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Op de Hoogte 

We beginnen met een gesprek met Dries Blanchaert, teamverantwoordelijke voor ICT en 

Innovatie van Luisterpunt 

(…) 

 ‘Elk verhaal telt’: graag meer aandacht voor diversiteit in de boekensector 

Een initiatief van het Vlaams Fonds voor de Letteren. 'Elk verhaal telt': onder die naam 
bestaat sinds kort een blog die meer aandacht vraagt voor diversiteit in de boekensector. Het 
gaat dan om cultureel-etnische achtergrond, gender, seksuele geaardheid, maar ook om 
mentale en lichamelijke beperkingen. Als ambassadeur van 'Elk verhaal telt' focust Piet 
Devos vooral op dit laatste thema. Piet Devos is schrijver, literatuurwetenschapper en 
vertaler van Franstalige en Spaanstalige literatuur. Op de blog 'Elk verhaal telt' staat volgend 
interview met hem te lezen:  
Piet Devos, wat ben je op dit moment aan het lezen? Momenteel lees ik Het verstoorde 

leven, de dagboeken waarin de Joodse studente Etty Hillesum haar ervaringen beschrijft in 

het bezette Amsterdam van 1941-1943. Het is heel aangrijpend hoe deze jonge, 

scherpzinnige vrouw bleef zoeken naar de hogere zin van het leven, als je weet in wat voor 

https://www.uitgeverijbalans.nl/boeken/het-verstoorde-leven/
https://www.uitgeverijbalans.nl/boeken/het-verstoorde-leven/


levensbedreigende situatie zij en haar naasten zich bevonden. 

Wat betekent diversiteit in literatuur voor jou? Doordat ik zelf volledig blind ben, vind ik 

lichamelijke en mentale diversiteit in literatuur van groot belang. Als geen andere kunstvorm 

stelt literatuur ons in staat ons in te leven in de personages, als het ware in hun hoofd en 

huid te kruipen. Zo kan de lezer ook de afwijkende ervaringswereld van personages met een 

beperking leren kennen, beter begrijpen hoe zij de dingen om hen heen waarnemen en hoe 

hun dagelijks leven er precies uitziet. Dit geldt bijvoorbeeld voor Het instituut van Vincent 

Bijlo, waarin de auteur het reilen en zeilen op een traditioneel blindeninstituut beschrijft, maar 

ook wel vlijmscherp op de korrel neemt. Goede literatuur maakt korte metten met 

vooroordelen en clichés, ook wat betreft zogenaamde beperkingen. Zo menen veel 

goedziende mensen dat blind zijn gelijkstaat aan opgesloten zijn in volslagen duisternis. Dat 

is een totale misvatting. Daar kom je snel genoeg achter, als je bijvoorbeeld de prachtige 

autobiografische boeken van de Fransman Jacques Lusseyran leest, zoals Het 

teruggevonden licht of De wereld begint vandaag. Lusseyran verloor zijn gezichtsvermogen 

weliswaar op zijn achtste, maar in zijn werk geeft hij heel gedetailleerde beschrijvingen van 

de innerlijke beelden die hij zijn leven lang is blijven zien. Ondanks de fysieke blindheid bleef 

hij in sterke mate visueel denken, wat hem met name hielp om zich ruimtelijk te oriënteren of 

om zich een eerste indruk van mensen te vormen. Zulke boeken herinneren ons aan onze 

kwetsbaarheid en de onbestendigheid van ons bestaan. Herlees maar eens een klassieker 

als Mrs. Dalloway van Virginia Woolf. En je zult merken dat Woolf, die zelf leed aan wat we 

tegenwoordig een ‘bipolaire stoornis’ zouden noemen, ons confronteert met ziekten en 

beperkingen als een onvervreemdbaar onderdeel van de menselijke conditie. En terecht 

natuurlijk. Naar schatting leven 13 procent van de Belgen met een functiebeperking, dat is 

dus meer dan één op de tien, en toch komen ze in de media slechts zelden aan bod. 

Gelukkig staan kunst en literatuur minder weigerachtig tegenover diversiteit en de afwijkende 

perspectieven die zij impliceert. Dit is mede te danken aan het toenemend aantal mensen 

met een beperking die zelf de pen ter hand hebben genomen, ook in ons taalgebied. Denken 

we maar aan dichter-romancier Mustafa Kör of essayiste Karin Spaink. Tot slot kan 

dergelijke literatuur ook een impliciete aanklacht zijn tegen de manier waarop we, nu of in het 

verleden, mensen met een beperking maatschappelijk behandelen. Heel indrukwekkend in 

dit verband vond ik Suikerspin van Erik Vlaminck. Voor dit boek heeft de auteur namelijk 

grondig archiefonderzoek verricht naar het schrijnende lot van een Siamese tweeling, die in 

het begin van de twintigste eeuw op Belgische kermissen werd tentoongesteld. Vlaminck 

toont daarbij niet alleen de schandelijke uitbuiting waarvan deze dubbele vrouw het 

slachtoffer werd, door haar eigen brieven in zijn tekst op te nemen verleent hij haar ook een 

eigen stem, een weerwoord en een heel menselijk gezicht. 

