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Op de hoogte, nieuwtjes op een rij 
Vooraleer ik vertel wat er in deze rubriek staat, wil ik u uit naam van alle medewerkers en 

bestuurders van Luisterpunt en uit naam van mezelf, een bruisend, sprankelend, stralend, 

schitterend, gezond, gelukkig en zorgeloos 2019 toewensen! Als ik het voor het zeggen had, 

kwam er enkel vreugde op uw pad! 

Luisterpunt en Muntpunt presenteren: de Derde Frivole 

Frieda Van Wijck Luisterquiz op 1 februari in Muntpunt 
De Week van de Klank is een tweetalig festival in Brussel en ver daarbuiten, dat draait om 

geluid en geluidskunst. De volgende editie loopt van zaterdag 26 januari tot en met zondag 3 



februari. Meer informatie vindt u op 

www.deweekvandeklank.be 
Op vrijdagavond 1 februari organiseren Luisterpunt en Muntpunt in het kader van dit festival 

opnieuw een Frivole Frieda Van Wijck luisterquiz, de derde al, met serieuze én met frivole 

vragen over de meest uiteenlopende onderwerpen. Eén ding staat vast: de antwoorden 

lopen via uw oor. Schrijf u in met maximaal acht andere goede oren, beleef een fijne avond 

en wie weet sleept uw ploeg mooie prijzen in de wacht. Meer informatie en inschrijven kan 

op 
www.luisterpuntbibliotheek.be/luisterquiz 
Afspraak op vrijdag 1 februari om 20 uur in Muntpunt, op het Muntplein in Brussel. Tot dan, 

liefst met afgetrainde oren! 

Bookshare: anderstalige boeken in een aangepast 
leesformaat 

Begin 2018 ging Luisterpunt een samenwerking aan met Bookshare van het Amerikaanse 

Benetech, waardoor u, mits betaling van een jaargeld van 36 euro, online toegang kon 

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

meerdere andere talen. Ook dit jaar gaan we op hetzelfde elan verder. 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: 

www.bookshare.org 

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. Dan: 

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 

onmiddellijk wordt voorbereid. Dit kan enkele minuten duren. U ontvangt een e-mail als het 

bestand klaarstaat in My History. Verder ook nog ePub 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. Mocht u 

geïnteresseerd zijn, schrijft u dan 36 euro over onze bankrekening BE 63 73 60 43 24 67 08 

met de vermelding Bookshare en uw lenersnummer. De uitleendienst van Luisterpunt zal u 

dan een e-mail sturen met de verdere procedure. Vervolgens kunt u 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 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 kunt u terecht op 

onze website:  

www.luisterpuntbibliotheek.be/bookshare 

U kunt ook contact opnemen met onze uitleendienst op het nummer 02 423 04 11 of per e-

mail:  

info@luisterpuntbibliotheek.be   

http://www.deweekvandeklank.be/
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De vijf beste boeken van de winnares van de 
Alternatieve Nobelprijs voor Literatuur: Maryse 
Condé  

Maryse Condé uit Guadeloupe heeft de alternatieve Nobelprijs voor Literatuur gewonnen. 

‘Alternatief’ omdat de echte dit jaar niet wordt uitgereikt na de #MeToo-schandalen binnen de 

jury. Deze alternatieve Nobelprijs is uitgereikt door de Zweedse bibliothecarissen, het grote 

publiek en een kleine jury met experten. Ze wilden met hun prijs de nadruk leggen op 

diversiteit, inclusie en democratie. Andere auteurs op de shortlist voor de prijs waren onder 

meer de Japanse succesauteur Haruki Murakami, de Vietnamees-Canadese Kim Thúy en 

fantasyschrijver Neil Gaiman. De selectie was aanzienlijk jonger en vrouwelijker dan het 

palmares van Nobelprijswinnaars. Maryse Condé werd in 1937 geboren in het Caraïbische 

Guadeloupe als jongste van een gezin met acht kinderen. In 1953 ging ze naar Parijs om 

vergelijkende literatuurwetenschap te studeren aan de Sorbonne. Ze studeerde af met een 

proefschrift over de stereotypering van zwarten in de West-Indische literatuur. Daarna werkte 

ze in diverse West-Afrikaanse landen als lerares en op spraakinstituten, onder meer in 

Guinea, Ghana en Senegal. Haar wereldwijde bestseller ‘De aarden wallen’ schreef ze in 

1984, een jaar later gevolgd door ‘De verkruimelde aarde’, waarvoor ze de Afrikaanse 

Literatuurprijs kreeg. Beide werken vertellen de geschiedenis van de ondergang van het 

Bambara-rijk in het huidige Mali in de negentiende eeuw en koppelt die aan de tragedie van 

de individuele mens. Vanaf 1980 doceerde Maryse Condé op verschillende West-Europese 

universiteiten -waaronder de Sorbonne- Afrikaanse Literatuur. Met haar tweede man, de 

vertaler Richard Philcox, leeft ze nu afwisselend in New York en Guadeloupe. Volgens de 

jury is Condé ‘een groot verhalenverteller’: ‘Ze beschrijft de ravage van het kolonialisme en 

de chaos daarna in een precieze taal. Magie, droom, terreur en liefde zijn altijd aanwezig in 

haar werk. Fictie en realiteit zijn verweven’.  

We beginnen met het boek ‘De aarden wallen’. Dit epos mag nu reeds een meesterwerk 

worden genoemd. Het beschrijft de geschiedenis van de ondergang van het Bambara-rijk in 

het huidige Mali in de negentiende eeuw. In Segou, de hoofdstad, zetelt de Bambara koning 

met zijn hof. De zoon van een van zijn vertrouwelingen wordt als slaaf verkocht en wordt 

naar Brazilië verscheept. Later komt hij terug en zwerft hij door West-Afrika. Een andere 

zoon bekeert zich tot de islam, studeert aan de universiteit van Timboektoe, maar realiseert 

zich ten slotte dat hij in zijn hart een Bambara is. Weer een andere zoon gaat in de Trans 

Sahara-handel. Het conflict tussen landbouwers en veeboeren, tussen islam en eigen 

Afrikaanse religie, tussen Afrika en Europa, dit alles wordt op magistrale wijze verteld in deze 

wereldwijde bestseller ‘De aarden wallen’. (…) De aarden wallen. Speelduur: 22 uur. 

Boeknummer: 2984. 

