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Op de Hoogte 

Luisterpunt viert haar tienjarig bestaan 

Op zaterdag 19 mei vieren we met z’n allen het tienjarig bestaan van onze bibliotheek. Het 

feest heeft plaats in Muntpunt, op het Muntplein in Brussel, op tien minuten stappen van het 

Centraal Station. Er staan die zaterdag 19 mei vanaf 15u meer dan een dozijn activiteiten op 

het programma. De eerste activiteiten starten om 15u, maar komt u gerust vroeger naar 

Muntpunt. Flaneer door deze mooie bibliotheek en ontdek vanaf 14u30 de vele infostandjes 

en randactiviteiten die u verspreid vindt over het hele gebouw.  

NAMIDDAGPROGRAMMA (van 15u tot 18u). Van 15u tot 15u50 zijn er twee mogelijkheden: 

Eerste mogelijkheid: Chris Dusauchoit: Honden zoals ze echt zijn. Vlaanderens bekendste 

dierenvriend Chris Dusauchoit bracht vorig jaar het boek 'Honden zoals ze echt zijn' uit, 

waarin hij de vloer aanveegt met foute clichés die de ronde doen over honden. Hij las zijn 

boek bovendien zelf in voor Luisterpunt! Op 19 mei komt hij over zijn boek vertellen. Hebt u 



zelf een prangende vraag over honden? Breng ze zeker mee en stel ze aan deze grote 

hondenliefhebber. Locatie: Tweede verdieping. 

Tweede mogelijkheid: Blind speeddate: Maak de ander verliefd op uw favoriete boek. Lezers 

van Luisterpunt spenderen uren en uren met dezelfde stem in hun oren, en hebben vaak 

zelfs een favoriete inlezer. De vele vrijwillige inlezers zwoegen uren in de studio om een 

boek in te lezen, maar hebben eigenlijk weinig tot geen contact met voor wie ze dat allemaal 

doen: onze lezers. Hoe geweldig zou het zijn als we deze mensen bij elkaar brachten? Dat is 

precies wat we willen bereiken met deze blind speeddate: ontmoeting en gesprek tussen 

lezers en inlezers. Waarover? Hun favoriete boeken! Locatie: Literair Salon. Opgelet: deze 

activiteit staat enkel open voor lezers van Luisterpunt en inlezers van Blindenzorg Licht en 

Liefde en Transkript. Vergeet bij het inschrijven niet uw twee favoriete boeken te vermelden 

in de daarvoor bestemde vakjes.  

Van 16u tot 16u50: Hilde Vandermeeren: interview. Hilde Vandermeeren is een van de 

grootste namen uit de Vlaamse thrillerwereld. In 2017 won ze de Hercule Poirotprijs, de prijs 

voor de beste Vlaamse misdaadroman van het afgelopen jaar, voor haar thriller 

'Schemerzone'. Eind mei verschijnt haar zesde telg 'Pas op voor de buren'. Op ons feest 

gaat ze in gesprek over haar werk met Diego Anthoons, medewerker van Luisterpunt. Hebt u 

zelf een spannende vraag voor deze thrillerschrijfster? We voorzien tijd voor vragen uit het 

publiek! Locatie: Tweede verdieping. 

Van 17u tot 17u50 zijn er weer twee mogelijkheden: 

Eerste mogelijkheid: Maud Vanhauwaert: Poëzie op de planken. Maud Vanhauwaert is 

schrijver en theatermaker. Voor haar poëziedebuut 'Ik ben mogelijk' uit 2011 kreeg ze de 

Vrouw Debuut Prijs; voor haar bundel ‘Wij zijn evenwijdig’ uit 2014 de Hughues Pernathprijs 

en de Publieksprijs van de Herman De Coninck-wedstrijd. In haar werk zoekt ze naar 

speelse theatrale vormen om poëzie publiekelijk te maken. In 2018-2019 is ze stadsdichter 

van Antwerpen en in het voorjaar van 2018 toert ze door Vlaanderen met haar nieuwste 

voorstelling 'Mijn punt is eigenlijk'. Op ons feest brengt ze een compilatie van oud en nieuw 

materiaal. Locatie: Tweede verdieping. 

Tweede mogelijkheid: panelgesprek over het inlezen van luisterboeken. Meer dan 300 

vrijwilligers lezen in de studio's van Blindenzorg Licht en Liefde en Transkript luisterboeken in 

voor Luisterpunt. En het mag duidelijk zijn: inlezen is een vak apart! In een panelgesprek 

staan we met lezers en inlezers stil bij hoe inlezers geselecteerd worden, wat van een inlezer 

een goede inlezer maakt, waarom veel lezers een favoriete inlezer hebben en nog veel 

meer. We voorzien ook ruimte voor participatie vanuit het publiek. Locatie: Literair Salon. 

Van 15 tot 18 uur zijn er ook voor kinderen drie activiteiten met schrijvers Leo Timmers en 

Jef Aerts en met een hoorspel Kabouter Korsakov. Voor meer info daarover kunt u terecht op 

onze website.  

RANDANIMATIE EN INFOSTANDJES (van 14u30 tot 17u30). We voorzien ook 

randanimatie, zoals een babbelbox waarin u uw verjaardagswensen aan Luisterpunt kunt 

overbrengen, een interactieve wand met boodschappen die we doorheen de jaren van onze 

lezers kregen, De Luisterpunt-luisterzuil, een boekenverkoop met signeersessies, een 

inleefparcours, enzovoort. Doorheen de bibliotheek vindt u ook allerlei infostandjes. 

Luisterpunt heeft zelf uiteraard een stand waarop u terecht kan met al uw vragen en 



opmerkingen, en daarnaast vindt u ook veel van onze partners op ons feest: Blindenzorg 

Licht en Liefde, Transkript, de Brailleliga, enz…  

FEESTELIJK SLOTMOMENT. Van 18u tot 19u vindt in het Muntpunt Grand Café een 

feestelijk slotmoment plaats, met onder meer een dubbelinterview met Bert Anciaux, minister 

van Cultuur bij de oprichting van Luisterpunt en Sven Gatz, de huidige minister van Cultuur. 

Auteur en slam poetry performer Carmien Michels zorgt voor een literaire noot met fijne 

streepjes poëzie. Aansluitend volgt een receptie, en we sluiten de avond en ons feest af met 

een geweldig dansfeest, dat losbarst vanaf 20u30. Locatie: het Grand Café van Muntpunt. 

U, uw familie en uw vrienden zijn van harte welkom. De toegang is gratis. Onder en naast 

het Muntplein bevinden zich betaalparkings. De treinreizigers onder ons kunnen op zaterdag 

19 mei samenkomen in de grote lokettenzaal van het Brusselse Centraal Station. Om exact 

twintig voor drie vertrekken we dan met z’n allen samen naar Muntpunt. Omwille van 

organisatorische redenen willen we vragen of u zich wilt inschrijven voor 8 mei. Dit kan op 

twee manieren: via het formulier op onze website 

https://www.luisterpuntbibliotheek.be/nl/langlezeluisterpunt-inschrijven 

ofwel via ons telefoonnummer: 02 423 04 11 . Zonder u zijn we niet compleet! 