Welk boek met aandacht voor diversiteit kan je aanraden? Zelden werd ik de voorbije 

jaren zo sterk getroffen als door de bekroonde roman Malva van Hagar Peeters. Daarin 

neemt het meervoudig gehandicapte dochtertje Malva van Pablo Neruda namelijk het woord 

om haar kant van de gebeurtenissen uit de doeken te doen. Het blijkt dat haar vader, de 

grote lyrische voorvechter van de onderdrukten, het bestaan van dit meisje altijd heeft 

ontkend. Zij werd in 1934 geboren, als kind van Neruda’s eerste huwelijk met een 

Nederlands-Indische vrouw, maar stierf al op achtjarige leeftijd aan de gevolgen van een 

zogenaamd ‘waterhoofd’. Neruda was echter toen al lang met de noorderzon verdwenen. Ik 

denk dat dit verhaal me ook aangreep, omdat ik me al jarenlang bezighoud met Latijns-

Amerikaanse poëzie en zelfs nog les heb gegeven over Neruda, zonder van Malva af te 

weten. Toch is Hagar Peeters niet in de val getrapt om er een bittere tirade tegen een 

lafhartige vader van te maken. Haar Malva blijft een speels en vrolijk kind dat boordevol 

http://zoeken.bibliotheek.be/?itemid=%7Clibrary%2Fmarc%2Fvlacc%7C8553637
http://zoeken.bibliotheek.be/detail/Jacques-Lusseyran/Het-teruggevonden-licht/Boek/?itemid=%7Clibrary%2Fmarc%2Fvlacc%7C6955493
http://zoeken.bibliotheek.be/detail/Jacques-Lusseyran/Het-teruggevonden-licht/Boek/?itemid=%7Clibrary%2Fmarc%2Fvlacc%7C6955493
http://zoeken.bibliotheek.be/detail/Jacques-Lusseyran/De-wereld-begint-vandaag/Boek/?itemid=%7Clibrary%2Fmarc%2Fvlacc%7C2350866
http://zoeken.bibliotheek.be/detail/Virginia-Woolf/Mevrouw-Dalloway/Boek/?itemid=%7Clibrary%2Fmarc%2Fvlacc%7C10077615
http://zoeken.bibliotheek.be/detail/Erik-Vlaminck/Suikerspin/Boek/?itemid=%7Clibrary%2Fmarc%2Fvlacc%7C10090010
https://www.debezigebij.nl/boeken/malva/


taalgrapjes en poëzie zit, maar ook vol mededogen haar vader om rekenschap vraagt. Was 

ze dan echt niet waard dat hij haar liefhad, enkel en alleen omdat ze met die handicap 

geboren werd? 

Wat las je graag als kind? Geschiedenis! Ik had een zwak voor de historische romans 

van onder meer Paul Kustermans en Karel Verleyen maar vooral van Thea Beckman. Haar 

boeken, waaronder Geef me de ruimte, Het rad van fortuin en natuurlijk Kruistocht in 

spijkerbroek, heb ik werkelijk verslonden. Ik hield van de middeleeuwse wereld die Beckman 

zo beeldend wist op te roepen. Die boeken waren bovendien spannend en avontuurlijk. 

Ondertussen stak je nog een heleboel op ook, maar al die nieuwe dingen leerde je als het 

ware zonder erbij te denken. Beckman was echt een uitzonderlijk goede verteller! 

Welk soort verhalen zou je als kind graag gelezen hebben? Als kind kwam ik zelden 

overtuigende portretten van mensen met een beperking tegen in wat ik las. Dat vond ik wel 

jammer. Er waren wel kinderboeken die de lezertjes zogezegd introduceerden in de 

leefwereld van blinde kinderen, maar die stonden boordevol platitudes. Zo zou elke blinde 

aanleg hebben voor muziek, nonsens natuurlijk. Ook in sprookjes komt wel veel lichamelijke 

diversiteit voor – heksen, reuzen, dwergen enzovoort -, maar de helden lijken altijd normaal 

te zijn. Erger nog, vaak staat een handicap ook voor negatieve morele eigenschappen, zoals 

kapitein Haak uit Peter Pan wiens hand door een krokodil is opgegeten. In die jaren dacht ik 

uiteraard niet op een metaniveau over literatuur na, maar ik vroeg me wel vaak af waarom in 

al die boeken geen blinde of dove kinderen voorkwamen.  