De verkruimelde aarde. Vervolg op ‘De aarden wallen’. De ontstellende verwarring en chaos 

waaraan Afrika ten prooi viel in de negentiende eeuw is onderwerp van deze 

indrukwekkende roman. Het Bambara-rijk in Mali, gesymboliseerd in zijn hoofdstad Segou, 

wordt met de ondergang bedreigd door de oprukkende Peul en Toucouleur, die desnoods te 

vuur en te zwaard de islam willen introduceren. Maar vanuit het Westen, vanuit Dakar, 

trekken de Franse troepen Afrika binnen. De vooroordelen over hen zijn talloos en komen 

royaal aan bod. Het proces van beeldvorming over de 'vijanden' wordt indringend 

weergegeven. Maar het meeslepende van deze roman ligt in de zeer geslaagde portrettering 

van personen die de geschiedenis van deze periode meemaken en in het weergeven van de 



relaties tussen vorsten en onderhorigen, tussen de seksen, tussen ouders en kinderen. (…) 

De verkruimelde aarde. Speelduur: 20 uur. Boeknummer: 2954. 

Het valse leven. In 'Het valse leven' neemt Maryse Condé de lezer mee van de stranden van 

Guadeloupe naar de modderige aarde van Panama, en van San Francisco's Chinatown naar 

de betere buurten van La Pointe. Vol humor en genegenheid boekstaaft ze een familie die 

langzaam en met veel moeite opklimt op de maatschappelijke ladder. De vertelster van deze 

familiegeschiedenis, verloochent haar bloed niet, maar ze maakt de dingen ook niet mooier 

dan ze zijn: ze is op zoek naar de waarheid over het leven van haar familieleden, en naar de 

redenen waarom die zo lang voor haar verborgen is gebleven. (…) Het valse leven. 

Speelduur: 12 uur. Boeknummer: 3577. 

Bovenwindse hoogten. Heathcliff en Cathy uit het boek 'De woeste hoogte' van Emily Brontë 

worden hier in ‘Bovenwindse hoogten’ tot leven gewekt in het Caribisch gebied en 

vervlochten met de geschiedenis van Guadeloupe eind negentiende eeuw, na de afschaffing 

van de slavernij. Razyé is een zwarte vondeling die door Cathy’s blanke vader in huis wordt 

genomen. Vanaf het moment dat hij als levende knuffel aan Cathy wordt toebedeeld, 

beschouwt Razyé haar als zijn bezit. Ze zwerven altijd samen op de savanne en Cathy leidt 

niet bepaald het leven van een beschaafde jongedame. Wanneer ze op den duur toch een 

blanke partner kiest, vindt Razyé dit onverdraaglijk. Hij verlaat het eiland om na jaren 

bemiddeld terug te keren met slechts één doel voor ogen: de vernietiging van allen die hem 

indertijd hebben verraden. (…) Bovenwindse hoogten. Speelduur: 14 uur. Boeknummer: 

1130. 

Tituba. Tituba, de dochter van een slavin die werd verkracht op de boot van Afrika naar 

Barbados, vertelt haar levensverhaal. Ze wordt ingewijd in de geneeskrachtige werking van 

kruiden en al gauw van hekserij verdacht. Tituba's ondergang wordt niet alleen door 

racistische blanken veroorzaakt, maar ook door de mannen waar ze verliefd op wordt. Haar 

overleden moeder waarschuwt haar steeds hiervoor, wanneer zij aan haar dochter als geest 

verschijnt. (…) Tituba. Speelduur: 7 uur. Boeknummer: 2909. 

Vijf nieuwe hoorcolleges: over maritieme 
geschiedenis, liefde en verlangen, muzikaal denken, 
de Europese samenwerking en een alternatief model 
voor economie 

Henk den Heijer en Anita van Dissel. Maritieme geschiedenis: een hoorcollege over 

Nederland op de wereldzeeën. Ruim vier eeuwen geleden zwermden Nederlandse schepen 

en hun bemanningen uit over de wereldzeeën. Ze voeren naar het noorden, over de 

Atlantische Oceaan naar het westen en rond Kaap Hoorn en voorbij Kaap de Goede Hoop 

naar Azië. Ze dreven handel, gingen de strijd aan met Europese concurrenten, onderwierpen 

goed- of kwaadschiks inheemse volken en stichtten nederzettingen en koloniën. Het vervoer 

van goederen en mensen via het water was in veel opzichten bepalend voor de ontwikkeling 

van scheepstypen, navigatiemiddelen en handelsnetwerken. De maritieme expansie van 

Nederland heeft diepe sporen nagelaten in de Nederlandse geschiedenis en die van de 

overzeese gebieden. Naast een mondiale maritieme natie is Nederland ook de belangrijkste 

toegangspoort tot West-Europa. Henk den Heijer en Anita van Dissel geven in deze 

collegereeks een actueel beeld van de Nederlandse maritieme geschiedenis in de breedste 

zin van het woord. (…) Henk den Heijer en Anita van Dissel. Maritieme geschiedenis: een 

hoorcollege over Nederland op de wereldzeeën. Speelduur: 7 uur. Boeknummer: 26452. 



Michiel Leezenberg en anderen. Liefde en verlangen in de wereldfilosofie: een hoorcollege 

over liefde in de culturen van Azië, Afrika en Europa. Liefde, erotiek en seksualiteit zijn 

universele thema’s. Toch zijn er grote culturele verschillen in de manier waarop mensen 

deze thema’s vormgeven in hun dagelijks leven, hun gebruiken, hun kunst en hun wetgeving. 

En in veel gebieden lijkt de vorm en de ervaring van erotiek te veranderen, hetgeen soms tot 

grote spanningen leidt. In deze serie van tien hoorcolleges wordt de luisteraar meegenomen 

op een fascinerende reis door verschillende culturen en filosofieën: van de vroege Griekse 

en Babylonische naar die van Azië, Afrika en Europa tot het moderne Westen. Tien 

verschillende deskundigen fungeren als reisleiders op deze zoektocht naar de betekenis van 

liefde en verlangen in de wereldfilosofie. Leer over de Europese mystici en hun liefde voor 

God, over de invloed van boeken als de Kama Sutra en Vijftig tinten grijs, de beleving van 

erotiek en seks in onze postmoderne tijd en de nieuwe taboes in culturen die de westerse 

‘decadentie’ afwijzen. (…) Michiel Leezenberg en anderen. Liefde en verlangen in de 

wereldfilosofie: een hoorcollege over liefde in de culturen van Azië, Afrika en Europa. 

Speelduur: 10 uur. Boeknummer: 26449. 

Herman Philipse en Leo Samama. Schopenhauer, Nietzsche en de muziek : een hoorcollege 

over muzikaal denken. Zowel Arthur Schopenhauer, die leefde van 1788 tot 1860, als 

Friedrich Nietzsche, die leefde van 1844 tot 1900, zijn in hun filosofische denken diep door 

de muziek beïnvloed. In deze colleges zet Herman Philipse de denkbeelden van 

Schopenhauer en Nietzsche uiteen en plaatst ze in hun tijd. Vervolgens buigt Leo Samama 

zich over de manier waarop elk van hen zich met de muziek heeft beziggehouden, als 

filosofen vanzelfsprekend, maar evenzeer als liefhebbers en kenners van de muziek. (…) 

Herman Philipse en Leo Samama. Schopenhauer, Nietzsche en de muziek: een hoorcollege 

over muzikaal denken. Speelduur: 3u30. Boeknummer: 26438. 

