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Op de hoogte 

Drie keer meer blinde en slechtziende personen 
tegen 2050 

Een bericht van de Braille-Liga op basis van een artikel uit ‘The Lancet Global Health’. In 

2015 leefden wereldwijd 253 miljoen personen met een visuele handicap, onder wie 36 

miljoen blinde en 217 miljoen slechtziende personen. Tegen 2050 zouden dat er drie keer zo 

veel zijn, als gevolg van de toename en van de vergrijzing van de bevolking. Dat bleek uit 

een onderzoek van een vijftiental internationale onderzoekers dat in september 2017 in het 

prestigieuze Britse wetenschappelijke tijdschrift ‘The Lancet Global Health’ verscheen. 2050. 

Over iets meer dan dertig jaar en amper één generatie verder dus. Dat is zo goed als 

morgen al. Volgens de becijferde voorspellingen van de onderzoekers zal het aantal blinde 

personen tegen 2050 verdubbelen en de kaap van 115 miljoen ronden. In dezelfde 

tijdspanne zou ook het aantal slechtziende personen, met een matige tot ernstige visuele 

handicap, verdrievoudigen tot 588 miljoen. Professor Rupert Bourne van de universiteit van 

Cambridge en zijn collega’s analyseerden alle gegevens die tussen 1990 en 2015 werden 

gepubliceerd, goed voor een totaal van 288 onderzoeken in 98 landen. Op basis van die 

gegevens werd een wiskundig model uitgewerkt om de evolutie ervan tussen 2020 en 2050 



te voorspellen. De onderzoekers zelf benadrukken dat de resultaten gerelativeerd moeten 

worden, aangezien de kwaliteit en volledigheid van de gegevens verschilt naargelang de 

ligging van de landen. Bovendien hanteren niet alle landen dezelfde definitie van een visuele 

handicap. Prevalentie. De prevalentie (dit is ‘het voorkomen van een verschijnsel binnen een 

bepaalde groep op een bepaald moment’), de prevalentie dus van een aandoening of 

handicap wordt doorgaans uitgedrukt met een percentage en geeft aan welk aandeel van de 

totale bevolking de aandoening of handicap heeft. De prevalentie vormt een maatstaf voor 

de gezondheidstoestand van een bevolking op een bepaald tijdstip of binnen een bepaalde 

periode, voor een specifieke aandoening of handicap, en rekening houdend met zowel 

nieuwe als oude gevallen. Net als bij een opiniepeiling of foto, geeft de prevalentie dus 

slechts een momentopname weer die alleen geldt voor de bestudeerde tijdstippen of 

periodes. Wie is het hardst getroffen? Zoals verwacht, is de prevalentie het grootst bij 

senioren. In 2015 was 86 % van de blinde personen ouder dan 50. Dezelfde 

leeftijdscategorie vertegenwoordigde dat jaar 80 % van de personen met een matige tot 

ernstige visuele handicap en 74 % van de personen met een lichte visuele handicap. Binnen 

deze leeftijdscategorie werd de hoogste prevalentie van blindheid opgetekend in de derde 

wereld, in Azië, maar ook in Sub-Sahara-Afrika en Oost-Afrika. In die gebieden is 4 tot 5 % 

van de vijftigplussers blind. Dat percentage ligt tien keer hoger dan in de hoge-

inkomenslanden. Dezelfde kloof valt op voor alle visuele handicaps, ongeacht hun ernst. Uit 

het onderzoek leren we ook dat vrouwen net iets vaker (55 %) met een visuele handicap 

kampen dan mannen. De zwaarst getroffen gebieden zijn Zuid-, Oost- en Zuidoost-Azië. Ook 

daar zijn de verschillen groot naargelang de levensstandaard per regio. Wat blindheid betreft 

bijvoorbeeld, bedraagt de algemene prevalentie in Australië en Nieuw-Zeeland 0,24 %, 

terwijl dat in Zuid-Azië oploopt tot 0,70 %. Wat zijn de voornaamste oorzaken van een 

visuele handicap? In 2015, het laatste jaar waarover cijfers bekend zijn, bleek onbehandelde 

cataract de grootste oorzaak van blindheid te zijn, gevolgd door ongecorrigeerde 

refractiestoornissen (dit betekent: lichtbreking in de lens van het oog) en glaucoom. Bij de 

oorzaken van slechtziendheid staan ongecorrigeerde refractiestoornissen op één, gevolgd 

door onbehandelde cataract en leeftijdsgebonden maculadegeneratie (LMD). Bij 

vijftigplussers zijn die voornaamste oorzaken verantwoordelijk voor 55 % van de gevallen 

van blindheid en 77 % van de gevallen van slechtziendheid. Glaucoom ligt in 8,5 % van de 

gevallen aan de basis van blindheid, en LMD in 4,4 % van de gevallen aan de basis van 

slechtziendheid. Het is opmerkelijk dat de twee voornaamste aandoeningen, die aan de 

basis liggen van 80 % van de visuele handicaps, te voorkomen of te behandelen zijn. De 

impact van die aandoeningen houdt uiteraard verband met de moeizame toegang tot, of het 

gebrek aan, verzorging en geschikte optische correctiemiddelen in de derde wereld. In hoge-

inkomenslanden zoals het onze, liggen vooral leeftijdsgebonden aandoeningen aan de basis 

van visuele handicaps (zoals LMD of glaucoom). Tot zover het bericht van de Braille-Liga op 

basis van een artikel uit ‘The Lancet Global Health’. 

Vooruitzichten: inspiraties voor en door mensen met 
een visuele beperking 

Onlangs gaf Blindenzorg Licht en Liefde een boek uit met bijna tweehonderd korte teksten 

geschreven voor en door blinde en slechtziende mensen. Op de flap staat het volgende te 

lezen: (…) U kunt nu luisteren naar de tekst: ‘Genieten op een andere manier’. (…) 



Vooruitzichten: inspiraties voor en door mensen met een visuele beperking. Speelduur: 5 

uur. Boeknummer: 25223. 