Waarom is er meer diversiteit nodig in onze boeken? Zoals ik in de vraag hierboven 

aangaf, lijkt kinderliteratuur me vaak normbevestigend te zijn als het om ziekte en 

beperkingen gaat. Dit geldt trouwens ook voor veel volwassenenliteratuur. Dit kan best wat 

subversiever. Een literaire tekst hoeft heus geen politiek pamflet te worden, maar kan juist 

door de gekozen vorm en het verhaal ongewone perspectieven op de werkelijkheid openen. 

In deze tijd waar alles rond de mythe van het productieve en autonome individu draait, is het 

juist goed om mensen met een beperking aan het woord te laten. Zij weten immers als geen 

ander dat niet alles maakbaar en controleerbaar is, laat staan in geld of cijfers valt om te 

zetten. Maar bovenal is er een enorme rijkdom aan kennis en ervaring te ontdekken in de 

diverse leefwerelden van mensen met een beperking, die slechts zelden wordt onderkend. 

Het is een onuitputtelijke bron van menselijke creativiteit, veerkracht en weerbaarheid, die op 

toekomstige schrijvers en lezers wacht.  

Tot zover het gesprek met Piet Devos op de blog ‘Elk verhaal telt’. Op de volgende pagina 

vindt u korte interviewtjes met alle ambassadeurs, waarin ze allerhande boeken tippen rond 

de thematiek van diversiteit in de boekensector: 

https://elkverhaaltelt.wordpress.com/ambassadeurs/ 

Vijf aanraders van Luisterpuntlezer Piet Devos 

Vincent Bijlo. Het instituut. De Nederlandse schrijver en cabaretier Vincent Bijlo genoot 

onderwijs aan het Koninklijk instituut tot Onderwijs van Blinden. Hij studeerde Nederlands, 

brak zijn studie in 1988 af, en werd cabaretier. Zijn theaterprogramma's hebben hem de 

naam bezorgd een van de meest talentvolle hedendaagse cabaretiers te zijn. Het boek ‘Het 

instituut’ is zijn romandebuut. Otto Ikino zit op een school voor blinden en slechtzienden. 

Noch daar, noch bij zijn ouders voelt hij zich thuis. Hij is een ontheemde blinde, ten prooi aan 

de grillen van de valide wereld. Otto smeedt plannen om het instituut te ontvluchten; hij 

ambieert een glanzende carrière bij de radio; hij ontdekt op de tast hoe zijn vriendinnetje 

Sonja er overal uitziet. Maar wat hij vooral wil, is zich een herbergzame plek verwerven in 

een wereld die zich voordoet als één grote valkuil. In zijn eerste roman, presenteert Vincent 

http://www.lemniscaat.nl/Jeugd/Kinder-%20en%20jeugdboeken/titels/9789056377298/Geef%20me%20de%20ruimte!
http://www.lemniscaat.nl/Jeugd/Kinder-%20en%20jeugdboeken/titels/9789056379346/Het%20rad%20van%20fortuin
http://www.lemniscaat.nl/Jeugd/Kinder-%20en%20jeugdboeken/titels/9789060691670/Kruistocht%20in%20spijkerbroek
http://www.lemniscaat.nl/Jeugd/Kinder-%20en%20jeugdboeken/titels/9789060691670/Kruistocht%20in%20spijkerbroek
https://elkverhaaltelt.wordpress.com/ambassadeurs/


Bijlo de jaren zeventig vanuit een wel zeer onverwacht perspectief. ‘Het instituut’ is een 

hilarische en bitterkomische internaatsroman, spelend in de dagen waarin alles moest 

kunnen en de generatie Nix werd opgevoed. (…) Vincent Bijlo. Het instituut. Speelduur: 4 

uur. Boeknummer: 211. 4 braillebanden. Boeknummer: 35.483. 

Jacques Lusseyran. Het teruggevonden licht. De Franse schrijver en hoogleraar Jacques 

Lusseyran leefde van 1924 tot 1971. Toen hij acht jaar oud was werd hij door een ongeluk 

blind. ‘Het teruggevonden licht’ is een ontroerende autobiografie van zijn eerste twintig 

levensjaren, dus van 1924 tot 1944. In 1944 werd hij bevrijd uit het concentratiekamp 

Buchenwald. De rode draad door dit boek is zijn liefde voor het leven. Boeiend, ontroerend, 

heroïsch, dat zijn de kenmerken die uit zijn leven naar voren springen. Hij beschrijft hoe hij 

opnieuw van binnenuit moest leren zien, en hoe hij daarbij een licht - hét licht - ontdekte en 

ook de vreugde. (…) Jacques Lusseyran. Het teruggevonden licht. Speelduur: 12 uur. 

Boeknummer: 12965.  

Virginia Woolf. Mrs. Dalloway. Clarissa Dalloway is begin vijftig, elegant en de perfecte 

gastvrouw, maar ze voelt zich oud en uitgerangeerd. Haar man is succesvol maar saai, en 

haar volwassen dochter heeft haar niet meer nodig. Op een dag komt ze haar voormalige 

aanbidder Peter tegen. Wat zou er van haar zijn geworden als ze dertig jaar eerder voor een 

avontuurlijk leven met hem had gekozen? (…) Virginia Woolf. Mrs. Dalloway. Speelduur: 8 

uur. Boeknummer: 9423. 8 braillebanden. Boeknummer: 38.362.  