Maarten Van Rossem. Europa: een hoorcollege over de geschiedenis van de Europese 

samenwerking. Maarten van Rossem schetst in dit hoorcollege de sociaaleconomische 

geschiedenis van de Europese samenwerking na de Tweede Wereldoorlog en de daarmee 

samenhangende economische integratie van Europa. De meeste West-Europese landen 

vertonen na 1945 een in hoge mate identiek patroon: sterke welvaartsgroei tot halverwege 

de jaren zeventig en steeds meer economische samenwerking tussen die landen. Nadat de 

enorme groeispurt in de jaren zeventig was doodgelopen leidde het neoliberalisme tot 

verdere groei, maar ook tot de kredietcrisis. De economische problemen en de omvangrijke 

immigratie in West-Europa hebben tot een vertrouwenscrisis bij een deel van de Europese 

bevolking geleid. In dit hoorcollege laat Maarten van Rossem zien dat die vertrouwenscrisis 

alleen kan worden opgelost door een onvermijdelijke intensivering van de Europese 

samenwerking. (…) Maarten Van Rossem. Europa: een hoorcollege over de geschiedenis 

van de Europese samenwerking. Speelduur: 4 uur. Boeknummer: 26437. 

Lex Hoogduin. Economie herzien: een hoorcollege over een alternatief model voor 

economische wetenschap en politiek. Sinds het midden van de jaren dertig zijn de 

economische wetenschap en de economische politiek op het verkeerde pad geraakt. In deze 

colleges legt professor Lex Hoogduin uit waarom dat zo is en wat de gevolgen daarvan zijn, 

tot de dag van vandaag. Hij biedt een alternatieve economische theorie die een betere 

economische politiek mogelijk maakt. Dit alternatieve model vormt tevens de basis voor een 

kritiek op het beleid van de Europese Centrale Bank. Tegen de achtergrond hiervan wordt de 

vraag besproken of er een einde moet komen aan de globalisering en het perspectief op 

vooruitgang. (…) Lex Hoogduin. Economie herzien: een hoorcollege over een alternatief 

model voor economische wetenschap en politiek. Speelduur: 3 uur. Boeknummer: 26432. 



Heerlijk ontspannend: ‘Meneer de champetter: 

veldwachters vertellen’ van Philip Vanoutrive  
Dit boek is een hommage aan de champetter, de garde, de booi, die dag en nacht 

bereikbaar was om het welzijn van de plattelanders te beschermen. Avond-, nacht- en 

weekendwerk waren zijn deel en daar werd hij niet extra voor vergoed. Met een luisterend 

oor, een goed gesprek of een kordate verbale aanmaning kon de veldwachter problemen in 

der minne oplossen. Het boek ‘Meneer de champetter’ beschrijft de laatste vijftig jaar van het 

bestaan van de landelijke politie - tot de geïntegreerde politie in 2001 in werking trad. Met 

straffe verhalen en leuke anekdotes die meer dan dertig oud-veldwachters uit hun 

herinneringen hebben opgegraven. (…) Philip Vanoutrive. Meneer de champetter: 

veldwachters vertellen. Speelduur: 13 uur. Boeknummer: 26331. 

Heerlijk ontspannend: ‘De kat die de weg kwijt was: 

waargebeurd verhaal van een karaktervol katje en een 

dappere dakloze’ van Britt Collins 
Michael King, ooit chef-kok, is dakloos en depressief. Op een nacht vindt hij een zwerfkatje, 

even hongerig en vies als hij. Michael noemt haar Tabor en de twee worden onafscheidelijk. 

Wanneer de winter nadert trekken ze richting Californië. Bij de dierenarts blijkt dat Tabor 

voorzien is van een chip en dat haar eigenaar nog steeds naar haar op zoek is. Britt Collins 

is een Engelse journaliste die schrijft voor The Guardian, de Sunday Times en Harper's 

Bazaar. Ze is dierenactiviste, heeft met haar artikelen veel geld ingezameld voor 

internationale projecten en heeft al veel zwerfdieren gered. Samen met haar katten woont ze 

in Los Angeles. (…) Britt Collins. De kat die de weg kwijt was: waargebeurd verhaal van een 

karaktervol katje en een dappere dakloze. Speelduur: 9 uur. Boeknummer: 26343.  

Auteurs lezen voor: ‘Niet lang meer’ van Carmien Michels 
(…) Carmien Michels. Ingelezen door de auteur. Niet lang meer. Speelduur: 34 minuten. 

Boeknummer: 26324. 

Een gesprek met Leen Huet over haar biografie van Pieter 

Bruegel 
In 2019 is het 450 jaar geleden dat Pieter Bruegel de Oude overleed. Vlaamser dan hij kan 

een schilder bezwaarlijk geweest zijn, maar slechts een fractie van de zowat veertig 

schilderijen die hij heeft nagelaten is in vaderlandse handen. De Habsburgers kaapten het 

leeuwendeel weg, zodat het Kunsthistorisches Museum in Wenen met twaalf stuks de 

grootste verzameling paneelschilderijen van Pieter Bruegel bezit. Om een omvattende 

tentoonstelling te kunnen maken was Wenen evenwel aangewezen op samenwerking met 

andere grote en kleine Europese huizen. Meesterwerken als ‘De triomf van de dood’ uit het 

Prado en het pas gerestaureerde ‘Dulle Griet’ uit het Antwerpse Museum Mayer van den 

Bergh hangen nog tot 13 januari in de Oostenrijkse hoofdstad. Een biografie schrijven over 

een kunstenaar over wie we bitter weinig met zekerheid weten, is een heikele onderneming. 