Eén moderne braillestandaard voor de Nederlandse 
taal 

Onlangs vond in Brussel de plechtige ondertekening plaats van de overeenkomst ‘Braille 

Autoriteit voor de Nederlandse taal’. Deze ‘Braille Autoriteit’ bestaat uit Nederlandse en 

Vlaamse niet-commerciële organisaties die betrokken zijn bij het lezen, produceren en 

onderwijzen van braille. Zij werken samen om effectieve, breed gedragen standaarden te 

creëren voor het brailleschrift en dit voor het hele Nederlandse taalgebied. Denk maar aan 

het actualiseren van de zes-puntsbraille, de acht-puntsbraille, braille voor wiskunde, voor 

muziek, enz. Ria Decoopman, gedelegeerd bestuurder van de vzw ‘Zicht op Cultuur’ en lid 

van de Raad van Bestuur van Luisterpunt, licht een en ander nader toe… (…) 

Peter Verhelst schrijft het Poëziegeschenk  

’Wat ons had kunnen zijn’. Zo heet de nieuwste dichtbundel van Peter Verhelst. Hij is 

hiermee het boegbeeld van de Poëzieweek. Het thema van dit jaar is ‘theater’ hetgeen Peter 

Verhelst als dichter en toneelschrijver op het lijf geschreven is. Peter Verhelst vindt dat 

theater zich niet alleen afspeelt in de schouwburg, maar ook op pleinen, op straat, in de 

slaapkamer. Overal waar de ene mens de andere tegen het lijf loopt en dat ene lichaam op 

dat andere lichaam reageert en er dus communicatie ontstaat, mogelijkheden, 

misverstanden, een dans, geluk, verdriet… ‘Wat ons had kunnen zijn’ is een kraakheldere en 

tedere reeks gedichten waarvoor Peter Verhelst in onze gezamenlijke, Westerse canon 

duikt. Vanuit Shakespeare en Samuel Beckett zoomt hij in op onze eigen leefwereld, die 

vaak veel theatraler is dan we beseffen. Dit in de geest van Joost van den Vondel: “De 

weereld is een speeltoneel. Elck speelt zyn rol en kryght zyn deel.” Peter Verhelst las zijn 

bundel ‘Wat ons had kunnen zijn’ zelf in. (…) Peter Verhelst. Wat ons had kunnen zijn. 

Ingelezen door de auteur. Speelduur: 18 minuten. Boeknummer: 25636. 

De Prachtige Tachtig 

Uit de afgelopen tachtig jaar hebben honderd Vlaamse boekhandelaren tachtig 

spraakmakende boeken uitgekozen die men volgens hen gelezen moet hebben.  

Als je het licht niet kunt zien. Anthony Doerr. De jonge Marie-Laure is blind. Ze woont met 

haar vader in Parijs naast het Natuurhistorisch Museum, waar hij werkt als curator. Als 

Marie-Laure twaalf is bezetten de nazi's Parijs en vader en dochter vluchten naar het 

Bretonse Saint-Malo. Ze hebben de grootste en meest waardevolle schat van het museum 

meegenomen. In een Duits mijnstadje groeit Werner Pfennig op in een weeshuis samen met 

zijn jongere zusje Jutta. Werner belandt bij de Hitlerjugend en wordt vervolgens naar het 

front gestuurd. Via Rusland komt hij tenslotte in Saint-Malo terecht, waar zijn verhaal en dat 

van Marie-Laure samenkomen. Anthony Doerr heeft met zijn werk al vele gerenommeerde 

literaire prijzen gewonnen. Hij schreef tien jaar lang aan deze roman, die door de 

internationale pers als een meesterwerk wordt beschouwd. (…) Als je het licht niet kunt zien. 



Anthony Doerr. Speelduur: 16 uur. Boeknummer: 22909. 27 braillebanden. Boeknummer: 

40809. 

Schitterende ruïnes. Jess Walter. Het is 1962. Op de rotsen van het ingeslapen 

vissersplaatsje Porto Vergogna staat Pasquale, een jonge Italiaan en eigenaar van het enige 

hotel. In dagdromen verzonken kijkt hij uit over het glinsterende water. Aan de horizon 

verschijnt een boot met op het dek een prachtige, in wit geklede dame. Ze is een 

Amerikaanse actrice en doodziek, zo ontdekt hij als ze haar intrek neemt in zijn hotel. 

Hollywood, vijftig jaar later. Een oudere, Italiaanse heer betreedt het kantoor van 

filmproducent Michael Deane op zoek naar de vrouw die hij nooit heeft kunnen vergeten. Het 

boek ‘Schitterende ruïnes’ vertelt het meeslepende verhaal van een onmogelijke, maar 

onverwoestbare liefde. Op onnavolgbare wijze verbindt Jess Walter het landelijke Cinque 

Terre van 1962 met het genadeloze Hollywood-bestaan vandaag de dag. ‘Schitterende 

ruïnes’ handelt over tijd, over het moment dat voorbijgaat zonder dat we er erg in hebben en 

over het verleden dat we soms als een ruïne achterlaten. Jess Walter toont hoe ons leven 

zich ontrolt: gecompliceerd en wreed én dichterlijk en betoverend tegelijk. (…) Schitterende 

ruïnes. Jess Walter. Speelduur: 13 uur. Boeknummer: 22521. 

Umberto Eco. De slinger van Foucault. Drie redacteuren van een uitgeverij in Milaan raken 

door manuscripten die zij onder ogen krijgen onafwendbaar verstrikt in de gedachte dat er 

iets onvoorstelbaars gaande is op deze wereld. In een tijd waarin de ratio en de 

automatisering hun triomfen vieren, beginnen zij verbanden te leggen tussen tempeliers, 

partizanenstrijd, Braziliaanse umbanda's, Rozenkruisers, computers, vrijmetselaars, 

stripfiguren en kabbala. Ze komen tot de ontdekking dat werkelijk alles met elkaar 

samenhangt. Het lijkt een spel, totdat de eerste dode valt. Als het vermoeden rijst dat occulte 

machten al eeuwenlang alles in het werk stellen om hun Plan ten uitvoer te brengen, wordt 

het spel tot een beklemmende werkelijkheid. Opgejaagd door het huiveringwekkende besef 

dat de geschiedenis slechts een complot, een samenzwering van mysterieuze krachten is, 

worden ze steeds verder meegesleurd in hun tocht langs de afgrond van de werkelijkheid. 