Erik Vlaminck. Suikerspin. De eigengereide kermisexploitant Jean-Baptist Van Hooylandt 

weet de hand te leggen op de Siamese tweeling Joséphine en Anastasia, die hij op Vlaamse 

kermissen tentoonstelt. Het is 1908. Het mensonterende bestaan waartoe hij Joséphine en 

Anastasia dwingt, laat diepe sporen na. Honderd jaar na de aankoop zijn de gevolgen nog 

altijd merkbaar in de lotgevallen van zijn nageslacht. (…) Erik Vlaminck. Suikerspin. 

Speelduur: 10 uur. Boeknummer: 16.496. 12 braillebanden. Boeknummer: 15.523.  

Hagar Peeters. Malva. In deze roman figureert de Chileense dichter Pablo Neruda, die het 

opnam voor de verdrukten, maar thuis niet zo empathisch bleek. Hij kreeg een dochtertje, 

Malva. Door haar waterhoofd was zij gedoemd jong te sterven. Neruda verstootte Malva en 

stuurde haar en haar Nederlandse moeder naar Gouda. Later liet hij ook zijn vrouw in de 

steek, met onder meer grote gevolgen in de Tweede Wereldoorlog. Hoofdpersonage is 

Malva die vanuit het hiernamaals haar hartverscheurende verhaal vertelt. (…) Hagar 

Peeters. Malva. Speelduur: 5 uur. Boeknummer: 23.860. 11 braillebanden. Boeknummer: 

42.893. 

Hoorspel Omnibus 2018.  

Een bericht van Transkript. Transkript biedt u graag een nieuwe ‘Hoorspel Omnibus’ aan. 
Luistergenieten gegarandeerd met deze nieuwe editie: ‘Sil de Strandjutter’, de luisterfilm ‘Het 
tweede gelaat’, een knusse serie en nog een aantal verrassende en spannende hoorspelen. 
Daarover vertelt samensteller Ronny Delwiche het volgende: 
https://soundcloud.com/transkriptvzw/sets/transkript-hoorspelomnibus Bestellen kan ook 
door overschrijving van 16 euro op het rekeningnummer BE 46 23 50 43 23 53 36 (BIC 
GEBABEBB). Als mededeling noteert u “Hoorspel Omnibus 2018”, gevolgd door uw naam en 
adres. Bent u al Transkriptabonnee, dan volstaat de vermelding van uw abonneenummer. 
Ontvangt u liever een overschrijvingsformulier, bel dan tijdens de werkdagen naar 011 23 07 
61 of stuur een e-mail naar luistertijdschriften@transkript.be 

https://soundcloud.com/transkriptvzw/sets/transkript-hoorspelomnibus
mailto:luistertijdschriften@transkript.be


Heerlijk ontspannend: ‘De blinde stoker van de hamam van Fez’ van Stefan Hertmans 

‘De blinde stoker van de hamam van Fez’ is een fijnzinnige dromerij over een man die rond 
de millenniumwisseling een poosje in de Marokkaanse stad Rabat verblijft en zich daar 
overgeeft aan zintuiglijke genietingen, van geuren en smaken tot middaglijke erotiek met zijn 
echtgenote. Stefan Hertmans heeft zich zichtbaar vermaakt met de royale zwier van zijn 
sierlijk opgetuigde volzinnen. Maar daar blijft het niet bij. De hoofdfiguur is al langer 
geïntrigeerd door de blinde stoker van de hamam van Fez en wil hem per se ontmoeten. Hij 
begeeft zich door de negenduizend steegjes, in het onoverzichtelijke labyrint van de medina, 
en stuit op de oude, nog steeds actieve man, wiens hoofd gelooid leek en die in plaats van 
ogen, twee witte bollen had, als van een forel in de pan. Deze tactiele novelle -waarin kijken 
en bekeken worden een grote rol speelt- is verzadigd van subtiele symboliek. Ze kan 
overigens zo mee in een wervend toeristisch pakket voor Marokko. (…) Stefan Hertmans. De 
blinde stoker van de hamam van Fez. Speelduur: 40 minuten. Boeknummer: 26026. 