Leen Huet heeft het met Bruegel toch geprobeerd. Geen mens twijfelt er vandaag nog aan 

dat het werk van Pieter Bruegel tot de hoogtepunten van onze kunst behoort. Zijn 

schilderijen en tekeningen worden bewaard in de grootste musea, zijn boerentaferelen en 

landschappen bepalen mee het beeld van ons land en van ons volk. Toch verdween Bruegel 

na zijn dood in 1569 lange tijd uit het zicht. De smaak veranderde, de klassieke kunst werd 

dominant en als men van een grote schilder sprak, dacht men steevast aan Rubens. Dat 



veranderde pas geleidelijk in de loop van de negentiende eeuw, toen eerst de Vlaamse 

Primitieven herontdekt werden, en daarna de curieuze schilder van spreuken en gedrochten 

die Bruegel heette, en die blijkbaar zo goed naar het wonderlijke oeuvre van Jeroen Bosch 

gekeken had. Leen Huet begint haar biografie van Bruegel met die herontdekking en dat is 

een slimme zet. Want we mogen dan weinig weten over de man Bruegel, zelfs niet waar of 

wanneer hij precies geboren werd, maar we weten heel goed hoe zijn werk opnieuw in de 

belangstelling kwam. De aankoop van het onvolprezen tafereel ‘De dulle Griet’ door de jonge 

Antwerpse edelman Frits Mayer van den Bergh speelde daarbij een cruciale rol. Wie van 

deze biografie een levensverhaal vol sappige weetjes en anekdoten verwacht, een verhaal 

dat diep doordringt in Bruegels psyche, zal bedrogen uitkomen. De schilder was een grote 

zwijger. Geen brieven of andere teksten bleven van hem bewaard. Houvast vinden we alleen 

in wat zijn werken ons vertellen en in wat vroege auteurs (vooral Karel Van Mander) over 

hem noteerden. (…) U kunt nu luisteren naar een gesprek tussen Leen Huet en Bert 

Vereycken. (…) Leen Huet. Pieter Bruegel: de biografie. Speelduur: 19 uur. Boeknummer: 

24759. In onze collectie zitten nog zeven andere Daisy-boeken van Leen Huet: Belgisch 

museumboek: reis langs 21 musea. Leen Huet en Jan Grieten bezochten 21 kleinere of 

minder bekende Belgische musea, waaronder het kasteel van Loppem, het Brouwershuis in 

Antwerpen, het Gallo-Romeins Museum in Tongeren en de Sint-Leonarduskerk in 

Zoutleeuw. Speelduur: 10 uur. Boeknummer: 12650. De brieven van Rubens: een 

bloemlezing uit de correspondentie van Pieter Paul Rubens. Rubens schreef zijn brieven in 

het Italiaans, Frans, Engels en Nederlands. Al schrijvend en causerend bleef hij steeds een 

volmaakte gentleman en een hoffelijke zakenman in een door oorlogen en complexe 

politieke verhoudingen getekend Europa. In deze brieven komt hij naar voren als een 

realistisch, gevoelig en wijs mens die ook ons nog veel te vertellen heeft. Speelduur: 15 uur. 

Boeknummer: 9045. Mijn België. De auteur ordent alfabetisch ruim honderd lemma's die 

haar aan België doen denken. Van Ambiorix over bakeliet, chocolade, duivenmelkers, elixir 

tot Zoete Lelie, het indianenmeisje uit Jommeke. Een persoonlijk getint alfabet dus van 

minder voor de hand liggende, maar toch typisch Belgische fenomenen. Speelduur: 15 uur. 

Boeknummer: 1287. Nicolaas Rockox: burgemeester van de gouden eeuw. Nicolaas 

Rockox, die leefde van 1560 tot 1640, groeide op in de woeligste periode van de 16de eeuw. 

Tijdens het beleg van Antwerpen bloedde de stad bijna dood. Maar Rockox deed de stad 

herleven. Hij voerde een kunstenbeleid waar Antwerpen nog steeds de vruchten van plukt. 

Rockox steunde Rubens en Van Dyck en verwierf ook een privékunstverzameling die haar 

weerga niet kende. Het boek brengt Rockox tot leven in een verrassende kroniek van zijn 

stad. Speelduur: 16 uur. Boeknummer: 18603. Oud papier. Korte essays over literatuur aan 

de hand van vondsten in antiquariaten en tweedehandsboekhandels. Speelduur: 6 uur. 

Boeknummer: 10817. Almanak. Debuutroman van de auteur waarin ze de lezer door een 

raster van verhalen laat kennismaken met de geschiedenis van haar geboortestreek: de 

streek van de landloperkolonies rond Wortel en Merksplas in de Vlaamse Kempen, gelegen 

op de grens tussen Nederland en België. In 49 miniaturen laat ze verscheidene mensen aan 

het woord die vertellen over de meest verschillende aspecten van de Kempen vanaf 1848, 

maar allemaal door elkaar, van de ene tijd naar de andere. Een mengeling van fictie, realiteit 

en geschiedkundig interessante feiten. Speelduur: 4 uur. Boeknummer: 9868. Eenoog. In het 

Brusselse Wiertzmuseum bekijkt een vrouw het schilderij ‘De cycloop’. Ze is zelf kunstenaar 

en bevindt zich in een verlammende impasse. Geïnspireerd door een bizar detail in het werk 

van de meester, beslist ze impulsief om alles achter te laten en terug te keren naar de plaats 

waar ze zeventien jaar geleden haar bestemming vond: Florence. Tussen kunstschatten en 

bedelaars, tussen heldere inzichten en het geraaskal van gekken, tussen gemis en moed 

probeert ze de draad van haar leven opnieuw op te pakken en in het reine te komen met het 

einde van vriendschap, het begin van liefde en kwetsbaarheid van afstamming. Speelduur: 6 

uur. Boeknummer: 18046. 



Het Neusje van de Zalm: ‘Wedervaring’ van Bodo Kirchhoff 
Twee zestigers ervaren op Sicilië de liefde voor elkaar, maar die wordt op de proef gesteld 

als een Afrikaanse vluchteling hun pad kruist. Bodo Kirchhoff schrijft in fonkelende zinnen 

over liefde op oudere leeftijd, én over onze omgang met de vluchtelingencrisis. De Duitse 

schrijver Bodo Kirchhoff publiceerde ruim twintig boeken, maar is bij ons onbekend. Daar 

komt verandering in nu de Nederlandse vertaling van zijn roman ‘Widerfahrnis’ verschenen 

is. Kirchhoff won er in 2016 de Deutscher Buchpreis mee. Het boek verscheen kort nadat de 

vluchtelingencrisis opflakkerde in Europa en de Duitse bondskanselier Angela Merkel daarop 

reageerde met de hoopgevende woorden 'Wir schaffen das'. De verwarring die dat bij de 

Duitsers teweegbracht, is ook voelbaar bij de personages in het boek. Julius Reither en 

Leonie Palm zijn de zestig voorbij en hebben het gevoel dat ze niet meer meetellen. Palm 

zag haar hoedenwinkel in Berlijn failliet gaan. Reither heeft noodgedwongen zijn uitgeverij in 

Frankfurt opgedoekt. Er lijkt geen vraag meer naar hun vakwerk. Beiden hebben zich 

teruggetrokken in een landelijk complex met serviceflats, openhaardkamer en leesclub. Aan 

het begin van het boek staan ze weifelend aan weerszijden van Reithers voordeur. Durft 