(…) Umberto Eco. De slinger van Foucault. Speelduur: 51 uur. Boeknummer: 24788. 

Kalme chaos. Sandro Veronesi. Pietro Paladini is een tevreden man: hij heeft een 

uitstekende baan, een goed huwelijk en een tien jaar oude dochter. Op een dag verandert 

zijn leven ingrijpend: 's ochtends redt hij twee toeristen van de verdrinkingsdood en 's 

middags thuis treft hij zijn vrouw dood aan. Vanaf dat moment neemt zijn leven een wending. 

Hij bekijkt de wereld en zijn omgeving met andere ogen. Hij maakt een geestelijke 

hergeboorte door, de liefde voor zijn dochter laait hoog op, en mensen die hij aanvankelijk 

als succesvol beschouwde ziet hij voortaan als sukkels. Zijn baas staat op het punt 

ontslagen te worden, een collega raakt in het slop door de slopende invloed van het mentale 

verval van diens vrouw en zoon, en een andere collega voorziet een crisis en verlaat het 

zinkende schip om missionaris te worden. Gaandeweg slaagt Pietro erin het leven en de 

liefde een nieuwe plaats in zijn bestaan te geven. (…) Kalme chaos. Sandro Veronesi. 

Speelduur: 16 uur. Boeknummer: 8460. 20 braillebanden. Boeknummer: 15235. 

Post voor mevrouw Bromley. Stefan Brijs. Augustus 1914. In Londen melden duizenden 

jongemannen zich aan om te gaan vechten tegen de Duitsers. Martin Bromley, zeventien en 

te jong voor het leger, probeert de twee jaar oudere John Patterson te overreden om samen 

in dienst te gaan, maar John wil zijn droom om te gaan studeren niet opgeven. Uiteindelijk 

slaagt Martin er met een list in naar het front te vertrekken en blijft John achter in een stad 



waar de druk op dienstweigeraars toeneemt. ‘Post voor mevrouw Bromley’ is een 

aangrijpende roman over ouders en kinderen in tijden van oorlog. Een verhaal over moed en 

lafheid, hoop en vriendschap, gemis en verlangen. (…) Post voor mevrouw Bromley. Stefan 

Brijs. Speelduur: 18 uur. Boeknummer: 19234. 

Rechtzetting in verband met ons eerder bericht over 
Bookshare 

In het januarinummer van Knetterende letteren stond een bericht over anderstalige boeken in 

een aangepast leesformaat. Daarin stond dat Bookshare Daisy-boeken aanbiedt met 

menselijke stem. Dit blijkt nu een fout te zijn. De collectie van Bookshare bevat geen Daisy-

boeken die door echte mensen van vlees en bloed zijn ingelezen. We bieden u onze 

verontschuldigingen aan voor deze foute mededeling. Ik lees nu de juiste versie van het 

bericht. Luisterpunt gaat vanaf 2018 een samenwerking aan met Bookshare van het 

Amerikaanse Benetech, waardoor onze lezers met een leesbeperking online toegang krijgen 

tot boeken in een aangepast leesformaat in het Engels, Frans, Duits, Spaans en meerdere 

andere talen. Luisterpunt treedt daarmee in de voetsporen van andere Europese 

bibliotheken voor mensen met een leesbeperking, zoals de Association Valentin Haüy in 

Parijs en de Norwegian Library for the Blind in Oslo. Benetech is een non-profit organisatie 

uit Californië, die focust op ‘Technology Serving Humanity’ (www.benetech.org). Benetech 

heeft Bookshare ontwikkeld (www.bookshare.org): de grootste digitale collectie ter wereld 

met meer dan 500.000 boeken in aangepaste leesformaten. Bookshare heeft copyright-

overeenkomsten met diverse uitgevers, zodat deze boeken over heel de wereld kunnen 

worden gedistribueerd aan mensen met een leesbeperking. De lezers van Luisterpunt krijgen 

toegang tot een collectie van ongeveer 375.000 titels. U kan alvast een kijkje nemen in de 

online publiekscatalogus van Bookshare: (https://www.bookshare.org/cms). U vindt ook een 

link op de startpagina van de Daisy- en braillecatalogus (http://daisybraille.bibliotheek.be). 

De beschikbare leesformaten zijn de volgende: Daisy-boeken die alleen tekst bevatten 

waarbij u de synthetische spraak kan gebruiken van uw PC. Die downloaden snel. Daisy-

boeken die naast de tekst de aangemaakte synthetische spraak bevatten. Voor deze boeken 

moet u even wachten voor de download beschikbaar is omdat dit bestand live wordt 

voorbereid. Dit kan enkele minuten duren. U ontvangt een e-mail als het bestand klaarstaat 

bij My History. Verder ook ePub, mp3-luisterboeken en brf-bestanden voor brailleboeken. De 

samenwerking met Luisterpunt richt zich alleen op het online-lezen. Er zullen geen Daisy-

boeken op cd beschikbaar zijn. En voor wat braille betreft: geen geprinte brailleboeken. 

