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Op de hoogte 

De Gebruikersraad bestaat tien jaar en heeft u nodig 

Toen tien jaar geleden Luisterpunt werd opgericht was een van de belangrijkste 
nieuwigheden de Gebruikersraad. Van meet af aan wilden we de leden van onze bibliotheek 
nauwer betrekken bij het beleid. De Raad werd en wordt vaak om advies en om feedback 
gevraagd, zodat Luisterpunt haar dienstverlening kan verbeteren en uitbreiden. Sommige 
leden van de Gebruikersraad zetelen er nu al tien jaar in. Enkelen onder hen hebben 
aangegeven dat ze de fakkel willen doorgeven. Ook al omdat in de statuten staat dat een lid 
slechts twee mandaten van vijf jaar mag opnemen. Daarom deze vraag aan u, beste 
luisteraar: hebt u zin, tijd en energie om toe te treden tot de Gebruikersraad? Wat houdt zo’n 
lidmaatschap nu precies in? De leden van de Gebruikersraad komen ongeveer twee keer per 
jaar samen in Leuven, vlakbij het station. De Gebruikersraad is een klankbordgroep, een 
meedenktank en dus niet louter een formeel adviesorgaan. Zo wordt de Raad bijvoorbeeld 
actief betrokken bij de opmaak van beleidsplannen, voortgangsrapporten, het 
productenaanbod, het collectiebeleid en wijzigingen in de online- en andere dienstverlening. 



Volgende onderwerpen kunnen aan de Gebruikersraad worden voorgelegd: beslissingen die 
betrekking hebben op kwaliteitsbewaking en kwaliteitsontwikkeling van het aanbod en de 
dienstverlening, op de rechten van de gebruikers, op voorlichting van de gebruikers en op de 
klachtenprocedure. De Gebruikersraad kan uiteraard ook zelf het initiatief nemen om vragen 
te stellen of een advies te formuleren over onderwerpen en beleidslijnen die voor de 
bibliotheekwerking relevant zijn. Zo heeft de Gebruikersraad ook een vertegenwoordiger in 
de stemmencommissie die garant staat voor kwaliteitsvol ingelezen Daisy-boeken. Wilt u 
graag deel uitmaken van de gebruikersraad? Meldt u ons dan het goede nieuws in een e-
mail waarin u zichzelf kort voorstelt: naam, adres, telefoon, aard van visuele of andere 
leesbeperking, leeftijd, opleiding en de leesvorm die uw voorkeur wegdraagt. We vernemen 
ook graag wat u motiveert om lid te worden van de Gebruikersraad. Het e-mailadres is: 
gebruikersraad@luisterpuntbibliotheek.be 
 

De vijf beste boeken van Hugo Claus 

Op 19 maart is het tien jaar geleden dat Hugo Claus overleden is. Hoe kunnen we hem beter 

eren dan even te luisteren naar zijn vijf beste boeken uit onze collectie? ‘Het verdriet van 

België’, ‘Vrijdag’ en ‘Oostakkerse gedichten’. Het boek ‘De wolken’ ook, samengesteld door 

Mark Schaevers, met daarin de meest uiteenlopende documenten uit alle levensfasen van 

de schrijver. Maar beginnen doen we met ‘Het verlangen’, een boek dat Hugo Claus in 1978 

zelf heeft ingelezen in onze bibliotheek. Pour la petite histoire: een van de kopjes waaruit 

Hugo Claus bij zijn inleessessies in onze bibliotheek koffie dronk, stond maandenlang 

onafgewassen bovenop onze keukenkast. Als trofee. Als tastbaar bewijs.  

 

In ‘Het verlangen’ vertelt Hugo Claus het verhaal van twee mannen, de reus Jaak en de 

halfbloed Michel. Ze kennen elkaar uit café ‘De Eenhoorn’ in Gent, maar daar is ook 

ongeveer alles mee gezegd. Zij zijn ‘spelers’, spelers met geld, met emoties, met 

mensenlevens. Samen gaan ze naar Las Vegas. De reis naar die neon-planeet is voor Jaak 

een vlucht uit het ontredderde leven met zijn desolate vrouw en tragische dochter. 

Meegesleept door de sluwe Michel wordt de reis voor Jaak een onderdompeling in de hel. 

(…) Het verlangen. Ingelezen door de auteur. Speelduur: 6 uur. Boeknummer: 8154.  

  

‘Het verdriet van België’. 'Het moet een boek worden over het leven in Vlaanderen zoals ik 

dat gekend heb, maar zoals het nu niet meer bestaat.' Dat zei Hugo Claus een kleine tien 

jaar voordat hij ‘Het verdriet van België’ voltooide. Het resultaat is gedeeltelijk een 

bildungsroman gebaseerd op zijn eigen jeugd, gedeeltelijk ook een boek dat een beeld geeft 

van de politieke verhoudingen in België tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar bovenal is 

het een boek over de groezeligheid van de waarneming, de onbetrouwbaarheid, de twijfel en 

het verraad. De hoofdpersoon van het verhaal, Louis Seynaeve, is elf jaar en leerling op een 

nonneninternaat. Verwarring, hunkering en bedrog vormen zijn jongensjaren en alleen door 

te fantaseren, de werkelijkheid geweld aan te doen kan hij overleven. Het leven in de 

Tweede Wereldoorlog wordt door Claus opgeroepen in een even complexe als meeslepende 

roman, die met recht het hoofdwerk uit zijn oeuvre mag worden genoemd. De publicatie in 

1983 zorgde in de pers voor een nooit eerder geziene hype. Het boek werd onmiddellijk een 

grote bestseller en heeft in de voorbije decennia ook in het buitenland veel succes geoogst. 