Een gesprek met Lieve Van Vaerenbergh, teamverantwoordelijke Lezers en 

Collectie van Luisterpunt 

(…) 

Claus, Claus, Claus 

Claus 1: ‘Hugo Claus: Con amore’ is een multidisciplinaire expo in Bozar in Brussel die Hugo 
Claus toont in al zijn facetten: schrijver, schilder, theatermaker, filmregisseur. Curator is Marc 
Didden. Tot 27 mei. Toegang voor visueel gehandicapten én hun begeleider is gratis. 

Claus 2: ‘Hugo Claus: achter vele maskers’. Tentoonstelling in het Letterenhuis in Antwerpen 
over werk en leven. Curator is Hilde Van Mieghem. (…)  Het Letterenhuis organiseert ook 
een leesclub, schrijfworkshops, gesprekken en twee festivals in het teken van Hugo Claus. 
Adres: Minderbroedersstraat 22.  Telefoon: 03 222 93 20 . De expo 'Hugo Claus: achter vele 
maskers' loopt nog tot 1 juli van dinsdag tot zondag van tien tot vijf. Toegang: 5 euro. Voor 
65-plussers: 3 euro. Begeleiders gratis. 

Claus 3: ‘35 jaar 'Het verdriet van België': een geluidswandeling in Kortrijk met een opname 
van 1983 van Claus en Cees Nooteboom, en fragmenten uit de roman voorgelezen door 
Wim Opbrouck. (…)  Over deze bijzondere geluidswandeling schreef Marijke de Vries van 
het Nederlandse dagblad Trouw volgend artikel: “Een vuilniswagen steekt langs het Belfort 
de Grote Markt van Kortrijk over. Een paar voetgangers die de eerste lentelucht opsnuiven, 
schrikken van het plots passerende verkeer op het plein. Ze dwalen - vermoedelijk zonder 
het te weten - door het decor van 'Het verdriet van België', de beroemde roman van Hugo 
Claus. Wie de ronkende motoren laat wegsterven en het kletsende winkelpubliek negeert, 
kan hier afdalen in het universum van Louis Seynaeve, hoofdpersonage van 'Het verdriet van 
België'. Steek de straat over naar Café Damier, waar aan een van de marmeren tafeltjes met 
schemerlamp een oudere heer zich ver voor het middaguur te goed doet aan een Westmalle 
Tripel en een bordje kaas. Hij had evengoed tegenover Louis kunnen zitten, in 1939, in 
herberg ‘Het Dambord’, zoals Claus het hotel-restaurant hernoemde. 'Het verdriet van België' 
uit 1983 is een familieroman over een jongen die opgroeit in een Vlaamsgezind, katholiek 
middenstandsgezin, tegen de achtergrond van het oprukkende nationaal-socialisme, de 
Tweede Wereldoorlog en de bevrijding, grofweg de periode 1939-1947. Over een jongen die 

https://www.luisterpuntbibliotheek.be/nl/langlezeluisterpunt-inschrijven


ervan droomt een schrijver te worden 'lijk Cyriel Verschaeve of Guido Gezelle' en die de 
werkelijkheid naar zijn hand zet met behulp van zijn fantasie. Een jongen ook, die eerst 
zwicht voor de tucht en heroïek van de Duitsers maar daarvan terugkomt omdat hij 
kunstenaar wil worden. Een boek dat bovendien laat zien hoe kinderen chocola maken van 
het handelen en de zwakheden van hun ouders en grootouders en bij uitbreiding hun 
leraren, de kerk en de rest van het dorp. Het is een publiek geheim dat hele volksstammen 
zijn verdwaald in de bijna 800 bladzijden van Claus' meesterwerk. Gestruikeld over de 
overdadige, net niet uit de bocht vliegende zinnen. Verstrikt geraakt in de eindeloze dialogen 
en verwikkelingen van kakelende leden van de familie Seynaeve. De Vlaamse Radio 1 riep 
de roman in 2005 uit tot het meest ongelezen boek in de Vlaamse huiskamers. Ook, 
misschien júist, voor deze groep is er nu een speciale audiowandeling, gemaakt door 
radiomaakster Eva Moeraert en Claus-onderzoeker Kevin Absillis van de Universiteit 
Antwerpen. Daarbij maakten ze gebruik van radio-opnames uit 1983, van Hugo Claus die 
zijn vriend en schrijver Cees Nooteboom rondleidt door het decor van zijn dan zojuist 
verschenen roman. Twee dagen maakten zij een tocht door Kortrijk en omstreken, langs 
sleutellocaties uit het boek - en Claus' jeugd. De schrijvers werden gevolgd door de Vlaamse 
radiomaker Bob de Groof, die er de vierdelige reportagereeks 'Langs plaatsen van het 
verdriet' van maakt. Radiomaakster Moeraert selecteerde 35 jaar later de mooiste 
fragmenten, nam de roman en de plattegrond van Kortrijk erbij en puzzelde voor dit jubileum 
een stadswandeling in elkaar. Vanaf het Begijnhof in de binnenstad zakt de luisteraar af in 
zuidelijke richting. Met Claus en Nooteboom in je oren glij je terug in de tijd, naar 1983, en 
naar de oorlogsjaren waarin de roman zich afspeelt. Hun stemmen voeren je mee langs de 
'Toontjesstraat' (de Sint-Antoniusstraat), de aso-buurt waar Bekka, het vriendinnetje van 
Louis, woont en waar hij eigenlijk niet mag komen van zijn ouders. De straat ook waar Louis 
in zijn uniform van de Nationaal-Socialistische Jeugd Vlaanderen rondparadeert en een man 
bedreigt met zijn dolk. De romanpassages, ingelezen door acteur Wim Opbrouck, komen tot 
leven, al is het decor soms nog zo gemoderniseerd en zijn de negentiende-eeuwse 
arbeidershuisjes intussen vervangen door rechte troosteloze gevels. Het lijkt nog altijd geen 
rijke buurt. Zijn eigen vriendinnetje woonde hier trouwens helemaal niet, vertelt Claus aan de 
luisteraar. Zijn jeugdliefde was zijn buurmeisje aan de Oudenaardsesteenweg, vijf minuten 
verderop. Maar voor het verhaal kon dat niet. "Omdat het anders te voor de hand ligt dat de 
passie ontstaat bij de buren." In de jaren veertig strekten zich achter het ouderlijk huis 
platteland en weides uit. Nu staat de luisteraar midden in een woonwijk, waar het met een 
vergrootglas naar groen zoeken is. De wandeling gaat verder langs ramen met vergeelde 
bloemenvitrage, hier en daar een dichtgetimmerde gevel en nog een metershoog 
Jezusbeeld. In het eerste lentelicht van maart krijgt dit alles een soort onbestemde charme. 
Claus liet in interviews meermaals blijken dat hij zich wild ergerde aan recensenten die 
probeerden uit te vissen wat echt was en wat hij erbij had gefantaseerd. Maar aangespoord 
door Nooteboom doet hij toch uit de doeken waar de lotgevallen van Louis samenvallen met 
die van de kleine Hugo. Zo licht hij voor de luisteraar een tipje van de sluier op over hoe hij 
van zijn eigen ervaringen literatuur maakte. Had zijn moeder daadwerkelijk een verhouding 
met een hoge Duitser? Bestond Vlieghe, Louis' beste vriend op wie hij stiekem verliefd is op 
het nonneninternaat? "Nee, dat is meer de noodzaak om die jongen niet helemaal in de 
totale vereenzaming te laten ondergaan. Hij heeft liefde nodig en die geef ik heel royaal", 
vertelt hij Nooteboom bij het Kortrijkse stadhuis. Hier meldt Louis zich aan voor de Nationaal-
Socialistische Jeugd Vlaanderen en ziet hij een paar jaar later Vlieghe terug. De wapperende 
hakenkruisvlaggen die Louis beschrijft zijn uiteraard verdwenen, maar het kleine deurtje in 
'de met middeleeuwse spijkers beslagen eikenhouten poort van het stadhuis', waardoor 
Louis naar binnenstapt, lijkt niets veranderd. De wandelaar stapt voort richting Astridpark en 
het door Claus bezochte Sint-Amandscollege, langs chique kledingwinkels en hippe cafés en 
bistro's. Waar oude panden worden opgeknapt en langs de oevers van de Leie een nieuwe 
promenade verrijst. Hier rukt het moderne Kortrijk op, van na Claus' tijd. Wat zou het heerlijk 
zijn als je hier in de zon aan het water, met Wim Opbrouck in je oren, 'Het verdriet van 
België' uit zou kunnen luisteren. Zou het niet wat zijn, een Claus-wandelroute, vroeg Cees 
Nooteboom al in 1983 aan Claus tijdens hun tweedaagse wandeling door Kortrijk. "Ik geloof 