Lezers van Luisterpunt die beschikken over apparaten met Daisy-software, een Daisy-app, 

voorleessoftware of een brailleleesregel kunnen Bookshare-titels online lezen. Kostprijs: 

Luisterpunt heeft voor het startjaar 2018 de toegangsrechten voor een groep van 150 lezers 

afgekocht. Op haar beurt stelt Luisterpunt de toegang tot Bookshare ter beschikking aan 

lezers die een jaargeld van 36 euro betalen. Werkwijze: Geïnteresseerde lezers schrijven 

eerst 36 euro over onze bankrekening BE 63 73 60 43 24 67 08 met de vermelding 

Bookshare en hun lenersnummer. De uitleendienst van Luisterpunt zal de lezer een e-mail 

sturen met de verdere procedure. Vervolgens kan de lezer met een gebruikersnaam, een 

paswoord en een toegangscode de catalogus van Bookshare raadplegen en online boeken 

aanvragen. Luisterpunt functioneert voor Bookshare als een ‘betrouwbare organisatie’, die er 

garant voor staat dat haar lezers effectief tot de doelgroep van mensen met een 

leesbeperking behoren. Luisterpunt beklemtoont dat de gecreëerde toegang tot Bookshare 

http://www.benetech.org/
http://www.bookshare.org/
https://www.bookshare.org/cms
http://daisybraille.bibliotheek.be/


alleen voor persoonlijk gebruik is. Het doorgeven door een lezer aan derden van login-

informatie of van digitale bestanden van toegankelijk boeken is niet toegestaan. De 

toegankelijke boeken van Bookshare zijn bovendien voorzien van een ‘digitale vingerafdruk’, 

waardoor zij traceerbaar zijn. Voor meer informatie surf naar onze website 

www.luisterpuntbibliotheek.be) of contacteer de uitleendienst van Luisterpunt per e-mail 

info@luisterpuntbibliotheek.be of telefonisch op 02 423 04 11  

Heerlijk ontspannend: ‘Hoe je krijgt wat 
je verdient’ van Jos Pierreux 

Het leven in Knokke-Heist gaat zijn mondaine gangetje. Op het commissariaat heeft 

iedereen zijn eigen besognes. Inspecteur Luk Borré is getuige van de zelfmoord van een 

artiest. In de nasleep van dat drama valt een tweede dode. Een verdachte wordt opgepakt. 

Een collega van Luk Borré, Stefaan Athenus, is verliefd op de ex van de zelfmoordenaar. 

Weet zij meer? Na een lang ziekbed overlijdt de echtgenoot van rechercheur Mariëtte 

Godart. Zij probeert haar leven op de rails te krijgen. Met een opgroeiende zoon blijkt dat 

echter niet evident. Leopold Lippens stelt een nieuwe wetsdokter aan. De man doet een 

ontdekking die alle verhoudingen op zijn kop zet. Intussen verzeilt Luk Borré zelf in de 

bizarre wereld van de moderne kunsten. “Neen, mijn inspiratie voor verhalen rond de figuur 

van inspecteur Borré raakt niet uitgeput”, zegt Jos Pierreux. “Die inspiratie haal ik uit wat ik 

allemaal rond mij zie gebeuren en verhalen die het nieuws halen. Tegenwoordig is wat er 

echt gebeurt vaak erger dan wat je kan verzinnen in een boek. Ik ga dus nog even door met 

Borré. Hoelang, dat zien we nog wel.” (…) Jos Pierreux. Hoe je krijgt wat je verdient. 

Speelduur: 9 uur. Boeknummer: 25307. 

Heerlijk ontspannend: ‘Conclaaf’ van 
Robert Harris 

In het boek ‘Conclaaf’ fileert de Britse misdaadauteur Robert Harris de verkiezingsstrijd voor 
een nieuwe paus. Een spel van macht, ambitie en eerzucht. In november 2016 werd 
aartsbisschop Jozef De Kesel door paus Franciscus in een consistorie tot kardinaal 
gecreëerd, zoals dat heet. Kardinaal De Kesel mag dus meestemmen op een conclaaf 
wanneer een nieuwe paus gekozen moet worden. Misschien moet hij dan toch eens het 
boek ‘Conclaaf’ van Robert Harris lezen. Daaruit blijkt dat zo'n bijeenkomst van bejaarde 
mannen in soutanes zelden sereen verloopt. Of de Heilige Geest de kardinalen zal inspireren 
en bijstaan in hun keuze valt nog te bezien. In ‘Conclaaf’ brengt Robert Harris 118 kardinalen 
bij elkaar in en om de Sixtijnse Kapel. De vorige paus is onverwacht overleden en de 
katholieke kerk heeft een nieuwe Petrus nodig. In zijn nawoord schrijft Harris dat hij zich 
uitvoerig heeft laten informeren over de geplogenheden bij een conclaaf. Hij heeft een 
rondleiding gekregen in de vertrekken waar de kardinalen logeren en heeft zelfs gesproken 
met een kardinaal die al deelnam aan een conclaaf, alhoewel hij zijn naam natuurlijk niet kan 
vrijgeven. Robert Harris situeert zijn misdaadverhalen graag in het centrum van de macht. Hij 
werd beroemd met het boek ‘Vaderland’, waarin hij vertrekt van het idee dat Hitler de oorlog 
gewonnen heeft. Hij schreef een hooggewaardeerde trilogie rond de figuur van Cicero, 
portretteerde in het boek ‘Geest’ een Engelse eerste minister die verdacht veel leek op Tony 
Blair en verdiepte zich in het boek ‘De officier’ in de Dreyfusaffaire die Frankrijk rond 1900 in 
twee kampen verdeelde. De hoofdfiguur in ‘Conclaaf’ is kardinaal Lomeli, de deken van het 