‘Het verdriet van België’ kan met recht tot een van de klassiekers uit de moderne 

internationale literatuur worden gerekend. (…) ‘Het verdriet van België’. Speelduur: 28 uur. 

Boeknummer: 5276. 26 braillebanden. Boeknummer: 38123.  

 

Bent u benieuwd wat Hugo Claus allemaal te vertellen had over ‘Het verdriet van België’? 

mailto:gebruikersraad@luisterpuntbibliotheek.be


Dan verwijzen we u graag door naar het podcast-hoekje van onze website. Daar staat een 

interview dat we met hem hadden in 1985. Hier alvast een voorproefje: (…) Het integrale 

gesprek met Hugo Claus duurt drie kwartier en staat in het podcast-hoekje van de website 

van Luisterpunt. 

 

‘Vrijdag’. Een man komt, na een gevangenisstraf wegens ontucht met zijn dochter, terug 

thuis. Daar treft hij een wieg aan met daarin het kind dat een van zijn kaartkameraden tijdens 

zijn afwezigheid bij zijn vrouw verwekte. Gedurende de vrijdagavond en -nacht komen man, 

vrouw, vriend en dochter -al dan niet reëel- met elkaar in contact. Allen dragen schuld, 

voortgekomen uit primitieve hartstocht. Tenslotte blijven de man en de vrouw over; samen 

zullen ze moeten proberen nog iets van hun leven te maken. ‘Vrijdag’ is een van de zeer 

schaarse grote Nederlandstalige drama's. Hugo Claus toont het barre leven in een 

toneelstuk dat je de adem beneemt. De wrede humor biedt geen ontsnapping, maar versterkt 

de rauwe eenzaamheid van de mens. Ook als luistertekst is dit nu al klassieke werk 

ongemeen indrukwekkend. (…) ‘Vrijdag’. Speelduur: 2 uur 20 minuten. Boeknummer: 20866. 

 

‘De Oostakkerse gedichten’. Deze dichtbundel geldt als een klassiek voorbeeld en tegelijk 

als het hoogtepunt van de Vlaamse Vijftigers-poëzie. Door de overwegend dierlijke en 

plantaardige beeldspraak, het pulserende ritme, de vrijheidsdrang, het vitalisme en de 

verheerlijking van de seksualiteit die uit deze gedichten spreken, was en is dit uitgesproken 

vernieuwende poëzie die een bedwelmende leeservaring oplevert. (…) ‘De Oostakkerse 

gedichten’. Speelduur: 1 uur 10 minuten. Boeknummer: 23795. 2 braillebanden. 

Boeknummer: 16603. 

 

‘De wolken’. Het was niet evident dat Hugo Claus een schatkamer aan archiefmateriaal zou 

nalaten. Bij leven deed hij nogal minnetjes over wat hij zoal bewaarde: zijn bibliotheek 

noemde hij een bijeengeflanst en door velen geplunderd zootje en de overige 'rommel' leek 

hem nauwelijks te interesseren. Memoires, liet hij herhaaldelijk weten, waren aan hem niet 

besteed. Het algeheel gebrek aan belangstelling voor zijn eigen leven dat hij etaleerde deed 

ook vermoeden dat hij geen groot dagboekschrijver was. Een eerste blik op het Claus-archief 

is er dan ook een van verwondering. Behalve de weelderige en gevarieerde collectie 

manuscripten en typoscripten, treft men de meest uiteenlopende documenten aan uit alle 

levensfasen van de schrijver: telegrammen, kattebelletjes, rekeningen, mappen vol foto's en 

tekeningen, stapels notities, kladjes of aanzetten tot al dan niet gepubliceerd werk, agenda's 

en dagboeken. Ook zijn er dozen vol brieven, vaak van gerenommeerde schrijvers en 

kunstenaars. Uit deze papieren nalatenschap maakte journalist Mark Schaevers een 

schitterende selectie. ‘De wolken’ is een indrukwekkend portret waarmee de grote Hugo 

Claus voor even weer springlevend wordt. (…) ‘De wolken’. Speelduur: 11 uur. 

Boeknummer: 19980. 

