige hotel Metropol, waar hij al vier jaar verblijft. 
Vanaf de eerste pagina valt de zelfbewuste, licht spottende, schijnbaar geamuseerde toon 
op waarop de graaf zijn ondervragers te woord staat. Het hotel ontwikkelt zich in de loop van 
het boek tot een soort mini-universum. Al in een vroeg stadium heeft Rostov besloten dat 
een man zijn omstandigheden moet kunnen controleren, wil hij niet door hen gecontroleerd 
worden. Hij geeft deze opvatting met ingetogen elegantie gestalte. De graaf wordt hoofdober 
van het hotel en werkt nauw samen met andere leidinggevenden, die er een eer in stellen de 
stijl en gratie van hotel Metropol ook in moeilijke tijden in stand te houden. Al vrij snel leert de 
graaf de achtjarige Nina Koelikova kennen en dit verandert zijn leven voorgoed. De kleine 
dame toont hem alle verborgen krochten van het hotel en geeft hem toegang tot de meest 
geheime ruimtes. Door Nina leert de graaf een diepere dimensie van het leven kennen. 
Zeker als zij jaren later haar dochter Sofia bij hem brengt en de graaf zich ontwikkelt tot een 
echte vaderfiguur. Het tweede motto dat de graaf al die jaren overeind houdt, is de bekende 
uitspraak van Montaigne dat ‘voortdurende opgewektheid het duidelijkste blijk van wijsheid 
is’. Deze stemming doorstraalt het verhaal en maakt het een genot om te lezen. Graaf 
Alexander Rostov weet overal een positieve draai aan te geven. (…) Amor Towles. Graaf in 
Moskou. Speelduur: 19 uur. Boeknummer: 26104. 

Auteurs lezen voor en wel in uw oor: ‘Molenbeek/Maalbeek: 

een Brusselse vertelling’ van Sven Gatz 
22 maart 2016, Brussel. De dag die een hoofdstad en een land op hun kop zette. 

Bomaanslagen vernielden de luchthaven en een metrostation. Toen Vlaams minister 

van Cultuur, Media, Jeugd, en Brussel Sven Gatz die dag het verwrongen metrostel zag, 

begon hij te huilen. In één klap was Brussel één grote wond. Hoe beleefden Brusselaars die 

fatale dag? Sven Gatz wekt zeven personages tot leven die op uiteenlopende manieren de 

emoties van het moment ervaren. Hamida, Clive, Nina, Claude, Ghazi, Erik en Françoise: 

Sven Gatz laat Brussel zien door hun ogen. Omdat je de stad moeilijk kunt begrijpen, maar 

moet voelen, ruiken, horen wat Brusselaars zelf ervaren, hun moed en hun twijfel op die 

bijzondere dag, hun angst van het moment en hun hoop voor de toekomst. In een zwerftocht 

van Molenbeek tot Maalbeek legt Sven Gatz de ziel van Brussel bloot. Binnenkort verschijnt 

er ook een Franse en een Engelse vertaling van ‘Molenbeek/Maalbeek’. Sven Gatz las zijn 

boek zelf in in onze bibliotheek. (…) Sven Gatz. Molenbeek/Maalbeek. Ingelezen door de 

auteur. Speelduur: 4 uur. Boeknummer: 26497. 5 braillebanden. Boeknummer 17149. 



Het Neusje van de Zalm: ‘Max, Mischa & het Tet-offensief’ 

van Johan Harstad 
 ‘Max, Mischa & het Tet-offensief’ is het verhaal van toneelregisseur Max Hansen, die als 

puber naar Amerika emigreert. Hij heeft moeite om zijn jeugd in Stavanger in Noorwegen, 

waar hij als kind van communistische ouders het Tet-offensief naspeelde, achter zich te 

laten. Maar in New York ontdekt hij dat eigenlijk iedereen daar ontheemd is. In kunstenares 