Palm aankloppen bij de man die ze beneden gadesloeg? Wil Reither de deur wel opendoen 

voor onverwacht bezoek? Op die aarzelende kennismaking volgt het impulsieve besluit om 

samen naar een meer te rijden en er de zon te zien opkomen. Achtenveertig uur later staan 

ze op Sicilië. Het is prachtig om te lezen hoe die twee ouderen zich in een onverwacht 

avontuur storten, met een levenslust en nieuwsgierigheid die ook twintigers drijft om de 

wereld te verkennen. Kirchhoff, die zelf 69 is, laat overtuigend zien dat een mens op 

gevorderde leeftijd zijn passies en verlangens niet verliest. Tijdens nachtelijke autoritten vol 

sigaretten en muziek ontstaat een voorzichtige toenadering tussen de twee. Hun 

levenservaring staat hen daarbij in de weg. Palm werd door man en dochter in de steek 

gelaten. Reither rouwt om twee gemiste kansen: één vrouw heeft hij nooit het hof durven 

maken, een andere heeft hij laten gaan uit lafheid. Er moeten dan ook veel hordes genomen 

worden: van de heimelijke vraag of hij zijn hand op haar rug zou leggen tot 'een nog onzeker, 

wankel beminnen, de beginnersdingen in bed'. Kirchhoff verwoordt die ontluikende liefde 

zonder klef te worden. Al is dat eigenlijk de verdienste van Reither, de kritische uitgever op 

rust. Hoewel het boek in de derde persoon geschreven is, treedt hij op als verteller. 

Voortdurend schaaft hij zijn relaas bij volgens strenge maatstaven: 'Gevoelens, de 

vergankelijkheid ervan, het wegsmelten - hij was het altijd uit de weg gegaan en had in 

plaats daarvan boeken gemaakt die erover vertelden, elk boek door zijn rode potlood zo 

ingekort, zo verdund dat er niets meer in zat wat zacht of zoet was of kon rotten.'. Het levert 

een aaneenschakeling op van goed gepolijste, trefzekere zinnen en daarin schuilt de grote 

kracht van het boek. Al snel ervaart Reither dat het leven zich minder goed laat redigeren 

dan een manuscript. Niet alleen vervalt hij uit euforie weleens in 'een nietszeggend woord 

waaronder hij altijd een kringeltje had gezet', ook de plot heeft hij niet onder controle. Op 

Sicilië komt er een barst in de idylle. Dat is ook waar de vreemde titel op alludeert. Kirchhoff 

pikte het Duitse woord Widerfahrnis op bij filosoof Martin Heidegger. Het slaat op een 

krachtige gebeurtenis die plots blootlegt wat al jaren suddert. Nu Palm en Reither hun cocon 

in Zuid-Duitsland verlaten hebben, merken ze dat er hard op de deuren van Europa geklopt 

wordt. Een minderjarige vluchtelinge vraagt hen om hulp. Palm biedt die zonder meer aan, 

Reither kan de angst en het wantrouwen niet van zich afschudden. Even plots als de 

toenadering op gang kwam, zet de verwijdering zich in. ‘Wedervaring’ is geen boek over de 

vluchtelingencrisis in Europa. Vluchtelingen krijgen in het boek maar een figurantenrol 

toebedeeld. Dat is niet genoeg voor een relevant beeld van hun situatie. Wel levert Kirchhoff 

een zorgvuldig opgebouwd portret van een generatie Europeanen die ten prooi is aan 

weemoed nu hun vertrouwde wereld in een razend tempo verandert. (…) Bodo Kirchhoff. 

Wedervaring. Speelduur: 5 uur. Boeknummer: 26078. 



Hedendaags: ‘Onlife: hoe de digitale wereld je leven 

bepaalt’ van Katleen Gabriels 
(…) Katleen Gabriels is moraalfilosofe, gespecialiseerd in computerethiek. Ze werkt als 

Assistant Professor aan de Technische Universiteit Eindhoven, waar ze techniek-ethiek en 

techniek-filosofie doceert. Ze onderzoekt de relatie tussen technologie en moraliteit, in het 

bijzonder de ethische gevolgen van computertechnologie. (…) Het nieuwste boek van 

Katleen Gabriels heeft als titel: ‘Onlife: hoe de digitale wereld je leven bepaalt’. Hierin 

analyseert ze het potentieel en de valkuilen van het Internet of Things, digitalisering en big 

data. Trotse toekomstige ouders zetten de eerste echo van hun baby even later al op 

Facebook. Smartphones, selfies en apps kleuren onze dagelijkse woordenschat. Zelfs de 

dood maakt niet langer een onderscheid tussen online en offline. Indien je altijd herinnerd 

wilt worden, kun je nu al je digitale nalatenschap regelen. De laatste generatie die nog een 

onderscheid kan maken tussen online en offline leeft vandaag. De huidige tieners en 

twintigers groeien onlife op. ‘Onlife: hoe de digitale wereld je leven bepaalt’ is een wake-up 

call voor iedereen die denkt dat hij niets te verbergen heeft in de onlinewereld. De digitale 

revolutie zorgt voor een waaier aan mogelijkheden, informatie en kennis, maar stelt ook onze 

vrijheid, zelfstandigheid en waardigheid op de proef. We worden niet enkel van bovenaf 

gecontroleerd, maar houden elkaar ook onderling in de gaten. Wat zijn de troeven en waar 

liggen de valkuilen in onze digitale wereld? Wat is nog persoonlijk en wat ligt te grabbel voor 

iedereen? (…) De smartphone is doorgedrongen tot in alle levenssferen. Het onderscheid 

tussen online en offline vervaagt steeds meer. Hoe erg is het dat we altijd belbaar, mailbaar 

en zichtbaar willen zijn? (…) Katleen Gabriels. Onlife: hoe de digitale wereld je leven bepaalt. 

Speelduur: 8 uur. Boeknummer: 26404. “We vinden privacy wel belangrijk, maar verbonden 

zijn vinden we nog belangrijker.” Die denkoefening van Katleen Gabriels maakt ook de 

Amerikaanse auteur Dave Eggers in zijn roman ‘De Cirkel’. Een jonge vrouw gaat aan de 

slag bij het internetbedrijf De Cirkel, dat losjes is gemodelleerd op de trojka Google-

Facebook-Twitter. Ze wordt er ondergedompeld in een bedrijfscultuur waar privacy van geen 

tel meer is, en alles deelbaar en openbaar wordt. Wie het boek leest, kan voor zichzelf 

uitmaken of hij het er zou uithouden. (…) Dave Eggers. De Cirkel. Speelduur: 14 uur. 