 

10 jaar na zijn dood en 50 jaar na mei ’68 wijdt BOZAR in Brussel een museale 

tentoonstelling aan Vlaanderens meest bekroonde auteur. De multidisciplinaire expo toont 

Hugo Claus in al zijn facetten: schrijver, schilder, theatermaker, filmregisseur. Toch wordt het 

geen traditioneel overzicht van een leven en een oeuvre. Curator Marc Didden maakt met 

liefde – con amore -  een hoogst persoonlijke tentoonstelling, niet óver Claus, maar vóór 

Claus. Een eigenzinnig portret, samengesteld uit nauwkeurig geselecteerde archiefbeelden, 

foto’s, tekstfragmenten en kunstwerken van o.a. Appel, Raveel en Ensor, maar ook 

hedendaagse kunstenaars als Borremans, De Cordier, Dillemans en Vanriet. En er is de 



nauwe band tussen Hugo Claus en het Paleis voor Schone kunsten, waar hij eerst 

tentoonstelde in 1959, deelnam aan het legendarische ‘Poëzie in het Paleis’ in 1966 en een 

protestavond tegen censuur leidde in mei ‘68. Deze tentoonstelling loopt tot 27 mei elke dag 

van tien tot zes, behalve maandag. Donderdag van tien tot negen. Gratis toegang voor 

mensen met een visuele beperking en haar of zijn begeleider.  

De Prachtige Tachtig 

Uit de afgelopen tachtig jaar hebben honderd Vlaamse boekhandelaren tachtig 

spraakmakende boeken uitgekozen die men volgens hen gelezen moet hebben.  

Het huis met de geesten. Isabel Allende. 'Het huis met de geesten' is een familiekroniek die 

zich vanaf het begin van de twintigste eeuw over vier generaties uitstrekt tot in de jaren 

zeventig, toen de militaire dictatuur een einde maakte aan het socialistische bewind van 

Salvador Allende. Rond de figuur van Esteban Trueba, de tirannieke, wellustige 

grootgrondbezitter bewegen zich enkele uitzonderlijke vrouwen. Rose de Schone (de nimf 

met het groene haar), haar zuster Clara (de dromerige helderziende die op telekinetische 

wijze voorwerpen kan laten bewegen) en haar dochter Blanca, die een verboden liefde 

koestert voor een linkse protestzanger, tot grote schande van de familie zwanger van hem 

wordt en een dochter baart. Dit kind, het meisje Alba, zal later in een tijd van verval en 

terreur de wonderbaarlijke geschiedenis van haar familie opschrijven, om zoals ze zegt: 'het 

verleden te laten herleven en mijn eigen ontzetting te overwinnen.' (…) Het huis met de 

geesten. Isabel Allende. Speelduur: 17 uur. Boeknummer: 2930. 17 braillebanden. 

Boeknummer: 34797. 

Leven na leven. Kate Atkinson. In een koude nacht in 1910 komt bankiersdochtertje Ursula 

Todd ter wereld in Londen - dood. In diezelfde koude nacht komt Ursula Todd ter wereld, 

schreeuwt lang en hard, en begint aan een leven dat heel ongewoon zal blijken. Want terwijl 

ze groeit, gaat ze ook dood, herhaaldelijk, op verschillende manieren. Tegelijkertijd nadert de 

tweede grote oorlog van de eeuw. Kan Ursula, gezegend met een schijnbaar oneindige 

hoeveelheid levens, de wereld redden van de onvermijdelijke neergang? En als ze dat kan - 

zal ze het ook doen? (…) Leven na leven. Kate Atkinson. Speelduur: 19 uur. Boeknummer: 

23027. 24 braillebanden. Boeknummer: 16097. 

De oude man en de zee. Ernest Hemingway. De oude Cubaanse visser Santiago heeft al 84 

dagen niets gevangen en wordt daarom bespot door andere vissers. Manolin, zijn jonge 

assistent, moet van zijn ouders tegen zijn zin meegaan met een meer succesvolle visser. 

Om zijn reputatie te redden gaat Santiago heel ver de zee op. Daar vangt hij een enorme 

marlijn, die hij met een bovenmatige krachtsinspanning naar huis sleept. Onderweg wordt 

deze echter opgegeten door haaien, zodat hij alleen met een groot karkas aan land gaat. Hij 

sleept zich naar zijn hut, waar hij in een diepe slaap valt. Inmiddels hebben de andere 

vissers het karkas gezien en zijn diep onder de indruk. Als Santiago wakker wordt, zit 

Manolin aan zijn bed en vertelt hem dat hij in weerwil van zijn ouders in het vervolg weer met 

hem meegaat, omdat hij nog veel van hem kan leren… Deze novelle werd in 1952 bekroond 

met de Pulitzer Prize. Twee jaar later kreeg Ernest Hemingway de Nobelprijs voor Literatuur. 

‘De oude man en de zee’ is een klassiek verhaal over de strijd van de mens tegen de natuur, 

geschreven in een heel economische en tegelijk zeer krachtige stijl. (…) De oude man en de 

zee. Ernest Hemingway. Speelduur: 3 uur. Boeknummer: 2596. 