Heerlijk ontspannend: ‘Het rode Peloton: een waargebeurd verhaal over moed en 

broederschap’ van Clinton Romesha 

Commandopost Keating was de meest afgelegen en ontoegankelijke post in Afghanistan, 

gelegen aan de voet van een diepe vallei. Het was gebouwd door het Amerikaanse leger in 

de hoop te voorkomen dat de Taliban zich vrijuit zouden kunnen bewegen tussen 

Afghanistan en Pakistan. Na drie jaar was de conclusie: de post is gewoonweg te geïsoleerd 

en daardoor te gevaarlijk om te verdedigen. Het Rode Peloton, onder leiding van Clinton 

Romesha, maakt zich klaar om de post te sluiten. Maar na jaren van constante kleine 

aanvallen besloten de Taliban om alles op alles te zetten om Keating te veroveren. De 

daaropvolgende veertien uur durende strijd van het peloton om te overleven wordt verteld 

door de man die bekroond werd met de Medal of Honor voor zijn buitengewone moed. In 

tegenstelling tot veel andere oorlogsmemoires die vanuit de eerste persoon worden verteld, 

blijft Romesha altijd bescheiden. Dit bloedstollend spannende verhaal kan een klassieker 

binnen zijn genre worden. (…) Clinton Romesha. Het rode Peloton: een waargebeurd 

verhaal over moed en broederschap. Speelduur: 13 uur. Boeknummer: 26058. 17 

braillebanden. Boeknummer: 16956. 

Auteurs lezen voor: ‘Buiten boord’ van Evy Cnockaert 

‘Buiten boord’ van Evy Cnockaert legt de complexiteit van relaties en het onvatbare van 

verliefdheid bloot. Als lezer krijg je een ruime inkijk in het leven van Tessa die, na een 

auditie, een van de zangeressen wordt bij een coverband. Al gauw voelt ze zich 

aangetrokken tot de charismatische en flamboyante frontzanger, Lenny. Tot Tessa zichzelf 

dreigt te verliezen in een obsessief spel van aantrekken en afstoten. Naast een voortdurende 

zoektocht naar liefde staat ook de problematiek rond de persoonlijkheidsstoornis ‘borderline’ 

centraal in dit verhaal. In een interview vertelde Evy Cnockaert het volgende: “Lenny heeft 

inderdaad ‘borderline’. Toch probeerde ik mijn boek luchtig te maken door er liedjesteksten 

aan toe te voegen die aansluiten bij de gevoelswereld van de personages. Al van kinds af 

was ik creatief bezig. Ik hield van zingen, dansen en het schrijven van tekstjes en gedichten. 

Ik luisterde ook graag naar langspeelplaten. Na mijn studies sociale agogiek ging ik eerst 

aan de slag als maatschappelijk assistente bij de overheid, om daarna als 

selectiedeskundige te werken. Na een hersenschudding in 2014 met vermoeidheid en een 

depressie als gevolg moest ik herbronnen. Een psychologe vroeg me terug op zoek te gaan 

naar wat me als kind gelukkig maakte, naar wat ik echt graag deed. Zo kreeg mijn creatieve 

persoonlijkheid terug de bovenhand. Door oogproblemen vanaf 2015 heb ik een 

carrièreswitch moeten maken. Ik werk nu als administratief bediende en vond intussen een 



perfect evenwicht tussen mijn artistieke en professionele bezigheden. Op een avond begon 

ik ‘Buiten boord’ te schrijven. Bijna op automatische piloot opende ik een leeg document en 

begon te tikken. Al gauw vulde het scherm zich met woorden, zinnen, paragrafen en 

hoofdstukken. Tot er zich een verhaallijn in mijn hoofd ontvouwde waarvan ik wist: dit moet ik 

ooit eens aan iemand vertellen. De dagen daarna kon ik niet snel genoeg thuis zijn om mijn 

ideeën verder uit te werken. In het weekend nam ik zelfs mijn laptop, klavier en beeldscherm 

mee naar onze kleine caravan aan zee. De aanleiding voor het verhaal is dat ik zelf 

zangeres wilde worden, maar dat is door verschillende redenen nooit gelukt. Het verlangen 

bleef ergens knagen. Tot zover is het autobiografisch, de rest is fictie. Verschillende dingen 

uit het dagelijks leven waren voor mij ook een inspiratiebron. Auteurs die mij inspireren zijn 

onder meer Benoîte Groult, Mensje van Keulen, Esther Verhoef en Dirk De Wachter. Bij elk 

verkocht boek schenk ik 1 euro aan de Brailleliga en aan de Luisterpuntbibliotheek. Van bij 

mijn geboorte kamp ik met congenitale glaucoom waardoor ik slechtziend ben. Maar mijn 

visuele handicap is allerminst een obstakel om naast mijn professionele bezigheden ook aan 

dit project te werken. De Brailleliga staat me al jaren bij met morele steun en advies over 

aangepaste hulpmiddelen. Door een aantal delicate oogingrepen is het voor mij zeer moeilijk 

om gedrukte boeken te lezen. Dankzij de Luisterpuntbibliotheek kon ik via de Daisy-boeken 

verder genieten van literaire parels. Zo deed ik inspiratie op voor mijn eigen verhaal. Via dit 

boek dank ik de medewerkers van beide organisaties voor hun inspanningen en wil ik hen 