Mischa en Vietnam-veteraan Owen treft hij dierbare lotgenoten. Het magnum opus van de 

jonge Noorse schrijver Johan Harstad is een hypnotiserende vertelling die vele decennia en 

continenten omspant: van de oorlog in Vietnam en Apocalypse Now tot jazzmuziek, van 

Mark Rothko en Burning Man tot de aanslag op de Twin Towers. Maar bovenal draait deze 

volstrekt verslavende roman om de vraag: hoe lang moet je weg van huis zijn voordat het te 

laat is om terug te keren? Dit indrukwekkende levensverhaal speelt zich onder andere af in 

Noorwegen en Amerika. Als Max Hansen klaar is met de basisschool besluiten zijn ouders 

vanuit Stavanger te emigreren naar Long Island in de VS. Na een periode van eenzaamheid, 

krijgt Max een goede vriend, Mordecai. Op zijn zestiende leert Max de zeven jaar oudere 

kunstenares Mischa kennen. Een innige liefdesrelatie bloeit op. Ook ontmoet hij zijn oom en 

oorlogsveteraan Owen. Thema´s van dit boek zijn de Vietnamoorlog, Noorwegen als 

olieland, sport, gezinsleven, vriendschap, homoseksualiteit, liefde, communisme, New York, 

theater, muziek, film en schilderkunst. Maar het allerbelangrijkste thema is toch wel 

emigreren en de consequentie daarvan: ontworteld of ontheemd zijn. Een meeslepende, 

allesomvattende roman die ondanks zijn zwaarte en meer dan 1200 pagina´s tellende 

omvang moeilijk weg te leggen is. Wat een veelheid aan feiten en kennis is er in dit boek 

gegoten! Johan Harstad en zijn Nederlandse vertalers Edith Koenders en Paula Stevens 

ontvingen eerder dit jaar voor 'Max, Mischa & het Tet-offensief' de Europese Literatuurprijs. 

(…) Johan Harstad. Max, Mischa & het Tet-offensief. Speelduur: 39 uur. Boeknummer: 

26211. 

Een gesprek met Vincent Scheltiens over zijn boek: ‘Met 

dank aan de overkant: een politieke geschiedenis van 

België’  

De Vlaamse en de Waalse beweging hebben meer gemeen dan ze zelf zullen toegeven. 

Historicus en buitenstaander Vincent Scheltiens schreef er een boek over. Sinds 2014 zitten 

alle communautaire dossiers in de ijskast. Nadat N-VA haar confederale eisen liet varen om 

met de Franstalige liberalen van Charles Michel een regering te vormen, haalden ze nooit 

meer de voorpagina’s – ondanks verwoede pogingen van Vlaams Belang en ‘Vuye & 

Wouters’. Het is zelfs de vraag of het communautaire in 2019 weer een verkiezingsthema 

wordt, laat staan of na de stembusgang een onderhandelingsronde volgt zoals in 2007 en 

2010. Mocht dat toch het geval zijn, dan schreef historicus Vincent Scheltiens een doctoraat 

over de communautaire geschiedenis van België dat ter voorbereiding kan dienen. Nu is het 

ook als boek herwerkt: ‘Met dank aan de overkant’. Vincent Scheltiens gebruikt vooral 

teksten uit talloze militante bladen en krantjes als bronnenmateriaal. Langs vijf historische 

momenten weeft hij de geschiedenis van de Vlaamse en Waalse beweging door elkaar. Zijn 

relaas start bij het ontstaan van de Vlaamse Beweging, toen zij opkwam voor taalrechten om 

de Belgische constructie te vervolmaken en allerminst om ze af te breken, en gaat tot het 

moment waarop Waalse regionalisten als Jules Destrée voor het eerst het idee oppikken van 

een bestuurlijke scheiding. Komen nog aan bod: de radicalisering van de flaminganten 

tussen de twee wereldoorlogen, het linkse regionalisme van André Renard en de zakelijkheid 



van de eerste Vlaamse minister-president Gaston Geens. Scheltiens schept er plezier in om 

te wijzen op de gelijkenissen tussen de Vlaamse en de Waalse beweging. Zo vat hij 

waarschijnlijk de grote tragiek van België: zowel ten zuiden als ten noorden van de taalgrens 

woont een bevolkingsgroep die zichzelf gedomineerd of zelfs onderdrukt voelt door de ander. 