dat ik in mijn testament moet vastleggen dat ik dat nooit van z'n leven wil", antwoordt Claus. 
"Dat zal je niet lukken", voorspelt Nooteboom dan al. Op 18 maart, één dag voor Claus' 
tiende sterfdag, lanceerden het Vlaams-Nederlands Huis deBuren en de stad Kortrijk de 
audiowandeling '35 jaar Het verdriet van België' in het bijzijn van Nooteboom. De audiotour is 
gratis op smartphone en tablet te downloaden via de app izi-travel (Verdriet van België), en 
is beschikbaar bij de toeristische dienst. Tot zover het artikel uit Trouw. De wandeling 
bestaat uit twee lussen die allebei starten en eindigen aan de toeristische dienst. Voor 
wandeling 1 volgt u de rode lus, voor wandeling 2 de paarse. U kunt ook beide lussen in één 
keer doen. Kies dan in de app voor de volledige wandeling. Wat heeft u nodig? Volledig 
opgeladen smartphone of tablet + eventueel powerbank. Koptelefoon of oortjes. Hoe werkt 
het? Download op uw smartphone of tablet de IZI-travel app: www.izi.travel/nl/app Zoek via 
het vergrootglas naar ‘Het verdriet van België’.  

Het kasteel van Gaasbeek 

Een bericht van Joke Beyl. Graag laat ik u weten dat het kasteel van Gaasbeek ook dit jaar 

een aanbod heeft voor blinden en slechtzienden. Blinden en slechtzienden die het kasteel 

graag op individuele basis willen bezoeken, kunnen gratis unieke TwinVision-kaarten 

uitlenen. Deze contrastrijke reliëftekeningen met grote letters, braille en kleur helpen onze 

bezoekers zich in het park, de binnentuin en het kasteel te oriënteren. De voelbare 

reliëfweergave met kleurrijke onderliggende kaart zorgt ervoor dat zowel blinden en 

slechtzienden als zienden hun weg vinden. Een audiotour begeleidt het bezoek in het kasteel 

of aan de tentoonstelling. Daarnaast biedt het kasteel rondleidingen aan voor blinden en 

slechtzienden. Een tastbare rondleiding zorgt voor een onvergetelijke ervaring, omdat 

uitzonderlijk allerlei objecten aangeraakt mogen worden. Deze rondleiding werd getest en 

goedgekeurd door VeBeS.Tot 10 juni kunt u in het kasteel de tentoonstelling ‘Thomas Lerooy 

& Félicien Rops / Vanity Fair’ bezoeken. 2018 staat in het kasteel van Gaasbeek in het teken 

van het thema 'vanitas'. De expo ‘Vanity Fair’ brengt een dialoog tussen Thomas Lerooy 

(geboren in 1981) en Félicien Rops (die leefde van 1833 tot 1898), twee kunstenaars die een 

bijzondere affiniteit met elkaar vertonen. Thomas Lerooy stapt met verve in de voetstappen 

van zijn illustere voorganger. Net als Rops deed tijdens de tweede helft van de negentiende 

eeuw, doorprikt Lerooy anderhalve eeuw later de schone schijn. Verval en wedergeboorte 

hangen aan hetzelfde zijden draadje. Tickets kosten € 10 voor mensen met een beperking; 

de begeleider krijgt gratis toegang. Meer informatie over ons aanbod vindt u op de website 

www.kasteelvangaasbeek.be 

Tot zover Joke Beyl van het kasteel van Gaasbeek. 

De Frieda Klein-serie van Nicci French 

Achter de naam Nicci French gaat het Britse echtpaar Nicci Gerrard en Sean French schuil. 

Dit wereldberoemde duo schreef in totaal negentien thrillers en twee korte verhalen. In 2011 

verscheen ‘Blauwe maandag’, het eerste deel in een nieuwe, achtdelige reeks met Frieda 

Klein in de hoofdrol. Inmiddels zijn ook ‘Dinsdag is voorbij’, ‘Wachten op woensdag’, 

‘Donderdagskinderen’, ‘Denken aan vrijdag’, ‘Als het zaterdag wordt’ en ‘Zondagochtend 

breekt aan’ verschenen. Met deze reeks, waarvan de delen los van elkaar te lezen zijn, heeft 

Nicci French zichzelf opnieuw uitgevonden. Hun boeken beheersen al jaren de internationale 

bestsellerlijsten. Frieda Klein is psychoanalytica. Een detective van de geest. Ze verdiept 

zich in andermans gedachten, maar laat de donkere hoeken van haar eigen gedachten niet 

graag zien. Omdat Frieda last heeft van slapeloosheid loopt ze ’s nachts eindeloos door 

Londen: een grote stad met een rijk verleden, met allerlei lagen, vol geheimen. Zij houdt zich 

http://www.izi.travel/nl/app
http://www.kasteelvangaasbeek.be/


bezig met het labyrint van de menselijke geest, de stad is zelf een steeds veranderend 

labyrint. Frieda en Londen zijn daarmee onlosmakelijk met elkaar verbonden. 

Blauwe maandag. De eerste Nicci French met Frieda Klein in de hoofdrol. Kan zij de 

recherche helpen bij het opsporen van een verdwenen kind? Frieda Klein is psychoanalytica. 