Tot ziens daarboven. Pierre Lemaitre. De Eerste Wereldoorlog heeft van Frankrijk een ruïne 

gemaakt. Te midden van de verwoesting proberen Albert en Édouard, soldaten die de 

verschrikkingen van de loopgraven meemaakten, de draad van het gewone leven weer op te 

pakken. Beiden zijn ze alles kwijtgeraakt en ze voelen zich bedrogen en verstoten door de 

maatschappij. Met een bedrieglijk plan besluiten ze het Franse volk een lesje te leren én zelf 

fortuin te maken. Precies datgene wat Édouard en Albert voor ogen hadden gebeurt: het 

geld stroomt binnen. Tegen de tijd dat het bedrog aan het licht komt, hebben Édouard en 

Albert al plannen gemaakt om uit Parijs te vertrekken. Maar zal het de vrienden lukken om 

het verleden ook echt achter zich te laten? ‘Tot ziens daarboven’ is een aangrijpend boek 

over de gevolgen van de Grote Oorlog en over hoe een land de doden wel herdenkt, maar 

de soldaten die overleefden lijkt te vergeten. Pierre Lemaitre won de Prix Goncourt met deze 

monumentale roman over de verwerking van een oorlogsverleden. (…) Tot ziens daarboven. 

Pierre Lemaitre. Speelduur: 19 uur. Boeknummer: 22943. 

De opwindvogelkronieken. Haruki Murakami. Het noodlot slaat wel erg hard toe bij Toru 

Okada: hij raakt zijn baan kwijt, zijn kat is spoorloos en dan komt zijn vrouw ook ineens niet 

meer thuis na haar werk. De tocht die daarop volgt, op zoek naar zijn vrouw en zijn kat, 

brengt hem in contact met een aantal bizarre mensen, zoals twee gestoorde zusters, een 

tamelijk vreemde tiener, een oude soldaat die de slachtingen in China net voor de Tweede 

Wereldoorlog heeft gadegeslagen en een zeer dubieuze politicus. (…) De 

opwindvogelkronieken. Haruki Murakami. Speelduur: 35 uur. Boeknummer: 21679. 49 

braillebanden. Boeknummer: 32185. 

Heerlijk ontspannend: ‘Frank Derricks vakantie om nooit te 

vergeten’ van J.B. Morrison 
Frank uit het Verenigd Koninkrijk is 82 jaar, en blijkbaar is hij dus oud. Dat vindt hij zelf nog 

wel meevallen. Oké, alles piept en kraakt, hij slaapt maar een paar uur per nacht, en het 

duurt even voor hij 's morgens op gang komt. Maar hij voelt zich verder gewoon zichzelf. Dus 

als hij een telefoontje krijgt van zijn dochter Beth in Amerika met het nieuws dat het allemaal 

niet zo goed gaat daar, wil hij alles laten vallen en naar haar toe reizen. En zo stapt Frank 

voor het eerst van zijn leven in een vliegtuig, op weg naar Los Angeles. (…) J.B. Morrison. 

Frank Derricks vakantie om nooit te vergeten. Speelduur: 9 uur. Boeknummer: 25386. 

Heerlijk ontspannend: ‘De verrader’ van Paul Beatty 
Welkom in Dickens, Californië, een getto aan de zuidelijke rand van Los Angeles. Een 
armoedig plaatsje. Zo armoedig dat men het bestaan ervan uit schaamte verbergt – letterlijk, 
want de staat Californië besluit het getto niet langer op de kaart te zetten. Vlak voordat die 
beslissing wordt genomen, wordt de vader van de Afro-Amerikaanse ik-figuur, die de 
achternaam Me draagt, na een woordenwisseling met de politie doodgeschoten. De 
hoofdpersoon besluit zijn woede en frustratie in te zetten – niet om de moord op zijn vader te 
wreken, maar om het onrecht dat zijn woonplaats is aangedaan recht te zetten. Me krijgt een 
briljante ingeving: het "resegregeren' van Dickens. Aanvankelijk is het een groot succes, 
maar het plan dreigt te mislukken als blanke leerlingen toegang eisen tot een gesegregeerde 
school. Me raakt verwikkeld in een enorme rechtszaak: Me versus de Verenigde Staten van 
Amerika. ‘De Verrader’ is een unieke mix van cynisme en optimisme, komedie en tragedie. 
Paul Beatty's roman is satire en aanklacht ineen. De eenentwintigste-eeuwse westerse 
maatschappij wordt hier subtiel en soms hilarisch blootgelegd in haar pijnlijkste, absurdste en 
meest racistische kanten. Paul Beatty werd in Los Angeles geboren en schrijft proza en 
poëzie. Hij is de eerste Amerikaan die de prestigieuze Britse Man Booker Prize in ontvangst 



mocht nemen en wel voor dit boek: ‘De verrader’. (…) Paul Beatty. De verrader. Speelduur: 
10 uur. Boeknummer: 25384. 

Auteurs lezen voor: ‘Lena’ van Brenda Froyen 
Na Ish Ait Hamou ('Als je iemand verliest die je niet kan verliezen') en Christophe Vekeman 

('Gezellig is anders') schrijft Brenda Froyen de nieuwe novelle voor de campagne ‘Te Gek!?’. 

'Lena' is haar fictiedebuut. In haar twee vorige informatieve boeken, 'Kortsluiting in mijn 

hoofd' en 'Uitgedokterd', schreef Brenda Froyen over haar eigen ervaringen als patiënte in de 

geestelijke gezondheidszorg. In haar boek 'Lena' kruipt ze in de huid van de hulpverlener. 