(…) U kunt nu luisteren naar een gesprek tussen Vincent Scheltiens en Albert 

Keersmaekers, voorzitter van Luisterpunt. (…) Vincent Scheltiens. Met dank aan de overkant 

: een politieke geschiedenis van België. Speelduur: 12 uur. Boeknummer: 25914.  

Hedendaags: ‘Eindelijk oud: wat Darwin ons vertelt over 

het nut en de schoonheid van ouder worden’ van Mark 

Nelissen 
In onze westerse samenleving is eeuwig jong het motto. Ouder worden boezemt angst in en 

oudere mensen worden al te vaak als 'niet meer nuttig' weggezet. Gedragsbioloog Mark 

Nelissen toont het tegendeel aan. Oma's en opa's zijn er omdat ouderdom evolutionair nuttig 

is. Sterker nog: het ontstaan van de mens is onlosmakelijk verbonden met het ontstaan van 

ouderdom. In zijn boek ‘Eindelijk oud’ herstelt Mark Nelissen de vijftigplusser in ere. Hij legt 

haarfijn uit waar de oudere mens evolutionair vandaan komt, wat ouder worden biologisch 

inhoudt, waarom de menopauze nut heeft en vooral: waarom we er moeten naar uitkijken om 

eindelijk oud te worden. Hebben ouderen afgedaan? Is oud out? Zijn opa en oma een last 

voor de samenleving, of kunnen ze juist waardevol zijn? Hebben ze nog seks? Mag dat? 

Waarom gaat alles zoveel sneller dan vroeger? Kan je je leven wat afremmen? En het 

verlengen? Is het waar dat ouderen gelukkiger zijn dan jongeren? Kan je je geluk verhogen? 

Bestaan uittredingen uit het lichaam echt als je sterft? Heb je recht op euthanasie? Deze en 

nog veel meer thema’s worden behandeld in ‘Eindelijk oud’. Mark Nelissen bekijkt de oude 

dag door een evolutionaire bril, en toont de weg die de grijsaard vandaag kan bewandelen 

om terug de waardigheid te krijgen die hij ooit had. Het ontstaan van de mens is 

onlosmakelijk verbonden met de ouderdom, zonder welke wij nog in een voorhistorisch 

tijdperk zouden leven. ‘Eindelijk oud’ vertelt ons hoe de mens is ontstaan door evolutie en 

dat vrouwen de samenleving beheerden in onze verre voorgeschiedenis. Het legt uit wat oud 

worden eigenlijk betekent en of voeding er iets mee te maken heeft. Het boek onderzoekt of 

we langer kunnen leven; wat de wijsheid van de oudere inhoudt; hoe wandeltochten, 

vrienden en Facebook de grijsaard kunnen helpen; wat seks eigenlijk is en of ouderen nog 

wel vrijen; wat de schoonheid is van een oud lichaam, en van oud zijn tout court. Het gaat op 

zoek naar de manier om geluk te verhogen bij de senioren, naar het wegwerken van angst, 

naar de zin van het leven… en naar het levenseinde. Wat zijn bijna-doodervaringen, en hoe 

staan we tegenover levensbeëindiging? Het boek vraagt geen voorkennis en is voor 

iedereen toegankelijk. Het is overgoten met een sausje van humor en jeugdherinneringen, 

en brengt meer kleur in het leven van de oudere. Het verhoogt zijn status. Na het gelezen te 

hebben, zou je beginnen uitkijken naar… eindelijk oud worden! (…) Mark Nelissen. Eindelijk 

oud: wat Darwin ons vertelt over het nut en de schoonheid van ouder worden. Speelduur: 11 

uur. Boeknummer: 26264. 