Ze leeft een strak georganiseerd leven, dat vooral gericht is op het helpen van anderen. Niet 

alleen haar patiënten, maar ook haar familie en vrienden kunnen altijd op haar rekenen. 's 

Avonds trekt ze zich terug in haar huis, waar ze maar weinig mensen binnenlaat. De onrust 

in haar hoofd probeert ze te verdrijven met lange nachtelijke wandelingen door haar geliefde 

Londen. Frieda is ervan overtuigd dat wat zich in het hoofd van haar patiënten afspeelt 

controleerbaar is. Maar als een van haar patiënten vertelt dat hij ervan droomt een kind te 

hebben, met rood haar en sproeten, en kort daarna een jongetje verdwijnt dat aan die 

omschrijving voldoet, wordt Frieda geconfronteerd met de onbeheersbare werkelijkheid die 

zij altijd angstvallig buiten de deur heeft weten te houden. Kan Frieda's kennis van de 

menselijke geest de recherche helpen bij het opsporen en ontmaskeren van de dader? Wat 

is het verband met een ontvoeringszaak van tweeëntwintig jaar eerder? En zal het jongetje 

levend worden teruggevonden? (…) Blauwe maandag. Speelduur: 11 uur. Boeknummer: 

19588. 16 braillebanden. Boeknummer: 15816. 

Dinsdag is voorbij. In een vervallen huis in Oost-Londen wordt het opgezwollen, met vliegen 

bedekte lijk van een man aangetroffen, rechtop in een leunstoel. Het huis is van Michelle 

Doyce, een kwetsbare vrouw met ernstige psychische problemen. Onderzoek toont aan dat 

de man pas na zijn dood naar het huis is overgebracht. De enige informant is Michelle, maar 

haar uitspraken stellen de recherche voor raadsels. Inspecteur Karlsson roept Frieda Klein te 

hulp, en weer raakt zij verstrikt in de duistere kanten van het leven. Ze komt erachter dat het 

slachtoffer geen onschuldige was, maar een gewiekste zwendelaar die profiteerde van de 

angsten en noden van anderen. Wanneer Frieda meer te weten komt over zijn verleden en 

ze zijn slachtoffers leert kennen, blijkt ze in groot gevaar te verkeren en meer vijanden te 

hebben dan ze dacht. (…) Dinsdag is voorbij. Speelduur: 9 uur. Boeknummer: 20232. 23 

braillebanden. Boeknummer: 39924. 

Wachten op woensdag. Een klein meisje vindt het lichaam van haar moeder, die met bruut 

geweld om het leven is gebracht. Het politieonderzoek brengt een geheim leven aan het licht 

maar niet de moordenaar. Een gepensioneerde journalist reist door Engeland om ouders van 

vermiste meisjes te interviewen. En Frieda Klein wordt met tegenzin in deze twee zaken 

gezogen, terwijl ze herstellende is van de wrede aanslag die ze ternauwernood overleefde. 

‘Wachten op woensdag’ is een verhaal van verborgen levens, verdwenen meisjes en van de 

obsessies van diegene die verder kijkt dan de façade van het dagelijkse leven, met alle 

gevolgen van dien. (…) Wachten op woensdag. Speelduur: 15 uur. Boeknummer: 24099. 25 

braillebanden. Boeknummer: 30749. 

Donderdagskinderen. Wanneer een vroegere schoolvriendin bij Frieda aanklopt omdat de 

problemen met haar dochter Becky haar boven het hoofd groeien, besluit Frieda – na lang 

intern beraad – haar te helpen. Becky geeft steeds meer van zichzelf bloot in de gesprekken 

die volgen, hetgeen sterke herinneringen bij Frieda oproept. Ze raakt er langzamerhand van 

overtuigd dat hun hetzelfde is overkomen; sterker nog, dat zij beiden slachtoffer zijn van 

dezelfde dader. Frieda gaat daarom terug naar het huis van haar jeugd en daarmee naar 

een verleden dat ze dacht achter zich te hebben gelaten. Ze ontmoet oude bekenden en 

raakt er langzamerhand van overtuigd dat de dader zich onder hen bevindt. (…) 



Donderdagskinderen. Speelduur: 11 uur. Boeknummer: 22033. 19 braillebanden. 

Boeknummer: 40099. 

Denken aan vrijdag. Uit de Thames wordt het lijk van een man met doorgesneden keel 

gevist. Hij is onherkenbaar, want hij heeft al een tijd in het water gelegen. Het enige 

aanknopingspunt is een ziekenhuisbandje om zijn pols met daarop de naam Frieda Klein. 

Algauw blijkt dat psychotherapeute Frieda Klein een wel erg persoonlijke band met het 

slachtoffer had en wordt ze als de belangrijkste verdachte van het misdrijf gezien. Frieda 

heeft vanwege haar verleden weinig goodwill bij het politiekorps, maar gelukkig heeft ze 

vrienden die bereid zijn om tot het uiterste voor haar te gaan. (…) Denken aan vrijdag. 

Speelduur: 10 uur. Boeknummer: 24120. 17 braillebanden. Boeknummer: 41143. 

Als het zaterdag wordt. De 32-jarige Hannah zit opgesloten in een psychiatrische inrichting 

nadat ze jaren geleden is veroordeeld voor de moord op haar moeder, stiefvader en jongere 

broertje. Frieda wordt gevraagd om te beoordelen of Hannah daadwerkelijk gestoord is. 

Langzaam komt Frieda erachter dat ze moet opboksen tegen iemand die heel ver zal gaan 

om zichzelf te beschermen. (…) Als het zaterdag wordt. Speelduur: 12 uur. Boeknummer: 

24201. 18 braillebanden. Boeknummer: 41853. 

Zondagochtend breekt aan. Het begint met een lijk onder de vloer. Frieda deed deze 

gruwelijke vondst in haar eigen huis - een vondst die haar tot in de kern raakt. Nu is er wél 

spijkerhard bewijs dat Dean Reeve nog leeft - iets wat Frieda al jarenlang beweert - en nog 

altijd geobsedeerd is door Frieda. Zal commissaris Crawford eindelijk naar haar luisteren en 

het onderzoek heropenen? De pers is inmiddels op het verhaal gedoken, waardoor Frieda 

wordt gedwongen te doen waar ze een enorme hekel aan heeft: in de openbaarheid treden. 

Dat heeft verregaande consequenties voor Frieda en haar omgeving. (…) Zondagochtend 

breekt aan. Speelduur: 11 uur. Boeknummer: 25213. 17 braillebanden. Boeknummer: 42688. 

De vijf beste boeken over Socrates 

De Griekse filosoof Socrates werd geboren in Athene rond 469 v.Chr. In het jaar 399 v.Chr. 

werd hij veroordeeld tot de gifbeker. Niemand weet precies waarom. Omdat hij ervan 

verdacht werd atheïst te zijn? Waren er politieke motieven? Had hij zich gewoon te brutaal 

gedragen? Daar werd ook in de Oudheid al heel veel over nagedacht - juist omdat de 

aanklacht zo ongebruikelijk was. Het proces tegen Socrates is één van de meest complexe 

gebeurtenissen van de oudheid. Maar hoe dan ook, Socrates wordt beschouwd als een van 

de stichters van de westerse filosofie, al liet hij zelf geen geschriften na. Hij is bekend 

geworden door de verslagen van zijn studenten, met name die van Plato en Xenophon, en 

door de toneelstukken van zijn tijdgenoot, Aristophanes. 