Boeknummer: 21305. 24 braillebanden. Boeknummer: 30854. Als nevengedachte bij al die 

boeken kunnen we ons afvragen wat het meest te vrezen valt: de dag dat blijkt dat de 

smartphone onze opvattingen over menselijke autonomie heeft uitgehold. Of de dag dat alle 

mobiele telefoons uitvallen. Dat laatste gebeurt in de roman ‘Mobiel’ van de thrillerkoning 

Stephen King (uit 2006, het jaar voordat de smartphone werd geboren). De uitkomst laat zich 

vandaag makkelijker raden dan toen: in enkele dagen tijd stort de beschaafde wereld in 

elkaar. (…) Stephen King. Mobiel. Speelduur: 14 uur. Boeknummer: 7003. 

Historie. Historia. Drie boeken over het oude Rome 

Deel 1: ‘De burgeroorlogen’ van Appianus 

Zweet en tranen, maar vooral bloed was het dat vloeide in de eeuw van de Romeinse 
burgeroorlogen. Er werd niet op een dode of duizend gekeken. U kunt er nu in het 
Nederlands het verslag op nalezen van de antieke historicus Appianus. Er zijn nog 
ontdekkingen te doen in de literatuur van de oudheid. Ooit Appianus gelezen? Hij schreef 
nochtans het enige volledig bewaarde verhaal van Romes meest dramatische en 
shakespeareaanse eeuw: die tussen de Gracchen en de opkomende Augustus. In een 
Berlijnse bibliotheek bevindt zich een negentiende-eeuwse, intens bekriebelde Duitse 
vertaling van Appianus' werk over de Romeinse burgeroorlogen, een onderdeel van zijn 



‘Geschiedenis van het Romeinse Rijk’. Het boek was rond 1860 het exemplaar van Karl 
Marx, doctor in de klassieke filologie en liefhebber van historische analogieën tussen de 
oudheid en wat hij in zijn tijd zag gebeuren. Marx schreef in 1861 aan Friedrich Engels een 
brief over Appianus, die hij ter ontspanning las, en hij citeert de antieke historicus ook in ‘Das 
Kapital’. Twee passages troffen hem meer in het bijzonder: die over de poging tot 
herverdeling van de landbouwgrond door Tiberius en Gaius Gracchus, waar Appianus zijn 
relaas mee begint, en die over de opstand van de gladiator-slaaf Spartacus. De Gracchen 
wilden een einde maken aan de proletarisering van de kleine Romeinse boer en bekochten 
dat met hun leven, in Spartacus zag Marx een arme onderdrukte slaaf-werker die met zijn 
opstand naar emancipatie streefde. Met zijn appreciatie voor Appianus zou je Karl Marx een 
voorloper kunnen noemen. De Griek uit Alexandrië die 200 tot 300 jaar na de feiten het 
verhaal van de Romeinse burgeroorlogen schreef, werd in kringen van classici en historici 
maar lauwtjes bejegend, à la: 'Jammer genoeg is zijn werk het meest volledige dat we nog 
hebben.' Daar is in het onderzoek pas sinds twintig jaar een omslag in gekomen: Appianus 
metamorfoseerde tot een genuanceerd, persoonlijk en scherp denkende historicus, die 
coherent, sober en licht dramatiserend schrijft, en die door de consciëntieuze omgang met 
zijn bronnen veel van zijn collega's overtreft, ondanks een aantal vergissingen. Hij kende ook 
de machinerie van het Romeinse staatsbestel van dichtbij. En hij heeft als een van de enige 
historici in de oudheid aandacht voor de sociale en economische facetten van de 
geschiedenis. Voor Marcus met de pet. Zie Tiberius Gracchus en Spartacus. Appianus gaat 
op zoek naar diepere dynamiek achter de burgeroorlogen. Maar we mogen niet overdrijven: 
Appianus brengt vooral het verhaal van honderd jaar turbulenties aan de top van de 
Romeinse politiek. Dat zijn alles samen nogal wat peripetieën en het verhaal is bij momenten 
behoorlijk complex, met wisselvallige allianties. En bloedig. Er wordt niet op een dode of 
duizend gekeken. Dit zijn de namen, of toch enkele ervan: Sulla, Caesar, Cicero, Gnaeus en 
Sextus Pompeius, Antonius, Cassius en aan het eind Octavianus Augustus. Appianus eindigt 
acht jaar voor die laatste in 27 voor Christus princeps wordt. Door Appianus' overzichtelijke 
en evenwichtige aanpak wordt alles ook in perspectief geplaatst. Wie de gefrustreerde 
aristocraat Catilina tot zijn ware proporties herleid wil zien, moet Appianus' luttele bladzijden 
over hem lezen, niet Cicero's opgeblazen tirades. De bloedigste, verschrikkelijkste, meest 
beklemmende bladzijden zijn die waarin Appianus kurkdroog een aantal moordpartijen 
opsomt, uitgevoerd op basis van een dodenlijst van vogelvrijverklaarden. Auteur van de lijst 
was het triumviraat dat bestond uit de heren Lepidus, Marcus Antonius en de jonge kille 
wreedaard Octavianus. Vader en zoon Egnatius bijvoorbeeld kwamen als volgt aan hun 
einde: 'Zij werden door één slag gedood, terwijl ze de armen om elkaar heen geslagen 
hielden. Toen hun hoofd was afgehakt, bleven hun resten verstrengeld op de grond achter. 
Bij inlevering van het hoofd ontving je de beloning.' Het boek ‘De burgeroorlogen’ is in 
essentie het verhaal van hoe een onstabiele en te snel te groot geworden 'democratie' door 
de persoonlijke ambities van individuen ten onder gaat aan wreedheden en burgertwisten. In 
Appianus' ogen is er maar één oplossing  als je veiligheid, duurzaamheid en eendracht wil: 
een sterke man en een monarchie. De keizers dus, waar hijzelf in de tweede eeuw onder 
leefde, in wat traditioneel als Romes meest voorspoedige tijd wordt beschouwd. Niet 
toevallig koestert hij bewondering voor Caesar, die het pad naar het nieuwe autocratische 
regime effende. Kort na Appianus' tijd was het weer van dat: volop burgeroorlogen, 
keizermoorden à volonté en finaal een verkruimelend rijk. (…) Appianus. De burgeroorlogen. 
Speelduur: 21 uur. Boeknummer: 26300. 