vooral aanmoedigen om hun werk verder te zetten. Met mijn boek hoop ik ook anderen te 

inspireren. Het toont aan dat het leven een zoektocht blijft naar liefde en geluk. Soms is blij 

zijn met het gewone voldoende om het grote ongeluk ver van je af te houden. In het verhaal 

staat de problematiek van de persoonlijkheidsstoornis ‘borderline’ centraal. Door mijn 

opleiding als maatschappelijk assistent maar ook door de verhalen die ik vaak rondom mij 

hoorde, wil ik mensen met psychologische problemen aansporen om hen te laten helpen en 

niet te wachten tot de problemen escaleren.” Evy Cnockaert las ‘Buiten boord’ zelf in in onze 

bibliotheek: (…) Evy Cnockaert. Buiten boord. Ingelezen door de auteur. Speelduur: 6 uur. 

Boeknummer: 26256. 

Een gesprek met VRT-sportjournalist Ruben Van Gucht over zijn boek ‘Sportman’ 

In 2007 zette Ruben Van Gucht zijn eerste stappen in de sportjournalistiek. Sindsdien reist 
hij de wereld rond, op zoek naar de beste sportverhalen. In zijn boek ‘Sportman’ bundelt hij 
die kleine en grote anekdotes die de voorbije jaren op zijn pad zijn gekomen. De zoektocht 
naar Johan Bruyneel in Madrid, een aanvaring met Marc Wilmots in Brazilië, op hoogtestage 
met Jurgen Van den Broeck, het evangelie schenken aan Romelu Lukaku, de sprint 
aantrekken voor Greg Van Avermaet… Naast sportjournalist is Ruben Van Gucht ook zelf 
een echte sporter. Hij trekt elke dag zijn loopschoenen aan, waagt zich aan echte ultra runs 
en deed al een gooi naar het werelduurrecord. In ‘Sportman’ neemt hij de lezer mee op 
wereldreis door Europa, Afrika en Zuid-Amerika, en vertelt hij de verhalen die zich de 
voorbije tien jaar in zijn carrière en zijn leven hebben afgespeeld. De verhalen van de 
sportjournalist, maar evengoed die van de sporter. Ruben Van Gucht las zijn boek 
‘Sportman’ zelf in in onze bibliotheek. (…) U kunt nu luisteren naar een gesprek tussen 
Ruben Van Gucht en Jean Bos, voorzitter van de Gebruikersraad van onze bibliotheek. (…) 
Ruben Van Gucht. Sportman. Ingelezen door de auteur. Speelduur: 6 uur. Boeknummer: 
25867.  



Het Neusje van de Zalm: ‘Ilias: wrok in Troje’ van Homerus en ‘Het huis van de namen’ van 

Colm Tóibín 

Deel 1: ‘Ilias: wrok in Troje’ van Homerus. 

Dat hij waarschijnlijk nooit echt heeft bestaan, verhindert Homerus niet al meer dan 25 
eeuwen de vergetelheid te trotseren. Zowel Ilias als Odyssee zijn dan ook oerverhalen, op 
het stramien van twee van onze oudste metaforen: het leven als strijd, en het leven als een 
reis. De verhalen over de tien jaar durende belegering en uiteindelijke ondergang van de 
stad Troje, en over de eveneens tien jaar durende omzwervingen van een van de grootste 
Griekse helden uit die Trojaanse oorlog, koning Odysseus van Ithaka, zijn ruim 2700 jaar 
oud, maar de mensheid is ze nog altijd niet beu. Homerus, van wie het dus niet zeker is of hij 
eigenlijk wel echt heeft bestaan (de wetenschap neigt op dit punt al lang tot de 
veronderstelling dat de beroemde epen het werk zijn van meer dan één generatie 
Oudgriekse dichters), was overigens al in de zesde eeuw voor Christus zo onsterfelijk, dat 
volgens een Atheense verordening zowel Ilias als Odyssee integraal voorgedragen dienden 
te worden tijdens de Panatheneeën, de vierjaarlijkse stadsfeesten ter ere van de godin 
Athena. ‘Ilias: wrok in Troje’ van Homerus, vertaald door Patrick Lateur, is een historische 
primeur: dit is de eerste Ilias-vertaling ooit van een Vlaamse hand. Lateur zorgt voor nog een 
nieuwigheid: hij vertaalde de Ilias in jambische verzen. Een jambe is een versvoet die uit 
twee lettergrepen bestaat, een onbeklemtoonde gevolgd door een beklemtoonde of een 
korte gevolgd door een lange. Er is veel dat mensen van de lectuur van de Ilias zou kunnen 
afhouden: het borstroffelende machismo, het warme bloed dat uit veel wrede bladzijden 
spuit, de onbarmhartige vreemdheid, de rare herhalingen, de ongeloofwaardige bende 
ruziënde en al te menselijke goden, de omvang van een kleine 16.000 Griekse verzen, de 
veronderstelde voorkennis, de honderden namen waarmee je om de oren wordt geslagen, 
het gebrek aan spanning wegens de-afloop-toch-al-bekend en bovendien herhaaldelijk 
voorspeld in het epos zelf. Enfin, waarom zou iemand dit 2700 jaar oude epos vandaag nog 
lezen? Daar zijn vijf redenen voor:  

1:  Omdat dit een weerzinwekkend, van bloed druipend en van schilden schitterend 

oorlogsmonument is. ’n Voorbeeldje… 

Achilles gaf hem in de nek een zwaardslag, 

zijn hoofd viel samen met de helm ver weg. 