Een verkenning van de andere kant, de andere wereld. Al betekent dat niet dat daarmee alle 

vragen zijn beantwoord. Brenda Froyen las ‘Lena’ zelf in in onze bibliotheek. (…) Brenda 

Froyen. Lena. Ingelezen door de auteur. Speelduur: 2 uur. Boeknummer: 25600.  

Het Neusje van de Zalm: ‘Kompas’ van Mathias Enard  
Het boek ‘Kompas’ van de Franse schrijver Mathias Enard werd bekroond met de Prix 

Goncourt. Het hoofdpersonage van ‘Kompas’ is het noorden kwijt. Franz Ritter heeft een 

ziekte onder de leden en ligt daar letterlijk wakker van. Tijdens een slapeloze nacht denkt de 

Weense musicoloog terug aan zijn twee grote liefdes: de Oriënt en Sarah, allebei even 

exuberant en ongrijpbaar. Het dolgedraaide kompas uit de titel wijst naar Beiroet, Istanbul, 

Teheran, Damascus, Aleppo en Palmyra, in de voetsporen van talloze beroemde 

oriëntalisten, archeologen en antropologen, schrijvers en componisten. Vooral de vrouwelijke 

avonturiersters stelen de show. De excentrieke Lady Stanhope bijvoorbeeld, of de Zwitserse 

Annemarie Schwarzenbach. En de Baskische Marga d'Andurain, die als eerste vrouw naar 

Mekka wilde en in de baai van Tanger met een betonblok aan haar voeten aan haar einde 

kwam. De eeuwenoude liefdesgeschiedenis tussen Morgen- en Avondland wordt fel 

aangezet, om de hedendaagse gruwelen, het fanatisme en het geweld te doen vergeten. En 

passant worden een paar hardnekkige oriëntalistische clichés de wereld uit geholpen. In 

deze duizelingwekkende encyclopedische roman worden tonnen geleerdheid over de lezer 

uitgestort. Je zou voor minder van koers raken, maar deze hypnotische woordenstroom blijft 

niettemin boeien tot de allerlaatste bladzijde. (…) Mathias Enard. Kompas. Speelduur: 20 

uur. Boeknummer: 25444. 20 braillebanden. Boeknummer: 16842.  

Hedendaags: ‘Zinkjongens: Sovjetstemmen uit de Afghaanse 

oorlog’ van Nobelprijswinnares Svetlana Alexijevitsj  
Niets is waanzinniger dan de werkelijkheid. Van 1979 tot 1989 was een miljoen 

Sovjetmilitairen verwikkeld in een zinloze en onrechtmatige oorlog in Afghanistan, onder hen 

vooral jonge jongens. Tallozen van hen kwamen om en werden in een zinken lijkkist 

teruggezonden naar huis, terwijl de Sovjetstaat het bestaan van het conflict ontkende. De 

ontroostbare moeders van de 'zinkjongens' wilden weten hoe en waarom hun zonen in 

Afghanistan waren gesneuveld. Toen ze achter de waarheid kwamen waren ze zo ontsteld 

dat ze weigerden deze te aanvaarden. ‘Zinkjongens’ presenteert de aangrijpende 

getuigenissen van officieren en soldaten, verpleegkundigen en prostituees, moeders, zonen 

en dochters die de oorlog en de blijvende gevolgen beschrijven. Svetlana Alexijevitsj onthult 

de schoonheid van het land en de wrede pesterijen in het leger, het doden en de verminking, 

de overvloed van westerse goederen, de schaamte en de verbrijzelde levens van 

teruggekeerde veteranen. Het laatste deel van het boek bevat een beschrijving van de 

rechtszaak die tegen Svetlana Alexijevitsj werd aangespannen. In haar verdedigingsrede 



zegt ze het volgende: `Ontelbare keren stel ik me de vraag: hoe breng ik het kwaad in kaart 

zonder het kwaad te vergroten?'. (…) Svetlana Alexijevitsj. Zinkjongens: Sovjetstemmen uit 

de Afghaanse oorlog. Speelduur: 12 uur. Boeknummer: 25476.  

Historie. Historia. Ken het verleden, begrijp het heden: vijf 

boeken over de Tweede Wereldoorlog 

Deel 1: ‘De rode Hitlerjongen: mijn jeugd tussen communisme en hakenkruis’ 

van Günter Lucks 

 

De stiefvader is communist, de vader zelf lid van een militante communistische beweging: de 

Rotfrontkämpferbund. De ene grootvader is monarchist, de ander een communistische 

kleermaker, de oom daarentegen is sociaaldemocraat. Maar de stiefmoeder is een vurig 

aanhanger van Hitler. En plotseling wil de kleine Günter, tot grote schrik van zijn vader, lid 

worden van de Hitlerjugend. Günter Lucks wil erbij horen omdat bijna al zijn schoolvrienden 

het bruine uniform van de Hitlerjugend dragen. Wat goed en fout is kan het opgroeiende 

kind, tussen nazipropaganda op school en de communistische opvoeding van zijn ouders, 

niet meer bepalen. Het boek ‘De rode Hitlerjongen: mijn jeugd tussen communisme en 

hakenkruis’ geeft een intrigerende inkijk in de emotionele wereld van een kind ten tijde van 

de nazidictatuur. Het wordt duidelijk hoe moeilijk het voor een opgroeiend kind was om de 

dagelijkse propaganda van de nationaalsocialisten te weerstaan. De bombardementen van 