Deel 2: ‘In een Romeins klaslokaal: een schoolboek 
uit de eerste eeuw’ van Eleanor Dickey 

Droegen Romeinse schooljongens een onderbroek? Poetsten ze hun tanden? Waren ze 

beleefd tegen hun slaven en leraren? En hoe beledigde je als volwassen Romein iemand, 

naar keuze in het Latijn of Grieks? Wat zeiden en deden Marcus en Gaius zoal bij hun 



dagelijks bezoek aan het badhuis? In de rechtbank? Bij een etentje? Op ziekenbezoek? Een 

gediplomeerd classicus weet het een en ander af van bronnen uit de oudheid, ook als ze 

over het dagelijks leven gaan. Je hebt de graffiti van Pompeji, het kookboek van Apicius, de 

epigrammen van Martialis, één bewaard moppenboek, de brieven van Cicero, de prijslijsten 

van keizer Diocletianus et j'en passe. De bron waarin de vragen hierboven een antwoord 

krijgen, was tot voor kort volstrekt onbekend. De teksten waren tot voor enkele jaren nooit 

uitgegeven, laat staan vertaald. ‘De Colloquia’, heten ze, Erasmus zou er later ook schrijven 

en het principe kent u van Assimil en Berlitz. De tweetalige tekstjes en dialoogjes dienen om 

Latijn of Grieks te leren. Ze putten daarbij uit het dagelijks leven zoals het is. Assimil helpt bij 

het halen van anderstalige treinen, het boeken van hotelkamers en het vinden van de weg. 

‘De Colloquia’ hebben het over naar school gaan (altijd beleefd dag zeggen tegen de 

meester en je medeleerlingen!), geldzaken regelen bij de bank (let erop dat de munten die je 

krijgt er goed uitzien!), afpingelen op de markt, voor de rechter moeten verschijnen (schuldig 

zijn en niet bekennen betekent marteling en executie)… De Amerikaanse hoogleraar Eleanor 

Dickey, die ‘De Colloquia’ uitgaf en becommentarieerde (vertaald door Arian Verheij en 

Vincent Hunink als ‘In een Romeins klaslokaal: een schoolboek uit de eerste eeuw), wijst 

erop dat in de oudheid meertaligheid heel gewoon was. Dat kwam door de grote mobiliteit 

van mensen en producten. Herkenbaar. En dat je als handelaar in het oosten van het Rijk 

Latijn leerde om je producten beter te kunnen slijten aan Romeinse soldaten. Latijn als 

concurrentievoordeel bij het zakendoen. Herkenbaar. (…) Eleanor Dickey. In een Romeins 

klaslokaal: een schoolboek uit de eerste eeuw. Speelduur: 6 uur. Boeknummer: 26054. 

Deel 3: ‘De val van Rome: een hoorcollege over het 
einde van het Romeinse Rijk en de antieke 
beschaving’ van Henk Singor 

De vraag naar de val van het Romeinse Rijk is niet eenvoudig te beantwoorden: het 

Romeinse Rijk was in de Late Oudheid gesplitst in twee helften. De westelijke ging in de loop 

van de vijfde eeuw inderdaad ten onder, terwijl de oostelijke nog zo’n duizend jaar bleef 

bestaan als het rijk dat moderne historici het Byzantijnse Rijk noemen. Bovendien was door 

de verbreiding van het christendom het Romeinse Rijk sterk van karakter veranderd. Die 

verandering zorgde samen met de komst van nieuwe bevolkingsgroepen voor een 

fundamentele transformatie van de antieke wereld. Niettemin leefde de antieke wereld, zij 

het sterk veranderd, in vele opzichten nog voort. Het werkelijke einde daarvan kwam met de 

Arabische veroveringen in de zevende eeuw, die een nieuw tijdperk inluidden waarin de 

oude eenheid van het Middellandse Zeegebied voorgoed werd verbroken en een islamitische 

wereld tegenover de christelijke kwam te staan. Henk Singor neemt in dit meer dan acht uur 

durende hoorcollege de luisteraar mee op een boeiende reis door de laatste eeuwen van de 

antieke beschaving. (…) Singor Henk. De val van Rome : een hoorcollege over het einde 

van het Romeinse Rijk en de antieke beschaving. Speelduur: 8 uur. Boeknummer: 26441. 

Naar aanleiding van Gedichtendag en van de Poëzieweek: 

achttien nieuwe dichtbundels  
De Poëzieweek gaat op 31 januari van start met Gedichtendag. Poëzieliefhebbers uit heel 

Vlaanderen en Nederland passen gedichten toe in het leven van alledag. Voor collega’s of 

vrienden, online en offline. Wij van onze kant hebben het genoegen u achttien nieuwe 

dichtbundels voor te stellen. We beginnen met de bundel ‘Meervoudig afwezig’ van Ester 



Naomi Perquin, bekroond met de Herman de Coninckprijs. Het was de beste dichtbundel van 

2018. (…) Ester Naomi Perquin. Meervoudig afwezig. Speelduur: 0:36. Boeknummer: 26612. 

Leonard Nolens leest Leonard Nolens: een keuze uit het VRT-archief. Speelduur: 1:18. 

Boeknummer: 25500. Peter Verhelst. Koor : een keuze uit de poëzie (1987-2017). 120 

gedichten waarin de grote thema's als verdriet en liefde de bovenhand krijgen. Speelduur: 3 

uur. Boeknummer: 25551. Charlotte Van den Broeck. Nachtroer. Poëtisch verslag van een 

verloren liefde en de daarop volgende zoektocht naar verklaringen en nieuw geluk in een 

andere vorm. Speelduur: 1:13. Boeknummer: 25577. Mark Van Tongele. De loeiende tier. 

Gedichten over onderwerpen als liefde en dood in combinatie met heel speelse, bijna 

onafhankelijke taalvormen. Speelduur: 0:48. Boeknummer: 25733. Delphine Lecompte. 

Western. Een vrouw is belust op wraak. Na een moeizame jeugd in een obscuur dorp, een 

wisselvallig liefdesleven en een carrière met hoogtes en laagtes spreekt ze over de mensen 

en ervaringen die haar ooit het leven zuur maakten. Eerherstel en erkenning krijgen is haar 

doel. 'Western' is een dichtbundel vol spanning en avontuur. Speelduur: 3:30. Boeknummer: 

25910. Bart Plouvier. De dagen zijn beschadigd. Gedichten over verwachtingen die niet 

worden ingelost en dromen die niet uitkomen. Speelduur: 0:40. Boeknummer: 25927. 

Carmien Michels. We komen van ver. Ingelezen door de auteur. Poëzie over essentiële 

menselijke gewaarwordingen, zoals de behoefte aan contact en communicatie. Speelduur: 

1:10. Boeknummer: 25933. Yannick Dangre. Nacht en navel. Ingelezen door de auteur. 

Dichtbundel waarin de actualiteit vanuit verschillende perspectieven wordt belicht. 