http://www.luisterpuntbibliotheek.be/
mailto:info@luisterpuntbibliotheek.be


College van Kardinalen, die na de dood van de vorige paus instaat voor de organisatie van 
de verkiezing van de volgende pontifex maximus. Hij is een man die worstelt met zijn geloof 
en God niet meer vindt in het gebed en eigenlijk wat kwaad is op de pas gestorven paus 
omdat die hem eerder een 'manager' vond dan een 'herder'. Hij staat op de trappen van het 
Vaticaan wanneer de andere 117 kardinalen arriveren die net als hij stemgerechtigd zijn, 
onder hen de Belg Vandroogenbroek: “Kardinaal Vandroogenbroek, 68 jaar, ex-hoogleraar 
theologie aan de universiteit van Leuven, pleitbezorger van benoemingen van vrouwen in de 
curie, geen hoop op het pausdom”. Kardinaal Lomeli ziet de verschillende kampen ontstaan 
en beseft dat nog voor de deuren van de Sixtijnse Kapel zijn gesloten het getouwtrek en het 
gelobby zijn begonnen. Zal de invloedrijke en zeer conservatieve kardinaal van Venetië het 
halen? Hij die zweert bij de traditionele waarden en het zelfs jammer vindt dat de kardinalen 
tijdens hun informele gesprekken niet meer het Latijn als voertaal gebruiken. Wint de 
progressieve vleugel het? Hoe stemmen de 'derdewereldkardinalen'? Wint na drie niet-
Italianen een Italiaan opnieuw of krijgen we een eerste zwarte paus? ‘Conclaaf’ is een trage 
maar secuur geschreven roman omdat Harris de tijd neemt om de ingewikkelde procedure 
die bij een pauskeuze hoort uit te leggen. Een heel hoofdstuk is zelfs gewijd aan de preek 
die Lomeli geeft bij het begin van het conclaaf en waar hij zijn visie uiteenzet over de 
persoonlijkheid die de volgende kerkvader moet hebben en de uitdagingen waarvoor hij 
staat. Een misdaadroman in de klassieke zin van het woord is dit boek niet, maar spannend 
is het absoluut. Harris bouwt een aantal onverwachte wendingen in. Zo gaat het gerucht dat 
de paus net voor zijn dood een van de meest getipte kardinalen voor zijn opvolging zou 
ontslagen hebben uit al zijn functies. En plots duikt een kardinaal op van wie nog nooit 
iemand heeft gehoord. De paus kan inderdaad iemand 'in pectore' ('in het hart') benoemen 
als hij om diverse redenen de naam van de verkozene niet wil bekendmaken, bijvoorbeeld 
omdat de kardinaal moet werken in een gebied waar het onveilig voor christenen is. Paus 
Johannes Paulus II benoemde op die manier vier kardinalen. Drie van hen zijn ondertussen 
bekend en werkten in China, Oekraïne en Letland. De vierde heeft zich nog altijd niet 
bekendgemaakt. Acht stemmingen zijn er nodig voor uiteindelijk iemand verkozen wordt. De 
uitkomst is heel verrassend. Wanneer de man zijn ambt aanvaard heeft, hij zijn pausnaam 
heeft gekozen en de witte rook op het Sint-Pietersplein te zien is, komt er een onthulling die 
zo verrassend is dat je even van je à propos bent. Tot die laatste bladzijden is ‘Conclaaf’ een 
intelligent gecomponeerde roman die bijzonder spannend is en stoelt op research die zelfs 
een journalist die kind aan huis is in het Vaticaan niet zou kunnen bovenspitten. (…) Robert 
Harris. Conclaaf. Speelduur: 10 uur. Boeknummer: 25206. 14 braillebanden. Boeknummer: 
42503. 

Auteurs lezen voor en wel in uw oor: 
‘God speelt drieband’ van Herman 
Leenders 

Karl wordt tot over zijn oren verliefd op Katrien, de mooiste vrouw die hij tot dusverre heeft 

gekend en bemind. Het is de vrouw van zijn dromen en met haar neemt zijn leven een 

nieuwe vlucht, waar hij niet op voorbereid is. Maar door de ijle hoogten die hij aldus bereikt, 

is hij veroordeeld tot een onvermijdelijke neergang. In ‘God speelt drieband’ volgen we Karl 

op het meedogenloze speelveld van de liefde en het noodlot. Herman Leenders las ‘God 

speelt drieband’ zelf in in onze bibliotheek. (…) Herman Leenders. God speelt drieband. 

Ingelezen door de auteur. Speelduur: 5 uur. Boeknummer: 25439. 



Het Neusje van de Zalm: ‘De 
ondergrondse spoorweg’ van Colson 
Whitehead 

Eerst was Oprah fan, daarna Obama. Vervolgens lag de hele wereld aan zijn voeten. Colson 

Whiteheads roman 'De ondergrondse spoorweg' was dé literaire sensatie van 2016 in de VS 

en werd bekroond met de Pulitzer Prize for Fiction en de National Book Award. ‘De 

ondergrondse spoorweg’ is een pageturner, zoveel is duidelijk. Het boek zoomt in op de 

Underground Railroad, zoals het clandestiene netwerk van onderduikadressen en 

sluipwegen heette waarlangs in de negentiende eeuw 80.000 à 100.000 ontsnapte slaven 

van de zuidelijke naar de noordelijke Amerikaanse staten, of zelfs Canada, zijn gesmokkeld. 

Bij Colson Whitehead is die Railroad een échte spoorweg, met heuse machinisten en 

verborgen perrons. Het verhaal begint op een katoenplantage in Georgia, vanwaar de 

zestienjarige slavin Cora de vlucht neemt, samen met haar vriend Caesar. De spoorweg 

brengt hen in tal van staten, en confronteert hen met de vele gezichten van racisme. Eerst 

verblijven ze in South Carolina, een ogenschijnlijk liberale regio waar de overheid niettemin 

een sterilisatie-programma voor zwarte vrouwen opzette. Dan gaat het naar North Carolina, 

waar Afro-Amerikanen ter vertier worden gelyncht en eindigen aan bomen langs de 

zogenoemde Freedom Trail. Ondertussen wordt Cora op de hielen gezeten door Ridgeway, 

een premiejager… De leesclub van Oprah Winfrey had een tijdje liggen dutten. Maar toen de 

tv-presentatrice de draad weer oppakte, was zij driedubbel enthousiast. Zij raadde heel 

Amerika het boek 'The Underground Railroad' aan van Colson Whitehead. "En koop er maar 

meteen twee, eentje om weg te geven", zegt zij in een video, "want dit is zo goed dat je er 

met iemand anders over zult willen praten." (…) Colson Whitehead. De ondergrondse 

spoorweg. Speelduur: 12 uur. Boeknummer: 25210. 17 braillebanden. Boeknummer: 42637.  