Hamburg door de geallieerden en de dood van zijn broer in deze vuurzee maakten diepe 

indruk op Günter Lucks. Desondanks meldde hij zich enkele maanden voor het einde van de 

oorlog vrijwillig aan bij de 'Volkssturm', de volksmilitie van kinderen en ouderen die door 

Hitler als laatsten in de uitzichtloze slag werden geworpen. Günter Lucks vertelt in zijn 

autobiografie het verhaal van zijn avontuurlijke jeugd tussen de politieke extremen van die 

tijd. Het speelt zich af in een ter ziele gegaan arbeidersmilieu, waarvan vandaag de dag 

nauwelijks nog een ooggetuige kan berichten. En het laat zien hoe snel een heel volk door 

middel van arglistige propaganda naar een catastrofe kan worden gevoerd. (…) Günter 

Lucks. De rode Hitlerjongen: mijn jeugd tussen communisme en hakenkruis. Speelduur: 8 

uur. Boeknummer: 25285. 

Deel 2: ‘Elke dag angst: de terreur van de V-bommen in België (1944-1945)’ 

van Pieter Serrien 

De bomaanslag op Cinema Rex op zaterdag 16 december 1944 is nog steeds de bloedigste 
in de geschiedenis van Europa. Georges Pinckaers, een van de overlevenden, ging samen 
met historicus Pieter Serrien terug naar de plaats van de ramp, die langzaamaan dreigt 
vergeten te worden. "In de Europese geschiedenis is er geen aanslag geweest die meer 
dodelijke slachtoffers maakte, maar bijna niemand in Antwerpen kent die geschiedenis nog. 
Er ligt een haast onzichtbare herdenkingsplaat, die iedereen achteloos voorbijwandelt. Met 
mijn boek probeer ik deze ramp de aandacht te geven die ze verdient", zegt historicus Pieter 
Serrien. In zijn boek 'Elke dag angst' beschrijft hij de terreur waarmee Antwerpenaren tijdens 
de Tweede Wereldoorlog moesten leven. Vooral de zeven maanden na de bevrijding waren 
ondraaglijk. Als vergelding voor de bombardementen op Duitse steden liet het Duitse leger 
dagelijks V1 en V2-bommen op Antwerpen neervallen. Bloedig dieptepunt in die golf van 
terreur was 16 december 1944, de dag waarop een V2-bom precies op het dak van Cinema 
Rex terechtkwam. De populaire filmzaal aan De Keyserlei was op dat moment helemaal 
gevuld. Een duizendtal bezoekers keek er in spanning naar ‘The Plainsman’, een klassieke 



western met Buffalo Bill. Voor 567 van hen betekende het filmbezoek hun plotse dood. 296 
van hen waren geallieerde soldaten uit Engeland, Nederland, Canada en de VS. Onder de 
271 burgerslachtoffers waren opvallend veel minderjarigen. De gemiddelde leeftijd was 26 
jaar. Daarnaast waren er nog 291 gewonden, die vaak met ernstige verwondingen werden 
afgevoerd. Een van die gewonden was Georges Pinckaers uit Berchem die nu 89 jaar oud is. 
De 15-jarige Georges, gek op films van Buffalo Bill, ging op die dag met een vriend naar 
Cinema Rex. "We zaten helemaal achteraan in de zaal. Door de enorme explosie werd ik 
twintig meter naar voren gekatapulteerd. Boven op mij lag een dode Britse soldaat, die het 
puin en de brokstukken op zich kreeg. Dat heeft wellicht mijn leven gered. Zes uur na de 
inslag werd ik door reddingswerkers van onder het puin gehaald", vertelt Georges. Aan de 
hand van een tiental ooggetuigen en vele brieven, slaagde Pieter Serrien erin om de 
bominslag op de Rex te reconstrueren. Een exemplaar van zijn boek gaf hij aan 
burgemeester Bart De Wever, met de vraag of er werk gemaakt kon worden van een echt 
herdenkingsmonument. "Bart De Wever heeft het boek gelezen en was zwaar onder de 
indruk", zegt Serrien. "Op de gemeenteraad heeft hij voorgesteld om een beter monument te 
laten plaatsen. Daar wordt nu aan gewerkt." (…) Pieter Serrien. Elke dag angst : de terreur 
van de V-bommen in België. Speelduur: 17 uur. Boeknummer: 25347. 