We beginnen met ‘Op zoek naar Socrates: een hoorcollege over een onverschrokken 

vragensteller uit klassiek Athene’ door Ineke Sluiter, hoogleraar Griekse literatuur en 

letterkunde aan de Universiteit Leiden. Iedereen weet wie Socrates was. De man die de 

gifbeker dronk. Ter dood gebracht door de Atheners vanwege zijn filosofische ideeën. 

Uitvinder van de Socratische methode. Maar wat weten we echt over deze onverschrokken 

vragensteller? Ineke Sluiter behandelt zijn leven en gedachtegoed aan de hand van 

beroemde Griekse teksten van o.a. Plato en Xenophon. Een meeslepend college over 

Socrates als heilige, als held, luis in de pels, als literair icoon en natuurlijk als filosoof. (…) 

‘Op zoek naar Socrates: een hoorcollege over een onverschrokken vragensteller uit klassiek 

Athene’ door Ineke Sluiter. Speelduur: 5 uur. Boeknummer: 18394. 



‘Geschiedenis van de Griekse filosofie: deel 2’ van Luciano de Crescenzo. In dit tweede deel 

schetst Luciano de Crescenzo in kort bestek en in verstaanbare taal de krachtlijnen van het 

denken van de antieke wijsgeren vanaf Socrates tot en met Plotinus. Zo behandelt hij onder 

meer de drie grootste filosofen: Socrates, Plato en Aristoteles, en de latere stromingen: 

epicurisme, scepticisme en neoplatonisme. Nu en dan verduidelijkt hij moeilijke begrippen 

door een verhelderende wip naar onze tijd. Regelmatig onderbreekt hij zijn betoog met 

leerzame en grappige anekdotes uit het dagelijkse leven van de Napolitanen, zijn eigen 

stadsgenoten. (…) ‘Geschiedenis van de Griekse filosofie: deel 2’ van Luciano de 

Crescenzo. Speelduur: 8 uur. Boeknummer: 5763. 

‘Symposium’ van Plato. In ‘Symposium’, zijn literair meesterwerk, laat Plato de beroemde en 

beruchte Atheense generaal en politicus Alkibiades in een dronken bui een uitvoerige 

beschrijving van Socrates' persoonlijkheid geven en bekennen hoezeer hij altijd door die 

geharde soldaat, ongrijpbare minnaar en meeslepende spreker werd gebiologeerd. Plato is 

niet alleen een diepzinnig filosoof, maar ook een begenadigd schrijver. Dat begreep men al 

in de oudheid. Zo schijnt Cicero te hebben uitgeroepen dat Zeus, stel dat hij gebruik zou 

moeten maken van menselijke taal, zich zonder twijfel zou uitdrukken in de trant van Plato. 

De gesprekken en beschouwingen zijn zo levensecht weergegeven dat je als lezer soms de 

indruk hebt dat je er persoonlijk bij aanwezig bent. (…) ‘Symposium’ van Plato. Speelduur: 3 

uur. Boeknummer: 2497. 

‘Verdediging van Socrates’ van Plato. In 399 v.Chr. stond Socrates terecht voor een 

Atheense jury op grond van een aanklacht die hierop neerkomt: de staatsgevaarlijke filosoof 

zou de jeugd van Athene verkeerde dingen hebben geleerd. Socrates verdedigde zichzelf op 

zijn bekende ironische wijze en werd ter dood veroordeeld. Van zijn leerling Plato is een 

‘Apologia Socratis’ (Verdedigingsrede van Socrates) overgeleverd. Die is vanwege het 

historische belang en de literaire kwaliteiten altijd veel gelezen en veel vertaald, ook in het 

Nederlands. (…) ‘Verdediging van Socrates’ van Plato. Speelduur: 2 uur. Boeknummer: 

50549. 

‘Faidon: Socrates in de dodencel’ van Plato. Faidon gaat over de onsterfelijkheid van de ziel 

en eindigt met de aangrijpende beschrijving van de dood van Socrates. (…) ‘Faidon: 

Socrates in de dodencel’ van Plato. Speelduur: 3 uur. Boeknummer: 4614. 

Een gesprek tussen Sven Gatz, minister van cultuur, en Geert 

Ruebens, directeur van Luisterpunt 
(…) 

Van minister Sven Gatz hebben we drie boeken in onze collectie. 

Bastaard: het verhaal van een Brusselaar. Alle wegen leiden naar Brussel. De hoofdstad van 

België en van Europa boezemt zowel angst als ontzag in. Niet zelden wordt Brussel 

gebrandmerkt als een immens maatschappelijk probleem. Kwatongen fluisteren zelfs dat er 

zonder Brussel allang geen België meer zou bestaan. Onheilsprofeten en angsthazen 

vergeten echter zeer vlotjes dat er ruim een miljoen mensen in Groot-Brussel woont. Hun 

mening wordt zelden gevraagd. Wat is dat nu eigenlijk, een Brusselaar? Is het een Vlaming, 

een Belg, een Franstalige, een Europeaan, een migrant, een EU-technocraat, een mengeling 

van al die dingen of een buitenaards wezen? Sven Gatz houdt het eenvoudig. Voor hem is 

de Brusselaar een bastaard. Iemand die gevormd wordt uit ongelijke delen en het beste kiest 



uit de rijkdom van de grootstad. In zijn boek vertelt hij hoe het is om Brusselaar te zijn. Het is 

een persoonlijk verhaal dat uitgroeit tot een portret van een fascinerende stad waaraan 

niemand ontsnapt. Sven Gatz las zijn boek ‘Bastaard: het verhaal van een Brusselaar’ zelf in 

in onze bibliotheek. (…) Bastaard: het verhaal van een Brusselaar. Ingelezen door de auteur. 

Speelduur: 4 uur 30. Boeknummer: 15901. 

De vier seizoenen van het Belgisch bier. De Belgische bieren beleven hoogdagen. In eigen 

land wordt onze nationale drank massaal herontdekt en in de rest van de wereld is onze 

biercultuur aan een vreedzame veroveringstocht 

begonnen. Er bestaan nu ruim 1000 Belgische bieren in alle kleuren en smaken. Sven Gatz, 

voormalig directeur van de Belgische Brouwers, benadert deze rijkdom vanuit de 

onverwachte invalshoek der seizoenen. Brouwen was lang geleden immers een 

seizoensgebonden activiteit. Vandaag zijn daar nog steeds veel sporen van terug te vinden 

in de kleuren en de sterkte van de bieren. Daarom worden in deze bijzondere uitgave 100 

Belgische bieren in de vier jaargetijden onderverdeeld, met informatie over smaak, 

historische weetjes, tips voor foodpairing, enz… Een prachtig boek voor de bierliefhebber, 

een handig boek voor de bierontdekker. (…) De vier seizoenen van het Belgisch bier. 

Speelduur: 4 uur. Boeknummer: 20813. 

Bekentenissen van een cultuurbarbaar. Als een duiveltje uit een doosje verscheen Sven 

Gatz opnieuw op het politieke toneel. De teruggekeerde politicus met een visie op en een 

hart voor kunst, toneel, dans en muziek, kwam meteen in zwaar weer terecht: de Vlaamse 

regering zette de tering naar de nering en ook het departement Cultuur bleef niet gespaard. 