Het merg spoot uit de wervels van zijn hals. 

2:  Omdat de Ilias een anti-oorlogsboek is.  

Het leven van een mens keert niet terug 

als het voorbij de haag is van zijn tanden. 

Het buit maken of winnen kan men niet. 

Ik dwaal hier rond, want diepe slaap zet zich 

niet op mijn ogen neer. De oorlog baart me zorgen. 

3:  Omdat de Ilias over emoties gaat: over het menselijk tekort, over gekrenkte trots en 

gebroken loyaliteit, over wrok en wraak en hun moordende consequenties, over wreedheid 

en mededogen en over de noodlottige ellende die mensen elkaar aandoen. 

En Agamemnon, zoon 

van Atreus, stond toen recht en stortte tranen. 

Zoals een bron met donker water langs 



een steile rots haar zwarte vloed laat vallen - 

zo slaakte hij een diepe zucht. 

4:  Omdat de meesterlijke homerische vergelijkingen, die Homerus zoals het adjectief het 

zegt misschien heeft uitgevonden, zo onweerstaanbaar zijn. 

Zijn hoofd viel op zijn schouder, 

als een papaver in een tuin, zwaar van 

zaad en lenteregens, zo bleef zijn hoofd 

ter zij geneigd, want zwaar woog hem de helm. 

- Zoals een moeder van haar kind, dat zoetjes 

te slapen ligt, een vlieg verwijderd houdt - 

zo hield Athena van zijn huid de pijl af. 

5:  Omdat de Ilias, die gaat over welgeteld 51 dagen en subliem is opgebouwd, 

onvergetelijke collectieve geheugenfragmenten en nevenpersonages bevat: het conflict 

tussen de in onze ogen puberale macho's Agamemnon en Achilles dat alles op gang brengt. 

De wrok, godin, van Peleus' zoon Achilles 

moet u bezingen. Hij was dodelijk, 

bracht voor Achaiërs rampspoed zonder einde 

en stuurde naar de Hades vele schimmen 

van forse helden; lijken werden voer 

voor honden en voor vogels allerhande. 

Maar zo voltrok zich het besluit van Zeus. 

(…)  

Deel 2: ‘Het huis van de namen’ van Colm Tóibín 

De Ierse schrijver Colm Toibin schrijft over het leven in de 21ste eeuw met personages uit de 

klassieke mythologie. De nieuwe roman van de Ierse, in 1955 geboren Colm Tóibín, 'Het 

huis van de namen', vangt aan met een knap staaltje poëzie van de dood. Op de tweede 

bladzijde lopen we met name reeds tegen een mes aan dat ‘met intimiteit en precisie 

het zachte vlees onder het oor doorboort en dan geluidloos over de keel wordt 

gehaald, zoals de zon zich langs de hemel beweegt, maar sneller en met meer 

graagte, en dan zijn donkere bloed dat vloeit met dezelfde onontkoombare 

stilte als waarmee het nachtelijk duister neerdaalt over de vertrouwde dingen’. 

U merkt het meteen: hier is niet de laagbegaafde bakkersdochter van om de hoek aan het 

woord. Wie dan wel? Niemand minder dan de befaamde Klytaimnestra, echtgenote van 

Agamemnon, moeder van Iphigenia, Orestes en Elektra, zijnde allen personages die wij 

kunnen kennen uit het werk van Homerus, Aischylos, Euripides, Sophocles en anderen – 

werk dat Tóibín niet zomaar navertelt of in een hedendaagse taal of context overplaatst, 

maar op basis waarvan hij in deze roman zijn eigen verhaal heeft willen vertellen. Niet dat dit 

verhaal sterk afwijkt van de versies van de oude Grieken: Klytaimnestra vermoordt 

Agamemnon omdat die hun dochter Iphigenia geofferd heeft aan de goden in ruil voor wind 

die gunstig in de zeilen van zijn oorlogsschepen blaast, waarna ze merkt dat zij lang niet de 

enige is in het gezin die voor wraakgevoelens vatbaar is. Op een bepaald moment keert zelfs 

haar minnaar, de zeer bronstige Aigisthos, zich tegen haar… 'Het huis van de namen' is dan 

ook een boek vol duistere intriges, een echte tragedie die wordt aangedreven door geweld, 

seks, machtswellust en verraad, geschreven vanuit verschillende vertelperspectieven – 



naast dat van Klytaimnestra ook die van Elektra en Orestes – en altijd in een gepast 

spectaculaire stijl die prachtig aansluit bij de dito gebeurtenissen. Het is de verdienste van 