Historie. Historia. ‘Geen betere vriend: het waargebeurde 

en unieke verhaal van een trouwe hond die een 

jappenkamp als krijgsgevangene overleefde en andere 

gevangenen de moed gaf om de verschrikkingen te 

doorstaan’ van Robert Weintraub 
In zijn boek: ‘Geen betere vriend’ beschrijft de Amerikaanse auteur Robert Weintraub het 

leven van een hond, die in de Tweede Wereldoorlog heldendaden verrichtte. Tijdens een 

bombardement op een schip werd ze overboord gegooid om zichzelf te kunnen redden; 

daardoor werd ze een mascotte aan boord van een aantal verschillende oorlogsschepen. Ze 

voelde onraad veel eerder aankomen en waarschuwde dan de bemanning met haar blaffen, 

waardoor onder meer piraten het hazenpad moesten kiezen. De schepen voeren 

hoofdzakelijk in de Aziatische wateren, waar het niet zachtzinnig aan toe ging. Het cruciale 

keerpunt van de RAF tegen de Duitsers werd sterk bevorderd door de wetenschappelijke 

doorbraak van de radardetectie. De heldendaden van de hond bestonden onder meer uit 

drenkelingen zwemmend naar wrakstukken slepen en ze vond ook zoet water op een 

onbewoond eilandje waar enkele drenkelingen waren aangespoeld na het bombardement 

van hun schip. Ook was ze de mascotte van een aantal krijgsgevangenen in een 

jappenkamp op Sumatra. Dit waar gebeurde verhaal is zo interessant geschreven dat het 

geen moment verveelt. Al eeuwen worden honden ingezet in oorlogen. Zo trainden de 

Romeinen hun honden al om de vijand te herkennen en deze te grijpen. Ook werden ze door 

legers geregeld gebruikt als bewaking, wachtpost en om goederen of mensen op te sporen. 

In de Eerste Wereldoorlog werd er veel gebruik gemaakt van zogenoemde 

ambulancehonden. Deze honden speurden gewonden op en voerden deze af in een rijtuigje. 

Ook werden de ambulancehonden ingezet om medicijnen te transporteren. Verder werden 

honden gebruikt om boodschappen van de achterste linies naar de voorste linies te brengen. 

Ook werden honden ingezet om landmijnen te detecteren. Naast bovengenoemde taken 

waren de honden ook belangrijk voor het moraal van de legereenheden en fungeerden zij 

vaak als mascotte. Ook in de Tweede Wereldoorlog werd veel gebruik gemaakt van 

oorlogshonden. In het boek ‘Geen betere vriend’ staat zo’n oorlogshond centraal. De 

vrouwelijke, Engelse pointer met de naam Judy kwam in 1936 als mascotte aan boord van 

een Britse kanonneerboot. Op die boot maakte deze hond de inval van de Japanners in 

China mee. Samen met duizenden Britten en andere westerlingen vluchtte zij weg uit 

Singapore voor de oprukkende Japanners. Tijdens een gevangenentransport over zee werd 

het schip van Judy getorpedeerd, maar ze overleefde deze schipbreuk. Ze kwam terecht in 

een krijgsgevangenkamp op Sumatra en werd de enige hond die tijdens de Tweede 

Wereldoorlog officieel een krijgsgevangene van de Japanners was. In de diverse 

krijgsgevangenkampen werden Judy en haar medegevangenen blootgesteld aan wrede 

behandelingen, gebrek aan voedsel, hoge temperaturen en vele ziektes. De band die de 

geallieerde soldaten met haar kregen was zo sterk dat zij voor hen een welkome afleiding 

was om hun eigen zorgen te vergeten. Judy leidde op haar beurt de bewakers af, zodat 

gevangenen op zoek konden naar eten. Ook zorgde ze zelf voor eten voor haar kameraden, 

zoals ratten en slangen. Samen met haar ‘buddy’, soldaat Frank Williams, overleefde deze 

opmerkelijke hond de oorlog. Dit bijzondere verhaal werd voor het eerst gepubliceerd door 