Hedendaags: ‘Brood en bomen: 
dementie uitgelicht’ van Eric Du 
Meunier en Hugo Goedemé 

‘Brood en bomen’ klinkt u vreemd in de oren? De titel lijkt inderdaad wat vreemd. Maar hij 

voert ons wel naar het hart van dit boek. Want de communicatie tussen personen met 

dementie enerzijds en hun familie en mantelzorgers anderzijds loopt niet altijd van een leien 

dakje. Eric Du Meunier trok met zijn bandopnemer van Zeebrugge tot Hasselt en Utrecht, en 

sprak met beide groepen. Maar ook met artsen, maatschappelijk werkers, mensen achter 

creatieve initiatieven, zelfhulpgroepen. Hoe ervaren mensen met dementie hun omgeving? 

Hoe ervaren zij zichzelf? Hoe ga je om met een ondankbare moeder? Wat doet een zoon die 

tegenover zijn agressieve vader staat? Wat maakt voor al die mensen nu precies het verschil 

in ondersteuning? ‘Brood en bomen’ is een boek met luchtige en minder luchtige verhalen 

over mislukkingen, valkuilen en successen, met boordevol grote en kleine praktische tips, en 

ook aandacht voor dementie en zingeving. (…) Eric Du Meunier en Hugo Goedemé. Brood 

en bomen: dementie uitgelicht. Speelduur: 8 uur. Boeknummer: 25446. 



Historie. Historia. ‘Lust en liefde in 
Versailles: hoe maîtresses het aanzien 
van Frankrijk bepaalden’ van Michel 
Vergé-Franceschi en Anna Moretti 

Vrouwen verwelken en mannen vergaan, maar verhalen van lust en liefde blijven altijd 
bestaan. Als de rendez-vous zich afspelen in het schitterendste paleis ter wereld, met 
gepoederde koningen en hun waanzinnig gedecolleteerde madames, dan willen we eeuwen 
na dato nog altijd weten wie het met wie deed. Dit boek van twee Franse historici, ‘Lust en 
liefde in Versailles’, komt aan die honger naar pikante roddel tegemoet, maar het is vooral 
een goed gedocumenteerde studie van de passies en zeden (of zedeloosheid) van de 
Franse royalty. Het eenvoudige jachtslot Versailles transformeerde onder het bewind van 
Lodewijk XIV, die leefde van 1638 tot 1715, in een Disneyland van macht, plezier en genot. 
De koning woonde er met zijn officiële gade, zijn even officiële maîtresse en titre, alle wettige 
en onwettige kinderen en de vele schonen die rond de koning draaiden en in het koninklijk 
bed genood werden. Want in de Grand Siècle kan alles groots zijn, ook overspel. 
Schaamteloos in hun sensualiteit waren de rondborstige Madame de Montespan (de 
invloedrijkste maîtresse van Lodewijk XIV) en Madame du Barry, de late vlam van Lodewijk 
XV. Onder de Regent werden naakte meisjes op zilveren schotels gepresenteerd en likten 
edelen het perziksap uit hun navel. Monsieur, de broer van Lodewijk XIV, had het meer voor 
jongens, de zogenaamde 'mignons'. Veel lust dus, maar ook voor ware liefde was er plaats. 
Zo bleef Lodewijk XIV tweeënveertig jaar gelieerd met Madame de Maintenon die hij het 
koosnaampje 'Votre Solidité’ gaf, ‘Uwe Degelijkheid'. Hij bleef haar tot na haar zeventigste 
seksueel 'vereren'. De oprechte liefde van Madame de Pompadour voor haar Lodewijk XV 
blijft wat onderbelicht, net als het aseksuele temperament van Lodewijk XVI en het einde van 
het koningschap in 1789. Verder is deze studie geschreven met voelbaar plezier en weinig 
moralisme. Geschiedenis was zelden zo frivool. (…) Zonder Lodewijk XIV zou Versailles een 
voetnoot in de geschiedenis zijn geweest. Hooguit een woud waar Lodewijk XIII ging jagen 
op hazen, patrijzen en kwartels. Tot de Zonnekoning het jachthuisje van zijn vader laat 
verbouwen tot een imposant kasteel waar koningen, edelen, ministers en hovelingen een 
eeuw lang jagen op heel andersoortig wild. Nochtans neemt Lodewijk XIV een trage start. 
Zijn vader ziet in vrouwen veeleer een last dan een lust en zijn moeder wil vermijden dat 
haar zoon er ook zo over denkt. Daarom geeft Anna van Oostenrijk haar favoriete eredame 
Catherine-Henriette Bellier, bijgenaamd 'la Borgnesse' (ze was uit één oog blind), de -
opdracht om haar zoon, de dan veertienjarige Lodewijk te 'ontknapen'. Ondanks haar 
troeven - “haar geilheid” en een “toegeeflijke man die geen jaloezie kende” (wat hem de titel 
van baron oplevert) - zal ze pas na twee jaar slagen. Maar daarna heeft de zestienjarige 
Lodewijk de smaak goed te pakken. De “ranke, slanke, knappe” Lodewijk heeft dan ook 
keuze zat. Behalve met zijn koningin, Maria Theresia van Spanje, deelt de jonge koning al 
snel het bed met zijn zeventienjarige schoonzus Henriëtta van Engeland. Een daad van 
naastenliefde, want de Engelse komt niet aan haar trekken bij haar openlijk homoseksuele 
Duc d'Orléans (die ze niettemin drie kinderen schenkt, officieel toch). Ondertussen is de 
koning smoor op Henriëtta's hofdame, Louise de La Vallière. Die zeventienjarige schone 
diende eerst als bliksemafleider voor zijn gestoei met Henriëtta. Zijn 'maman' mocht immers 
niet weten dat hij het met zijn schoonzus deed. Maar koninklijk bloed kruipt waar het niet 
gaan kan. Louise zal hem zes kinderen schenken alvorens zich terug te trekken in een 
klooster. Vernederd én verslagen door Françoise-Athénaïs de Montespan, de 
adembenemende en voluptueuze markiezin. Op zijn negenentwintigste valt Lodewijk als een 
blok voor haar “borsten die een dode tot leven kunnen wekken”. Zij is dan al de negende 
vrouw in zijn leven (het gaat snel als je tussendoor ook nog een paar zussen en de prinses 