Was Sven Gatz dan toch een beeldenstormer met een verborgen agenda? ‘Bekentenissen 

van een cultuurbarbaar’ is Gatz' antwoord op die vraag. Het is een relaas van zijn eerste jaar 

als minister van Cultuur en biedt tegelijk een blik op de toekomst. Sven Gatz neemt de lezer 

mee naar Vlaamse cultuurtempels en parochiezalen en gaat op bezoek bij kunstliefhebbers, 

podiumwerkers en straatartiesten die het buitenland ons benijdt. In acht thematische 

hoofdstukken geeft hij zijn inzichten prijs over de relatie tussen onze Vlaamse cultuur en de 

samenleving, het individu, het buitenland, geld, onze taal, de stad, de diversiteit en de 

digitale maatschappij, telkens becommentarieerd door een geheimzinnige Grijze Man die er 

het zijne van denkt. (…) Bekentenissen van een cultuurbarbaar. Speelduur: 3 uur 15 

minuten. Boeknummer: 23254. 4 braillebanden. Boeknummer: 16516. 

Heerlijk ontspannend: ‘Babylon’ van Yasmina Reza 

Beter een goede buur dan een verre vriend: dat is het credo van een ouder wordende vrouw. 
Tot haar buur midden in de nacht voor de deur staat en haar om hulp vraagt. De Franse 
schrijfster Yasmina Reza brouwt er een tragische deurenkomedie van. Jong zijn we niet 
meer, maar het leven is nog lang niet voorbij, denkt de 62-jarige Elisabeth Jauze, en ze 
besluit een feestje te geven voor haar vrienden. Onder hen ook haar bovenbuurman Jean-
Lino, die gek is op paardenrennen maar thuis onder de knoet wordt gehouden door zijn 
vrouw Lydie, een bohemienne die haar Italiaanse kat haat, maar best een mondje kan 
zingen. Heb ik glazen genoeg? En bordjes? Staat de etiquette papieren serviettes toe? Gaat 
die ene dronkenlap het feestje niet vergallen? Brengt mijn zus haar minnaar mee, die rare 
kerel die haar bestookt met foto’s van rijzwepen en tepelklemmen? Waarom krijg ik trouwens 
nooit zulke bronstige berichten van mijn man? Of neen, laat maar, ik zie mezelf niet in latex 
rondhuppelen. Elisabeth piekert wat af, en in het begin verloopt de avond stroef, maar 
gaandeweg doet de champagne haar werk, buiten dwarrelt de eerste sneeuw naar beneden 
en die Lydie valt eigenlijk best wel mee – op haar obsessie met biologische kippen na 



misschien. Gezellig, zo’n borrel, moeten we vaker doen. Een beetje draaierig maar tevreden 
gaat Elisabeth slapen. Net voor ze indommelt, hoort ze iemand aan de deur kloppen. Ze port 
haar man wakker, trekt haar Musti-hemdje aan en loert door het spionnetje: bovenbuur Jean-
Lino. De deur gaat open en dan komt de bekentenis. Het is Yasmina Reza niet om de grote 
plotwending te doen – wie een beetje oplet, ziet die zo aankomen – maar om het dilemma 
dat Elisabeth voorgeschoteld krijgt: hoe ver ga je om een vriend in nood te helpen, tegen de 
wil van je echtgenoot in? Elisabeth komt in een lastig parket terecht, maar eigenlijk vindt ze 
het best spannend: het is niet omdat je de zestig voorbij bent dat het avontuur niet lonkt. 
Yasmina Reza won met haar boek ‘Babylon’ de Prix Renaudot. (…) Yasmina Reza. Babylon. 
Speelduur: 6 uur. Boeknummer: 25492. 6 braillebanden. Boeknummer: 17043. 

Heerlijk ontspannend: ‘Ik zou zo graag van jullie houden: een 

Vlaming op zoek naar Nederland’ van Peter Vandermeersch 
(…) Ruim zeven jaar geleden ruilde Peter Vandermeersch zijn baan als hoofdredacteur van 

De Standaard voor die van hoofdredacteur van NRC en verruilde Brussel voor Amsterdam. 

Een grote overgang. Vandermeersch kwam terecht in het debat over Zwarte Piet en zag hoe 

Oranje niet meer kan voetballen. Hij leerde premier Rutte kennen als “een man zonder 

eigenschappen” en telde te weinig vrouwen in de politiek. Hij keek hoe Parijs en Den Haag 

vochten om twee schilderijen. Het verhaal van die jaren heeft hij neergepend. In zijn bundel 

‘Ik zou zo graag van jullie houden’ toont hij met cijfers aan hoe weinig aandacht Nederlandse 

en Belgische media voor elkaars verkiezingen hebben: amper vijf à zes stukken per krant. 

Deels is dat begrijpelijk: met figuren als Donald Trump, Kim Jong-un en Bashar al-Assad blijft 

er weinig plaats over voor die brave, soms wat gekke, maar verder volstrekt ongevaarlijke 

buren. Maar tegelijk leidt het tot een gebrek aan kennis, en onbekend maakt onbemind. 

Nederland en België zijn belangrijke handelspartners, werken militair nauw samen, stemmen 

wetgeving op elkaar af via de Benelux. Heel wat Nederlandse bedrijven bloeien onder leiding 

van Belgische ceo's, bijna alle Nederlandse kranten zijn in handen van Belgische uitgevers 

en NRC Handelsblad heeft zelfs een Belg als hoofdredacteur. Dat kan tellen als 

Nederbelgische verbroedering. Er zijn ook Nederlandse succesverhalen in België. 

Supermarkt Albert Heijn is door de Belgische consument in de armen gesloten en zoekt nu 

naar synergie met Delhaize. Vlotte praters als Jan Mulder, Jan Jaap van der Wal en Marc-

Marie Huijbregts zijn populaire gasten in Vlaamse tv-programma's en Vlaamse media doen 

vaak een beroep op Nederlandse buitenlandjournalisten. Als er geld verdiend kan worden, of 

bespaard, ziet men absoluut complementariteit. Los van zakelijke voordelen is er weinig 

oprechte nieuwsgierigheid naar de overkant van de grens. Een beperkt clubje doet intens 

aan culturele uitwisseling, daarbuiten regeren de vooroordelen en clichés. Veel Nederlanders 

beschouwen België (of Vlaanderen) nog steeds als het kleine, dommige broertje. Je kunt er 

lekker eten, nog lekkerder drinken, en 'ze praten er zo schattig', maar het is niet echt serieus 

te nemen. Dat Nederland van België zou kunnen bijleren - ben je mal. Veel Belgen kijken op 

hun beurt naar Nederland als naar een grote broer: een stuk wereldwijzer, maar ook 

betweterig en irritant, zeker nu hij in zijn puberteit lijkt te zijn beland. Ze vinden 'Hollanders' 

luidruchtig en arrogant, denken nog steeds dat je in Nederland niet goed kunt eten en krijgen 

jeuk van de eindeloze debatten. Om het met een boutade te zeggen: 'Nederlanders houden 

van Belgen, maar respecteren ze niet. Belgen houden niet van Nederlanders, maar 

respecteren ze wel.' Die verhouding zie je ook terug in de omgang met de 

gemeenschappelijke taal, die, echt waar, in Vlaanderen eveneens Nederlands is (nee, niet 

Vlaams). Natuurlijk zijn typisch Noord- of Zuid-Nederlandse woorden soms verwarrend: een 

magnetron is een microgolf, en midgetgolf is minigolf, raak daar maar eens wijs uit. En 



grappig dat Amsterdammers een jus d'orange bestellen als ze sinaasappelsap willen, vooral 

als dat leidt tot - echt gehoord! - een 'jus d'orange van pompelmoes'. (…) Peter 

Vandermeersch. Ik zou zo graag van jullie houden: een Vlaming op zoek naar Nederland. 