Edwin Varley in 1973 onder de titel ‘The Judy Story’. Voor dit boek was gebruik gemaakt van 

de herinneringen van diverse veteranen die vertelden over hun belevenissen met Judy. Dit 

boek was nog verre van compleet en bevatte weinig informatie over de man die het grootste 

gedeelte van de tijd in de kampen met deze pointer doorbracht, Frank Williams. In 2013 

ontdekte Robert Weintraub een korte samenvatting van deze bijzondere geschiedenis in The 



People’s Almanac. Weintraub is columnist voor Slate, een Amerikaans online tijdschrift. Ook 

schrijft hij regelmatig voor The New York Times. Robert Weintraub werd geïntrigeerd door de 

geschiedenis van Judy en besloot een zo compleet mogelijk boek over dit onderwerp te 

schrijven. Dit heeft geresulteerd in het boek ‘Geen betere vriend’. In het boek wordt de 

bijzondere relatie tussen deze hond en mensen zichtbaar. De auteur is er goed in geslaagd 

om de verhoudingen tussen de bewakers, krijgsgevangenen en Judy op te tekenen. Er 

worden ook diverse betrokkenen aan het woord gelaten die elk op hun eigen manier een 

band met deze bijzondere hond hadden opgebouwd. Het verhaal lijkt soms bijna te mooi om 

waar te zijn, bijvoorbeeld als Judy op een onbewoond eiland een bron met zuiver drinkwater 

ontdekt of als zij voor de zoveelste keer aan de Japanse en Koreaanse bewakers weet te 

ontsnappen. Sommige krijgsgevangenen konden zelfs jaren later niet geloven dat deze hond 

de verschrikkingen van de Jappenkampen had overleefd, omdat zij uit eigen ervaring wisten 

hoe weinig mensen het lukte om die ontberingen te overleven. De auteur probeert dit te 

ondervangen door in noten meer uitleg te geven en bepaalde beweringen te onderbouwen. 

In deze noten worden ook enkele eigenschappen van honden toegelicht die de 

bijzonderheden verklaren. ‘Geen betere vriend’ beschrijft de belevenissen van een hond in 

oorlogstijd. Het boek is daarmee interessant voor dierenliefhebbers, maar door de 

gelaagdheid in het verhaal en de achtergrondinformatie is het ook goed leesbaar voor lezers 

die geïnteresseerd zijn in de geschiedenis van de Japanse krijgsgevangenenkampen. Robert 

Weintraub is erin geslaagd om deze onbekende geschiedenis op een aansprekende manier 

voor een breed publiek beschikbaar te stellen. (…) Robert Weintraub. Geen betere vriend. 

Speelduur: 16 uur. Boeknummer: 26337.  

Vertel me een verhaal: ‘Kerstmisdaadverhalen’  