van Monaco, “fris als een sorbet”, binnendraait). Met Madame de Montespan krijgt Lodewijk 
acht kinderen. Een daarvan is mogelijk verwekt met een pottenkijker onder het bed. Op een 
zwoele nacht stort Lodewijk zich op zijn favoriete maîtresse, niet wetende dat onder haar bed 
de hertog van Lauzun - dankzij een strategisch geplaatste spiegel - ligt te genieten van “het 
schouwspel van haar mooie borsten, die dansten op het ritme dat werd aangegeven door het 
koninklijke vuur”. Dat “toppunt van brutaliteit” komt de hertog op tien jaar cel te staan. Na de 
dood van de koningin-moeder gaan alle remmen los. Tijdens de veldtocht in Vlaanderen 
neemt de koning behalve zijn vrouw zelfs zijn twee favorietes, Louise en Françoise-Athenaïs, 
mee. Elke avond kiest hij wie van de drie blondines zijn lakens deelt. Het inspireert zijn 
troepen tot een marslied dat heel Frankrijk nog altijd meezingt: Auprès de ma blonde, qu'il 
fait bon dormir! (…)  In 1674 – Henriëtta, zijn schoonzus, is dan al overleden en Louise 
ingetreden in het klooster - verschijnt Madame de Maintenon op het toneel: een 
achtendertigjarige weduwe, “overdag een godin, 's nachts een hoer”. Zware concurrentie 
voor Madame de Montespan, die ten einde raad haar toevlucht neemt tot “hekserij, zwarte 
missen en gifmengerij” om de koning aan zich te binden. Als Lodewijk dat hoort, verstoot hij 
haar (al zal later blijken dat ze hem hooguit trakteerde op een afrodisiacum). Wanneer 
koningin Maria Theresia overlijdt, is de koning “in vier dagen getroost”. Datzelfde jaar huwt 
hij Madame de Maintenon. Al kan ook zij niet verhinderen dat hij op tijd en stond een groen 
blaadje plukt. Bij de dood van Lodewijk XIV is Versailles uitgegroeid van een boerengat tot 
een stad met 45.000 inwoners. Anders dan zijn overgrootvader is de nieuwe koning Lodewijk 
XV allesbehalve een trage starter. Op zijn vijftiende - hij zit dan drie jaar op de troon- huwt hij 
met de zeven jaar oudere Poolse prinses Maria Leszczynska. Tijdens de huwelijksnacht legt 
hij meteen zijn adelbrieven op tafel. Maria valt voor zijn appetijt en zal hem in tien jaar tien 
kinderen schenken. “Altijd maar paren, altijd maar baren”, schrijft ze in een brief. Tot de 
geboorte van hun zesde kind houdt de koning zich vrij koest. Maar dan besluit hij zijn schade 
in te halen. Gravin Louise-Julie de Mailly is de eerste in een lange rij. Zij is de 
achterkleindochter van Hortense Mancini, wier zusjes Marie en Olympe ooit het bed deelden 
met Lodewijk XIV. Ook de nieuwe koning blijkt een 'familieman'. In al haar naïeve 
verliefdheid introduceert de gravin haar vier zussen aan het hof. Een fatale fout: de koning 
duikt het bed in met Pauline én met Marie-Anne én met Diane en schrijft zo vier van de vijf 
zussen Mailly bij op zijn palmares. Er wordt zelfs gefluisterd dat hij de twee jongste zussen 
tegelijk in zijn bed heeft gehad. Waarheid of achterklap? Feit is dat Lodewijk XV een potent 
baasje is. Volgens hovelingen was altijd duidelijk te zien bij wie de koning die nacht op 
bezoek was geweest: “De dame in kwestie kon de dag erna nauwelijks lopen.” In 1745 komt 
Frankrijks bekendste 'favoriete' op de proppen: Madame de Pompadour (haar borsten 
stonden model voor de chique champagnecoupes). De 'eerste hoer van Frankrijk' - bijnaam 
die ze krijgt omdat Lodewijk XV al haar schulden afbetaalt - heeft echter een zwak gestel. Na 
twee miskramen en veel gynaecologische problemen - een gevolg van “de tomeloze 
hartstocht van de koning” - wordt hun relatie puur platonisch. Ze start een tweede carrière als 
“organisatrice van koninklijke pleziertjes” en levert de koning almaar jongere minnaresjes, 
waardoor ze haar status van 'officiële favoriete' behoudt tot haar dood. Via een stroman 
koopt ze zelfs een huisje in het Hertenpark, waar ze een heuse harem installeert. Zestien 
jaar lang verblijven er in dat 'huisje voor schandelijke zaken' - zoals het in pornografische 
pamfletten uit die tijd klinkt - bijna honderd meisjes, die minstens acht bastaarden baren. Vier 
jaar na de dood van Madame de Pompadour loopt de onverzadigbare koning - hij is dan al 
58 - de bloedmooie Jeanne Bécu tegen het lijf. Een schoonheid van amper 19, “half vrouw, 
half nimf”, “iets wellustigs dat je meteen naar de strot vliegt”. Wanneer de koningin nog 
datzelfde jaar sterft, laat hij zijn minnares trouwen met graaf du Barry, waarna ze zijn officiële 
favoriete wordt én blijft tot aan zijn dood. Lodewijk XVI bestijgt de troon op zijn negentiende. 
Na bijna 150 jaar verbouwen is het kasteel van Versailles eleganter en imposanter dan ooit. 
Wat een contrast met de nieuwe koning. Die oogt plomp, sloom en pafferig en heeft - anders 
dan zijn beruchte voorgangers - nauwelijks interesse in seks. Vier jaar eerder is de piepjonge 
Lodewijk getrouwd met Marie Antoinette van Oostenrijk. Maar hij brengt er in bed niets van 
terecht. Tot grote ergernis van grootvader Lodewijk XV: “Amper zestien en al apart slapen”, 
terwijl de oude koning “de maagdjes van veertien, vijftien jaar uitgeput en verfomfaaid” zijn 