Speelduur: 0:45. Boeknummer: 26095. Ann Van Dessel. Toverstroming. Ingelezen door de 

auteur. Gedichten over de permanent aanwezige dualiteiten in het leven: schoonheid - 

vergankelijkheid, leven - teloorgang, verleden - heden, hetgeen eenvoudig geluk niet in de 

weg staat. Speelduur: 1:05. Boeknummer: 26099. Dimitri Verhulst. Stoppen met roken in 87 

gedichten. Poëzie in acht reeksen over basisthema's van het bestaan: liefde, dood en het 

zoeken naar zingeving, waarbij humor, angst, vervoering en verbeelding een belangrijke rol 

spelen. Speelduur: 1:05. Boeknummer: 26129. Dimitri Casteleyn. Vanwaar kom je beeld. In 

"Vanwaar kom je beeld" filosofeert Dimitri Casteleyn over de raakvlakken tussen identiteit en 

imago, tussen zijn en schijn, tussen wij en de Ander. Soepele, sarcastische en strijdvaardige 

poëzie. Gedichten met een heel eigen geluid en toon, die vaak verrassen. Speelduur: 0:55. 

Boeknummer: 26134. Geert Briers. Voor wie de liefde. Elf liefdesgedichten, begeleid door 

grafiek van vijf kunstenaars die zich door de gedichten lieten inspireren. Speelduur: 0:23. 

Boeknummer: 26228. Maarten van der Graaff. DOLOR: Officiële punk in Karlsruhe. 

Ingelezen door de auteur. Maarten van der Graaff ging voor citybooks naar Karlsruhe. Hij 

legde tijdens zijn residentie in de Duitse stad een aantal verbintenissen af, en daarmee 

ontstond er een soort expositie in zijn hotelkamer. Hij deed hierover verslag tijdens zijn 

verblijf. Hiervan sloop ook heel wat in zijn uiteindelijke gedicht, net als zijn ontmoeting met de 

enige officiële punker waaraan het gedicht de titel ontleent. Speelduur: 0:15. Boeknummer: 

26321. Monika Rinck. Kantelbeeld, Karlsruhe, in september 2016. Vertaald uit het Duits. 

Gedicht geschreven door Monika Rinck tijdens een residentie in Karlsruhe, een stad in de 

Duitse deelstaat Baden-Württemberg, in opdracht van citybooks. Speelduur: 0:24. 

Boeknummer: 26325. Sylvie Marie. Houdingen. Gedichten met als thema de tegenstellingen 

in het menselijk bestaan die vooruitgang en ontwikkeling mogelijk maken. Speelduur: 0:27. 

Boeknummer: 26481. Runa Svetlikova. Drieëntwintig tips om de hond en je demonen aan de 

lijn te houden en een postscriptum. De neerslag van een rotjaar in het leven van de dichter. 

Af en toe schurkt het tegen de grenzen van goede smaak aan en hier en daar danst het er 

los over. Het biedt hoop aan wie achtervolgd wordt door een zwarte hond en moed aan wie 

vecht met demonen. Het is een poging tot literair verantwoorde braakpoëzie. Het is een 

poëtisch zelfhulpboek dat werd geschreven voor zij die een hekel hebben aan 

zelfhulpboeken en zij die een hekel hebben aan poëzie. En opgepast: dit boek bevat humor. 

Drieëntwintig tips om de hond en je demonen aan de lijn te houden en een postscriptum. 



Speelduur: 0:40. Boeknummer: 26597. Daniel Billiet en anderen. Lopen op los zand : 

gedichten om kanker neer te schrijven. Tweede poëziebundel van de dichtersgroep Pazzi di 

Parole. Dit collectief wil toegankelijke poëzie schrijven en verspreiden. Vijf dichters komen 

regelmatig samen om poëzie te schrijven en feedback te geven. ‘Lopen op los zand’ is een 

bundel gedichten van verschillende dichters over de beleving en verwerking van kanker. 

Speelduur: 1:43. Boeknummer: 26606. 

Vertel me een verhaal: ‘De vluchtelingen’ van Viet Thanh 

Nguyen 

Vluchtelingen zijn niet weg te denken uit de actualiteit. Geen wonder dat ook steeds meer 
romans het thema behandelen. De meeste zetten nadrukkelijk in op empathie. Ze willen de 
lezer zich laten inleven in hoe het voelt om te vluchten. Tussen 1975 en 1980 beleefde de 
wereld een vluchtelingencrisis die sterk doet denken aan de huidige. Tienduizenden mensen 
stapten in gammele bootjes, in de hoop aan de overkant van de zee een veilig onderkomen 
te vinden. De overtochten waren hels. De boten kapseisden, werden vernield door tyfoons of 
bleven doelloos dobberen. Soms werden de opvarenden opgepikt door oceaanstomers, 
even vaak werden ze genegeerd of geramd, als ze al niet door piraten werden ontvoerd, 
verkracht of vermoord. Boat people werden zij genoemd. Ze kwamen uit Zuid-Vietnam, 
Cambodja en Laos en ze ontvluchtten hun nieuwe communistische heersers. Aanvankelijk 
reageerde de wereld met medelijden, maar naarmate hun aantallen aangroeiden kwam daar 
verandering in. Landen als Thailand, Maleisië en de Filipijnen sloten hun havens en gingen 
over tot pushbacks. De gouverneur van Hongkong reisde wanhopig naar zijn broodheren in 
Londen om het Westen om hulp te smeken. Met frisse tegenzin ging het daarop in. 
Uiteindelijk zouden zo'n zeshonderdduizend Zuidoost-Aziaten hervestigd worden in meer 
dan twintig landen, de VS op kop. Het zijn die in de VS hervestigde Vietnamezen die de 
hoofdrol spelen in Viet Thanh Nguyens verhalenbundel ‘De vluchtelingen’. Nguyen, die zelf 
op zijn vierde uit Saigon vluchtte, schetst hoe het de bootmensen nu vergaat. Opmerkelijk is 
dat de vlucht uit Azië en de omstandigheden die ertoe leidden, slechts zijdelings worden 
aangeraakt, in een korte flashback hier en daar. Nguyen plaatst zijn verhalen in een niet 
nader bepaald 'nu', waarin de grote problemen van toen duidelijk plaats gemaakt hebben 
voor kleinere: een oudere Vietnamese man wordt dement, een andere opgelicht, een vrouw 
dénkt dat ze wordt opgelicht maar krijgt medelijden met haar oplichtster, en uiteraard zijn er 
de klassieke trubbels met de verwesterde kinderen. U kunt nu luisteren naar het verhaal: 
‘Oorlogsjaren’. (…) Viet Thanh Nguyen. De vluchtelingen. Speelduur: 6 uur. Boeknummer: 
26277. 

Het hoorspel ‘Onzichtbare inkt’ van Willy Van Poucke 
In dit hoorspel roept de auteur een beslissend moment op uit het leven van de Hongaars-

Engelse romanschrijver en essayist Arthur Koestler: zijn zelfmoord op 3 maart 1983. De 

zieke, bejaarde Koestler verkoos waardig te sterven, het proces van geestelijke degradatie 

zelfstandig stop te zetten. Hij was vertrouwd met het "Momento mori". (…) 