Speelduur: 7 uur. Boeknummer: 25650. 

Een gesprek met dokter Hendrik Cammu over zijn boek ‘Wat 

moet ik nu geloven, dokter?’ 

We vinden een gezonde voeding en goed bewegen steeds belangrijker, maar verliezen de 
weg in de stroom van nieuwe, soms tegenstrijdige onderzoeken over voeding en beweging. 
Wat moeten we nu geloven? Wat is echt gezond? Dokter Hendrik Cammu gaat in zijn boek 
‘Wat moet ik nu geloven, dokter?’ op zoek naar de beste versie van de waarheid over 
voeding en bewegen. Hij doorploegde alle mogelijke wetenschappelijke toptijdschriften op 
zoek naar bewijzen in de beste studies. Op een wetenschappelijk onderbouwde maar 
toegankelijke manier legt hij uit wat de rol is van voeding voor onze gezondheid en onze 
levensverwachting. Dit is geen dieetboek met concreet voedingsadvies, maar een heldere 
synthese over eten en bewegen, die de bezorgde en bewuste lezer helpt om de bomen door 
het bos te zien. De ‘waarheid’ over voeding, beweging en gezondheid is heel genuanceerd 
en vaak een kwestie van gezond verstand. Met mate en gevarieerd eten blijft veruit het 
belangrijkste voedingsadvies. Hendrik Cammu las zijn boek: ‘Wat moet ik nu geloven, 
dokter?’ zelf in in onze bibliotheek. (…) U kunt nu luisteren naar een gesprek tussen Hendrik 
Cammu en Bert Vereycken. (…) Hendrik Cammu. Wat moet ik nu geloven, dokter? 
Ingelezen door de auteur. Speelduur: 10 uur. Boeknummer: 25806. 12 braillebanden. 
Boeknummer: 16963. 

Het Neusje van de Zalm: ‘Onder de perenboom’ van Theodor 

Fontane 

Dat de Duitse schrijver Theodor Fontane, die leefde van 1819 tot 1898 en die onder andere 
in zijn boek ‘Effie Briest’ het negentiende-eeuws Pruisen met z’n rangen en standen 
vereeuwigde, ook het misdaadgenre beheerste, blijkt uit zijn boek ‘Unterm Birnbaum’. ‘Onder 
de perenboom’ is een ingenieus gecomponeerd, deels op feiten gebaseerd, psychologisch 
verfijnd en intrigerend verhaal over een raadselachtige moord in een dorp in de Oderbruch, 
ten oosten van Berlijn, waarin Theodor Fontane ook jeugdherinneringen verwerkte. In een 
klein dorp aan de Oder drijven Abel Hradscheck en zijn vrouw Ursel rond 1850 een 
bloeiende herberg en groothandel. Maar Abel is verslaafd aan gokken en heeft 
speelschulden. Wanneer zijn schuldeiser betaling eist, overtuigt Abel zijn vrouw ervan mee 
te werken aan een ingenieus moordplan, waardoor de schuld in een keer verdwenen is. In 
het plan speelt het twintig jaar oude lijk van een Franse soldaat, dat Abel bij toeval in zijn tuin 
ontdekte, een belangrijke rol. Alles lijkt te verlopen zoals Abel het had uitgedacht, maar hij 
heeft geen rekening gehouden met een spelbreker: zichzelf. Over ‘Onder de perenboom’ van 
Theodor Fontane vertelde de Nederlandse schrijver Maarten ’t Hart het volgende: (…) (…) 
Theodor Fontane. Onder de perenboom. Speelduur: 4 uur. Boeknummer: 25582. 

Hedendaags: ‘De ziekte van Europa en de herontdekking van 

het ideaal’ van Guy Verhofstadt 
(…) Het boek ‘De ziekte van Europa’ van Guy Verhofstadt is het genadeloze relaas over een 
eens zo ambitieus Europees project dat aftakelde tot een institutionele modderpoel. Het boek 
is rijkelijk voorzien van politieke anekdotes en persoonlijke verhalen die de lezer meenemen 
achter de schermen van de Europese macht. Europa waant zichzelf nog steeds het morele 



centrum van de wereld terwijl de Middellandse Zee uitgroeit tot een migrantenkerkhof en we 
er maar niet in slagen de economische crisis te overwinnen. De wereld kijkt ons meewarig 
aan: ‘Europa’, zo schamperde The New York Times, ‘dat is kleingeestigheid in achtentwintig 
verschillende schakeringen’. Guy Verhofstadt ziet een oplossing in een grote sprong 
voorwaarts in de Europese integratie. Die hoeft niet te resulteren in de creatie van een 
superstaat, maar wel in een efficiënter en democratischer Europa. Hij grijpt terug op de wijze 
woorden van de ‘founding fathers’: hij diept de vergeten Europese grondwet van 1952 op en 
geeft haar een opknapbeurt. 'Onze blindheid om de werkelijkheid onder ogen te zien, deze 
ziekelijke vorm van zelfbedrog, strekt zich niet alleen uit tot de wijze waarop we kijken naar 
onze economische problemen. Ze heeft ook ons moreel besef aangetast. We zien onszelf 
nog steeds als het centrum van de wereld, superieur aan het ‘agressieve’ Amerika of aan het 
‘autoritaire’ China. In onze eigen ogen zijn we nog steeds de vrijhaven voor mensenrechten 
en democratie. Maar de werkelijkheid is anders.'  Als het van Verhofstadt afhangt, is er voor 
de komende jaren één groot doel: zo veel mogelijk mensen aanspreken op zo verschillend 
mogelijke wijzen. Zo wil hij niet alleen zijn boek op de markt brengen, maar mikt hij ook op 
een film of een tv-serie die het onderwerp Europa behandelt. (…) Guy Verhofstadt. De ziekte 
van Europa en de herontdekking van het ideaal. Speelduur: 10 uur. Boeknummer: 25704. 