slaapkamer ziet verlaten. Er komen dokters aan te pas en op een bepaald moment betast 
Lodewijk XV zelfs de testikels van zijn kleinzoon om eigenhandig te voelen wat er schort. In 
een brief aan zijn vader schrijft de broer van Marie-Antoinette: “Hij zegt dat hij het slechts 
doet uit plicht en dat hij er niets aan vindt. Kon ik er maar eens bij zijn, dan loste ik het wel 
op. Hij zou zweepslagen moeten krijgen zodat hij van woede ejaculeert, zoals de ezels. Mijn 
zus heeft ook al niet veel temperament. Twee onhandige stumpers bij elkaar.” Pas in 
augustus 1777 komt er schot in de zaak. “Sinds een week is het huwelijk volmaakt 
geconsumeerd”, schrijft Marie-Antoinette haar moeder. Een maand eerder had de jonge 
Lodewijk aan enkele ongetrouwde tantes nog schalks gemeld: “Het genot bevalt mij zeer en 
het spijt me dat ik het zo lang niet heb gekend.” Een jaar later wordt een prinsesje geboren. 
Het koppel zal nog drie kinderen krijgen, maar de vreugde is van korte duur: in 1789 breekt 
de Franse Revolutie los, en wacht Lodewijk XVI en Marie-Antoinette de guillotine. (…) Michel 
Vergé-Franceschi en Anna Moretti. Lust en liefde in Versailles : hoe maîtresses het aanzien 
van Frankrijk bepaalden. Speelduur: 12:04. Boeknummer: 25277.  

Vertel me een verhaal: ‘De landweg’ van 
Regina Ullmann 

De levenslang vrijgezelle vrouw viel in gezelschap vooral door haar zwijgen op. Ter 
bestrijding van depressies wandelde ze vaak tot na middernacht over landwegen. Als kind 
heette ze 'achterlijk' en zat ze op een school voor geestelijk licht gehandicapte kinderen. Ze 
verloor haar vader al vroeg, haar joodse moeder pleegde zelfmoord. Als twintiger werd ze 
twee keer zwanger van getrouwde mannen; de meisjes die ze kreeg, bracht ze bij 
pleegouders onder. Zo de Zwitserse Regina Ullmann, die leefde van 1884 tot 1961, met íéts 
bekend was, dan wel eenzaamheid en armoede. Die kan ze dan ook met meesterhand 
beschrijven in de verhalen die ze in 1921 bundelde in ‘Die Landstrasse’, destijds door mentor 
Rainer Maria Rilke enigszins bekend geworden, en nu als ‘De landweg’ verschenen in een 
Nederlandse vertaling bij Lebowski, de uitgever die zich de laatste tijd ook inzet voor 
Ullmanns vakbroeder Robert Walser. Net als bij hem is haar evidente eenzaamheid nooit 
louter deprimerend, hoeveel haveloze herbergen met doofstomme uitbaatsters en 
kromgebogen knechten ze ook op haar pad aantreft. We komen allemaal uit het paradijs 
voort, 'we zijn er mee begonnen', was Ullmanns levensmotto, en we moeten ervoor zorgen 
het niet helemaal 'op te maken', zodat je bij het sterven toch blij kunt zijn te hebben geleefd. 
Dat kan leiden tot dit soort passages, waarvan de toon er inderdaad het beste van probeert 
te maken: 'Wat is armoede toch snel reisvaardig. Twee bundeltjes en de zondagse kleren die 
je aanhebt, en je hoeft al niet bang meer te zijn dat je iets vergeet. Binnen heb je aan één 
blik genoeg om in je op te nemen wat er staat en hoe het er staat. De potplanten en de 
armzalige bloembedjes in de tuin zijn misschien de enigen die je met hun kleurige ogen 
proberen tegen te houden.' Als het je weg is om alleen te zijn, dan kun je onderweg je 
aandacht geheel richten op de kinderen en de natuur die zich belangeloos aandienen. Zo 
hangen er twee vogelkooien aan de muren naast de ramen van het huis van een gebochelde 
vioolbouwer. In beide kooien zit een goudvink. Ze zijn in de rui. Om ze te herinneren aan de 
lente, heeft hun baas een groen doekje op hun kooien gelegd. Een van de twee vinken zingt 
'alsof hij een klaterend beekje was dat op het idee was gekomen zelf de noten te zingen die 
er in liedjes aan werden toegeschreven. Het klonk alsof het liedje zich het liedje zelf weer 
voor de geest haalde.' Dat is het muziekje van Regina Ullmann, die haar geluid vond door 
van zichzelf uit te gaan, ongeacht de conventies en de consequenties. Dat leverde haar 
geen rijkdom op. Maar wel schreef ze prachtig over de muis die haar 's nachts met zijn 
geknaag uit de slaap hield, en hoe ze hem eerst nog op afstand weet te houden door een 
kaars te ontsteken. Maar na een paar nachten heeft die kaars geen afschrikwekkende 
werking meer. Met verwondering en zonder klagen schreef Regina Ullmann een klein oeuvre 
van verhalen en gedichten. Misschien was ze nooit echt alleen. Van de eenzaamheid 



maakte ze een metgezel die haar altijd trouw bleef. U kunt nu luisteren naar het verhaal ‘De 
muis’. (…) Dit was het Adagio uit het Concierto de Aranjuez van Joaquin Rodrigo. De gitarist 
is Paco de Lucia. Regina Ullmann. De landweg. Speelduur: 5 uur. Boeknummer: 25268. 

Het hoorspel: ‘De koning van Frankrijk’ 
van Paul Koeck 

Hij denkt een verre afstammeling van de Dauphin te zijn. Zij is een Franse geschiedkundige, 

gespecialiseerd in koningskwesties. Hij hoopt aanspraak te kunnen maken op een 

aanzienlijke erfenis. Zij zou hem aan bewijsmateriaal kunnen helpen. Misschien… (…) 