Deel 3: ‘Haat is een deugd: het credo van de Jodenjagers’ van Lieven Saerens 

In een nieuw boek brengt Lieven Saerens het vele studiewerk over het antisemitisme in 
Antwerpen tijdens de Tweede Wereldoorlog bijeen. Nog altijd is dit verleden te weinig 
bekend. ‘Haat is een deugd’ is een ongewone titel voor een historische studie. De 
gereputeerde historicus Lieven Saerens, verbonden aan het Cegesoma, het Studie- en 
Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij, leende die van een 
brievenuitgave van Gustave Flaubert. Hij vat er, aldus de (even ongewone) ondertitel, 'het 
credo van de jodenjagers' mee samen. Zo wil hij dat woord 'haat' in zijn juiste context 
brengen, als tegengewicht voor een publicatie die de straatrepressie van 1944 tegen 
collaborateurs omschreef als ‘Het feest van de haat’. Ook al verscheen dat rechts-
nationalistische boekje een halve eeuw geleden, het hindert Saerens nog altijd. Dat is 
opmerkelijk; het is tenslotte allang weggezet als een tendentieus en onbetrouwbaar pamflet. 
Het tekent evenwel Saerens' gedrevenheid om te stellen dat de haat elders en eerder veel 
dieper zat. De jodenjagers zijn Vlaams-nationalistische collaborateurs die in Antwerpen actief 
meewerkten aan de Jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog. Over het Antwerpse 
antisemitisme schreef Saerens al het standaardwerk ‘Vreemdelingen in een wereldstad’. In 
dit nieuwe boek volgt hij de draad van zijn eerdere onderzoek, maar maakt hij het concreter 
en persoonlijker. Hij volgt nauwgezet het traject van drie jodenjagers in het uitgebreide 
netwerk van de radicale organisaties waarin het antisemitisme in de jaren dertig wortel 
schoot en dat het trio motiveerde om zich daar vanaf 1940 rechtstreeks voor in te zetten. In 
die microkosmos van vaak kleine clubjes liepen de motivaties sterk uit en door elkaar. 
Karaktertrekken of rancunes speelden net zo goed een rol als ideologische overtuigingen. In 
een vroege fase doken er ook communistische sympathieën in op, terwijl het nationalisme bij 
momenten net zo goed de belgicistische kant uitging. Maar altijd wordt dezelfde cocktail 
zichtbaar: van nationalisme met totalitarisme, van revolutionair ongeduld met een 
uitgesproken, door propaganda gevoede keuze voor geweld en discriminatie. Met uiteindelijk 
het antisemitisme als bindmiddel, eerst tegen de joodse stadsgenoten, daarna ook tegen 
joodse vluchtelingen uit nazi-Duitsland. Zij waren 'vreemde buitzoekers die door ons moeten 
onderhouden worden en de plaats van onze werklozen innemen', aldus een niet-radicale 
krant. Voor de intolerantie was in Antwerpen, stelt Saerens, 'een klimaat van tolerantie' 
ontstaan. Het antisemitisme kreeg na de Duitse invasie in 1940 een officieel statuut. Een 
eerste zichtbaar tegen joden gerichte Duitse verordening, in oktober 1940, verbood het 
ritueel slachten, 'ter verhindering van dierenkwelling'. Ook al blijven de nazi's in Saerens' 
schema de hoofddaders in de Jodenvervolging, ze kregen al snel enthousiaste hulp van 
collaborateurs, die vaak veel, bijna sadistisch geweld gebruikten en niet terugschrokken voor 



diefstal, afpersing of seksueel misbruik. Dan was er de derde categorie, de toeschouwers, de 
burgers die het allemaal zagen gebeuren, maar mee door dat klimaat van tolerantie voor de 
intolerantie meestal niet veel ondernamen. De uitzonderingen leveren stof voor ontroerende 
verhalen van moed en inzet. Lieven Saerens wijst met nadruk hoe verschillend de Antwerpse 
en de Brusselse overheden reageerden op de Jodenvervolging. In Brussel kon er geen 
sprake van zijn dat de lokale politie meewerkte aan razzia's om joden voor deportatie op te 
pakken. In Antwerpen was die schroom veel geringer, wat mee verklaart waarom Brusselse 
joden een grotere kans hadden om de Holocaust te overleven dan de Antwerpse. En het 
werkte ook door. Na de oorlog riep een Antwerpse SS'er de medewerking van de Antwerpse 
politie in als vergoelijking voor zijn rol in de razzia's: als de politie het ook deed, stelde hij er 
zelf toch 'geen anti-nationale daad' mee? Nog in de jaren tachtig kon deze man in een 
televisie-interview zijn antisemitisme verklaren als: 'de mensen waren de joden in Antwerpen 
beu. Omdat ze alles, alle plaatsen innamen in Antwerpen, dat ze het park bezetten - ge kon 
daar niet lopen of ge zaagt ne Jood -, omdat ze overal de baas speelden'. Dit citaat illustreert 
het laatste punt dat Saerens opnieuw in de verf zet: dat het gerecht na de bevrijding de 
Jodenvervolging niet zeer ernstig nam. In de subtekst van zijn verhaal toont Saerens hoe in 
de jaren dertig het antisemitisme gestalte kreeg in het antidemocratische nationalisme en na 
de oorlog weer verdween in nationalistisch 'idealisme', in vergoelijking, minimalisering en 
ontkenning. In officiële herdenkingen of in het onderwijs kreeg de Jodenvervolging lange tijd 
amper aandacht - de 'Jodenhaters-Jodenjagers' nog minder, en wat hen tot die haat bracht, 
haast helemaal niet. Behalve dan in dit boek, dat een overzichtelijk en vaak aangrijpend 
beeld geeft van wat daarover in studies en archieven verborgen ligt. (…) Lieven Saerens. 
Haat is een deugd : het credo van de Jodenjagers. Speelduur: 7 uur. Boeknummer: 25563. 