Historie. Historia. ‘De helden van Arnout: in het spoor van acht 

vergeten Belgen’ van Arnout Hauben en Eric Rinckhout 

Vroeger was de wereld groter dan vandaag. Reizen was moeilijker en avontuurlijker. Wie 
vertrok, kwam misschien nooit meer terug. In het boek ‘De helden van Arnout’ treedt Arnout 
Hauben in de voetsporen van Belgen die ooit het grote avontuur hebben opgezocht, mensen 
die we nu nog nauwelijks of helemaal niet meer kennen. Zij trokken weg onder de kerktoren 
en kozen voor een onzeker bestaan in de wijde wereld. Het waren gewone mensen, en toch 
hebben zij uitzonderlijke prestaties neergezet. Toen Arnout Hauben hun dagboeken en 
brieven ontdekte, ging zijn jongenshart sneller slaan en besloot hij om ze een voor een 
achterna te reizen, soms eeuwen later, op zoek naar hun verhaal. Hij volgt onder anderen 
een missionaris die op bezoek ging bij de Plathoofdindianen in de Rocky Mountains. De slag 
om Moskou maakt hij mee met een soldaat van Napoleon - in de sneeuw en de ijzige kou. 
Hij reist naar Mongolië in het spoor van een dertiende-eeuwse Vlaming die een speciale 
boodschap had voor de Mongoolse heerser Khan. En op al zijn avontuurlijke tochten praat hij 
met passanten, omwonenden en bevoorrechte getuigen. Want de geschiedenis leeft voort, in 
elk van ons. Quizvraag: wie was de eerste Europeaan die door Centraal-Azië richting 
Mongolië en China trok? De meesten zullen ‘Marco Polo’ antwoorden. Terwijl het eigenlijk 
een Vlaming was, Willem Van Rubroek, die in 1253 de tocht als eerste Europeaan 
ondernam. Hij trok als gezant van de Franse koning Lodewijk IX naar Mongolië in de hoop 
een bondgenootschap met de lokale heerser af te sluiten. Het Mongoolse Rijk strekte zich 
toen uit tot Oost-Europa. Willem Van Rubroek kwam van een kale reis thuis. Hij is een van 
de acht Belgische avonturiers die in ‘De helden van Arnout’ worden opgevoerd. Het zijn 
personen die in de nevelen van de geschiedenis verdwenen zijn. De titel verwijst naar het 
VRT-programma waarin Arnout Hauben het spoor van de Belgische avonturiers volgt. Het 
boek is een neerslag van die reizen en werd samengesteld samen met schrijver Eric 
Rinckhout. Leidraad waren dagboeken en brieven die de avonturiers nalieten. Een van de 
meest beklijvende verhalen is dat van Joseph Abeel, een jongeman uit Vrasene die in 1812 
deelnam aan de veldtocht van Napoleon naar Rusland. De belangrijke gebeurtenissen van 
de veldtocht zijn in het dagboek opgenomen: de aankomst in het verlaten Moskou, de stad 
die door achtergebleven Russen in brand wordt gestoken, de terugkeer van het 
napoleontische leger tijdens een strenge winter, de vlucht over de Berezina. Joseph Abeel 
raakte gewond maar overleefde de veldtocht. Hij stierf in 1866 in Anzegem. Een ander 
verhaal dat blijft hangen, is de tocht van Alice Bron door Zuid-Afrika in 1899-1900. Alice 
Bron, een dame uit de burgerij, vertrok met een medisch hulpteam van het Rode Kruis naar 



Zuid-Afrika om er de Boeren bij te staan die in een oorlog gewikkeld waren met de Britten. 
Op grote delen van het Europese vasteland bestond er toen een grote sympathie voor de 
Afrikaners die het opnamen tegen het machtigste leger ter wereld. De oorlog ging om 
grondstoffen: de Britten hadden hun oog laten vallen op de diamantvoorraden in Transvaal. 
Hauben en een cameraman doen de tocht van Alice Bron door Zuid-Afrika over en dan valt 
op hoeveel sporen er nog terug te vinden zijn van de Boerenoorlog: standbeelden, 
monumenten maar ook tal van nazaten van soldaten worden bezocht. De avonturiers waren 
gewone mensen die uitzonderlijke prestaties hebben neergezet. Zoals Etienne Louis die in 
1940 met een paar vrienden door het noorden van Frankrijk trok in de hoop zich bij een 
Belgisch reserveleger aan te sluiten. Of Oscar Thiry die in 1916 met een tankdivisie in 
Rusland vocht. Wie wellicht een belletje doet rinkelen is missionaris Pieter-Jan De Smet uit 
Dendermonde, die leefde van 1801 tot 1873, en die contacten legde met indianenstammen. 
Hij fungeerde zelfs als bemiddelaar van de Amerikaanse overheid met de indianen. Het boek 
van Arnout Hauben en Eric Rinckhout is een aanrader: het kan gelezen worden als een 
historisch boek, maar ook als een avonturenverhaal. (…) Arnout Hauben en Eric Rinckhout. 
De helden van Arnout: in het spoor van acht vergeten Belgen. Speelduur: 9 uur. 
Boeknummer: 25618. 

Vertel me een verhaal: ‘Een stand van de zon’ van Donal Ryan 

De Ierse schrijver Donal Ryan is sterk in de portrettering van extreme eenzaamheid, in het 
voelbaar maken van klassenverschillen en in de verbeelding van de nietigheid van de mens. 
Zijn personages hebben voetzolen als schuurpapier, ze wonen in doodlopende straten, in 
huizen met te dunne muren. Ze drinken en spelen hurling, een spel met twee teams van 
vijftien spelers die een met wol en leer omwonden bal in of over het doel van de 
tegenstander proberen te slaan. In de verhalenbundel ‘Een stand van de zon’ weerklinken 
stemmen uit landelijk Ierland, meer bepaald uit Limerick en Tipperary. Net als in de verhalen 
van William Trevor staan de weduwen vanachter het gordijn naar buiten te kijken en net als 
bij Colm Tóibín stikt het van de levens waarin schijnbaar weinig gebeurt. Niet dat Donal Ryan 
helemaal hetzelfde doet als zijn landgenoten. Zijn verhalen zijn rauwer en gebalder. In 
negentien van de twintig gevallen voert hij een ik-verteller op die zijn woordenvloed over de 
lezer stort. Je zou ‘Een stand van de zon’ kunnen omschrijven als een koor van stemmen. 
We ontmoeten mannen en vrouwen die terugkijken. Sommigen verontschuldigen zich voor 
iets uit het verleden, anderen staan erbij met opgeheven hoofd. Wat ze uithaalden is niet 
fraai, misschien, maar zo gaat het hier nu eenmaal, lijken ze te willen zeggen. In 'De groep' 
blikt een oude man terug op een dodelijke wraakactie waarin hij het voortouw nam. Hij voelt 
schuld en trots. De gebeurtenissen zijn niet altijd even dramatisch. De vrouw in 
'Fysiotherapie' vraagt zich af waaraan haar dementerende man de hele dag denkt. Haar 
gedachten gaan uit naar de drie gebeurtenissen die haar leven vorm gaven: haar huwelijk, 
een affaire en de dood van een kind. Met de laatste zin in dit verhaal geeft Donal Ryan de 
lezer een ferme dreun. U kunt nu luisteren naar het verhaal ‘Fysiotherapie’. (…) Donal Ryan. 
Een stand van de zon. Speelduur: 5 uur. Boeknummer: 25376. 

Het hoorspel ‘Serpentines’ van Guy Didelez 
Een man moet om aan zijn nieuwe werkplek in Brussel te geraken steeds door de rosse 

buurt wandelen. De hoertjes lachen naar hem en hij voelt zich gegeneerd. Plots wordt hij 

aangetrokken door een prachtig lied. Hij ziet een mooie vrouw die al zingend haar klanten 

lokt. Maar waarom heeft ze zo'n triestige blik? Zijn hele leven begint te wankelen. (…) 