De Mysterious Bookshop in New York bestaat al zesendertig jaar en is gespecialiseerd in 
misdaadverhalen. Je kunt in deze boekwinkel terecht voor de allernieuwste boeken maar ook 
voor gesigneerde eerste edities of bijzondere verzamelexemplaren. Winkeleigenaar, 
schrijver en uitgever Otto Penzler is uitgegroeid tot een expert op het gebied van 
misdaadverhalen. De verhalenbundel Kerstmisdaadverhalen bevat dan ook dertien 
fantastische misdaadverhalen. Alle verhalen hebben een link met de feestdagen. Zo begint 
Otto Penzler met een klassieker uit 1892. Het verhaal Het avontuur met de blauwe robijn is 
geschreven door misschien wel de bekendste misdaadschrijver ter wereld: Arthur Conan 
Doyle. Sherlock Holmes, de bekende detective uit het Londense Baker Street, buigt zich 
over het mysterie van een prachtige edelsteen die in een kerstkalkoen is aangetroffen. Dr. 
Watson staat weer eens versteld van de intelligentie van zijn goede vriend. De Sherlock 
Holmesklassieker is echter niet het oudste verhaal in het boek. Het verhaal Markheim van 
Robert Louis Stevenson stamt uit 1885. Het gaat over een kersverse moordenaar die op een 
bijzondere wijze met zijn zojuist gepleegde misdaad wordt geconfronteerd. Toch is ook 
Markheim niet het oudste verhaal dat in dit boek is opgenomen. Het grappige verhaal De 
dieven die moesten niezen is dat wel. Het is geschreven door Thomas Hardy en verscheen 
voor het eerst in 1877, in het decembernummer van Father Christmas. In dit verhaal weet 
een slachtoffer van een bende struikrovers op gewiekste wijze zijn gestolen paard terug te 
krijgen. Een goed misdaadverhaal is tijdloos. De verhalen in deze bundel beslaan dan ook 
een tijdsperiode van bijna honderdtwintig jaar. Het meeste recente verhaal is van Donald 
Westlake. In 1996 verscheen het verhaal De dief en de dinges voor het eerst in Playboy. In 
dit verhaal prijst een inbreker zichzelf om zijn eigen vindingrijkheid. Niemand let immers 
tijdens de decembermaand op een man in kerstmankostuum die een grote zak met zich 
meesleept. Een irritante dronkenlap merkt zijn aanwezigheid toch op. Hij vraagt de inbreker 
om hulp. Hij heeft een fantastisch apparaat uitgevonden maar hij weet niet meer waar zijn 
uitvinding voor gebruikt kan worden. Kan de “kerstman” hem helpen? Wie graag Britse 
detectives leest, zal genieten van de verhalen van Colin Dexter, Peter Robinson en G.K. 



Chesterton. Hun personages – respectievelijk hoofdinspecteur Morse, inspecteur Banks en 
Father Brown – zijn klaar voor de feestdagen. Of toch niet helemaal? Morse laat zich van 
een verrassende kant zien, Banks probeert het leven van een verbitterde huisvrouw te 
redden en Father Brown buigt zich over een brutale diefstal. De auteurs van de andere 
verhalen in dit boek zijn Ellery Queen, Edgar Wallace, Mary Higgins Clark, Ed McBain, Sarah 
Paretsky en Peter Lovesey. Ook hun verhalen zijn ronduit intrigerend. Er worden moorden 
opgelost en verdonkermaand, een prijswinnend lot valt in verkeerde handen, een 
zestienjarige Maria bevalt in een politiebureau en een echtgenoot met losse handjes trekt 
een noodlottige conclusie. Kerstmisdaadverhalen is een verrukkelijke verhalenbundel. Als je 
een kerstcadeau voor een liefhebber van misdaadverhalen zoekt, steel je met deze bundel 
de show. Het is een boek dat je na het lezen in de boekenkast zet om het elk jaar rond 
kerstmis weer tevoorschijn te halen. Dit soort verhalen vervelen nooit. Otto Penzler is er met 
vlag en wimpel in geslaagd een fantastische verzameling verhalen uit te zoeken. U kunt nu 
luisteren naar het verhaal ‘De dieven die moesten niezen’ van Thomas Hardy. (…) 
Kerstmisdaadverhalen. Speelduur: 8 uur. Boeknummer: 26391.  

Het hoorspel ‘De spreekkamer’ van Jean Cosmos 
Antoine Venaqueau die een gevangenisstraf uitzit voor een overval en moord krijgt bezoek 

van Pierre Lamastre, een lid van de vereniging van gevangenisbezoekers. Lamastre is op de 

hoogte van vrijwel alle details van de overval. Maar wat is eigenlijk de echte reden van zijn 

bezoek? 