Deel 4: ‘Ik overleefde de Holocaust’ van Nanette König-Blitz 

 

Pas op haar zeventigste begon Nanette Konig-Blitz (nu 88) te praten over de oorlog. Ze 

overleefde kamp Westerbork en ook Bergen-Belsen, waar ze als vijftienjarige in 

terechtkwam. In Duitsland zag ze de zussen Anne en Margot Frank terug. Konig-Blitz was 

een vriendin van Anne en de laatste die haar in levenden lijve zag. Na de oorlog verhuisde 

ze naar Brazilië om niet meer terug te keren. In haar boek ‘Ik overleefde de Holocaust’ 

onderzoekt ze het menselijk vermogen tot mededogen en pleit ze voor verdraagzaamheid. 

(…) Nanette König-Blitz. Ik overleefde de Holocaust. Speelduur: 5 uur. Boeknummer: 25311. 

Deel 5: ‘Het meisje dat bleef leven: een jonge vrouw op zoek naar bewijs 

tegen de nazi-artsen’ van Luca Crippa en Maurizio Onnis 

 

Biografie van Hedy Epstein, een joodse vrouw uit Duitsland, die in 1939 op veertienjarige 

leeftijd door haar ouders werd meegestuurd met het Kindertransport naar Engeland en na de 

Tweede Wereldoorlog voor de Amerikaanse overheid werkte als archiefonderzoeker voor het 

Artsenproces in Neurenberg. Ze speurde naar bewijzen tegen Duitse artsen die 

experimenten op gevangenen uitvoerden. Ook probeerde ze sporen te vinden van haar 

ouders, die waren afgevoerd naar Auschwitz. (…) Luca Crippa en Maurizio Onnis. Het 

meisje dat bleef leven: een jonge vrouw op zoek naar bewijs tegen de nazi-artsen. 

Speelduur: 9 uur. Boeknummer: 25458 



Vertel me een verhaal: ‘De vogels sterven in Peru’ van Romain 

Gary 

Romain Gary leefde van 1914 tot 1980. Hij werd geboren als Roman Kacew in Vilnius in 
Litouwen, dat destijds bij de Sovjet-Unie hoorde. Zijn ouders waren Asjkenazische joden. 
Met zijn moeder verhuisde hij in 1928 naar Frankrijk. In de Tweede Wereldoorlog ging 
Roman bij de Franse luchtmacht. Na de oorlog werkte hij als diplomaat en schreef hij vele 
romans en verhalen. ‘Les racines du ciel’ werd in 1956 bekroond met de Prix Goncourt. 
Onder de naam Émile Ajar schreef hij ‘La vie devant soi’, dat in 1975 ook de Goncourt kreeg. 
De hypocrisie en slechtheid van de mens lopen als een rode draad door de verhalenbundel 
‘De vogels sterven in Peru’. De oorlog is vaak dichtbij. De arme Karl Loewy is in zijn eigen 
kelder ondergedoken en wordt door zijn huisbedienden, die zijn speelgoedfabriek en zijn huis 
hebben overgenomen, in de waan gelaten dat Hitler aan de winnende hand is, ook al is het 
inmiddels 1950. Toch is Loewy niet ongelukkig: de boeken om hem heen, van grote denkers 
en schrijvers, doen hem vertrouwen in het goede van de mens. De stijl van Gary verschilt per 
verhaal. Soms gebruikt hij meanderende zinnen zoals in het verhaal 'De luit', over de 
ambassadeur in Istanbul die zo van de Middellandse Zee houdt. Dan weer is hij recht door 
zee, bijvoorbeeld in het verhaal 'Decadentie', over een vakbondsleider die gevangen zat 
wegens maffiose praktijken en nu zijn dagen slijt met het vervaardigen van plastic. Of de 
kortere zinnen die passen bij het licht absurdistische en droomachtige verhaal 'De vogels 
sterven in Peru'. Ondanks de wrangheid en soms wreedheid van zijn verhalen, zijn ze niet 
allemaal gespeend van bittere spot. Romain Gary grijpt je in elk verhaal opnieuw bij je 
lurven. U kunt nu luisteren naar het verhaal: ‘Een humanist’. (…) Dat was het adagio uit het 
Concerto in d klein voor cello en piano van Johann Sebastian Bach. Romain Gary. De vogels 
sterven in Peru en andere verhalen. Speelduur: 6 uur. Boeknummer: 25280. 

Het hoorspel ‘De heer en mevrouw S wachten op hun gasten’ 

van Siegfried Lenz  
Meneer en mevrouw S hebben afgesproken op een bepaalde avond gasten uit te nodigen 

die ofwel in haar ofwel in zijn leven een centrale rol hebben gespeeld, zonder dat ze er 

elkaar ooit iets over verteld hebben. De vrouw kan echter niet wachten met haar onthulling 

tot de gasten er zijn. (…) 