Tóibín dat hij, met zijn meer dan gemiddelde aandacht voor het zwakke vlees en het rijkelijk 

in de rondte spattende bloed van zijn personages, hen schijnbaar moeiteloos voor ons, 

21ste-eeuwers, tot leven weet te brengen. En daarbij niet te beroerd is om, wars van alle 

psychologie, ook nog eens het register van het klassieke jongensboek te bespelen: ‘Hij 

mikte zo goed mogelijk en wist een steen in de open bek van de hond te 

gooien, waardoor het beest meteen de adem benomen werd en het brullend 

van de pijn op zijn rug viel.’. Toch lijkt 'Het huis van de namen' over nog meer te gaan, 

en meer bepaald dan over de gelijkenissen tussen de staat van onze hedendaagse 

geseculariseerde samenleving en het einde van de oude Griekse beschaving. Over de 

goden zegt Elektra op een gegeven ogenblik dat hun macht aan het afnemen is: ‘Over niet 

al te lange tijd zal het een andere wereld zijn, die zal worden beheerst door het 

daglicht. Over niet al te lange tijd zal het een wereld zijn die nauwelijks de 

moeite waard is om in te leven.’.  Voeg daarbij dat Klytaimnestra de moord op haar man 

louter volvoert – en daarmee ellende brengt over zichzelf en alle anderen – omdat zij weigert 

de goden te raadplegen en volledig zelfstandig haar besluiten wenst te nemen, en het lijkt 

erop of Tóibín heeft iets als een boodschap of zelfs moraal willen verweven in zijn vertelling.  

(…) Colm Tóibín. Het huis van de namen. Speelduur: 9 uur. Boeknummer: 26215. Homerus. 

Ilias: wrok in Troje. Speelduur: 22 uur. Boeknummer: 25780.  

Hedendaags: ‘Vooruitgang: tien redenen om naar de toekomst uit te kijken’ van Johan 

Norberg 

Toen een Zweedse fotograaf in 1977 in een dorp in het noorden van India de landarbeider 
Bhagant leerde kennen, wist deze niet dat hij in India woonde. Bhagant is analfabeet. En hij 
dacht dat de fotograaf last had van zijn oog omdat hij er steeds een machine tegenaan 
moest houden. Zo begint hoofdstuk zeven van het boek 'Vooruitgang' van de Zweedse 
historicus Johan Norberg. De vraag is: wordt de analfabete landarbeider gelukkiger als hij 
kan lezen en schrijven? Het was in onheuglijke tijden: de mens was opgestaan, zijn brein 
groeide, zijn vacht werd een huid en zijn woorden waren de eerste woorden. Een paar 
honderdduizend jaar geleden. We weten niet wat hij zei, we weten niet wat zij antwoordde. 
Die paar honderdduizend jaar gingen voorbij. Hij schreef niet, zij las niet. En dan, zo'n 
tienduizend jaar geleden: het planten van het eerste graan, het hoeden van de eerste geit. 
Landbouw en veeteelt. En dan, weer duizend of tweeduizend jaar verder: hij verkoopt zijn 
geit. Er ontstaat handel. Twee geiten. Het wordt geregistreerd door het bewaren van twee 
steentjes. Tien geiten: tien steentjes. Het vervolg is: krassen op een kalksteentje. 
Inkepingen. En dan: een eerste tekening. Hij verkoopt een os en hij tekent een ossenkop op 
het kalksteentje. De drijfveer voor de ontwikkeling van het alfabet is niet de drang om een 
liefdesbrief te schrijven maar de behoefte om de handel te registreren. Alfabet. Het woord is 
een samenstelling van alfa en bèta, de eerste twee letters van het Griekse alfabet. Hun 
namen komen uit de taal van de oude Feniciërs. Alfa komt van alef. Het betekent: os. Het 
alfabet ontstaat uit die ossenkop op het kalksteentje. Het Fenicische alfabet ontstond in de 
dertiende eeuw voor Christus. Vijfhonderd jaar later namen de Grieken het over en 
ontwikkelden het verder. Het Latijnse alfabet wordt honderd jaar later afgeleid van het 
Griekse. Het analfabetisme duurde nog eeuwen. Rond 1820 kon 12 procent van de 
wereldbevolking lezen en schrijven. Daarna gaat het razendsnel door scholing en leerplicht. 
Nu kan 86 procent lezen en schrijven. Dat is vooruitgang. Er was nog een vraag: wordt de 
analfabete landarbeider gelukkiger als hij kan lezen en schrijven? We laten de vraag 
beantwoorden door de Afrikaans-Amerikaanse slaaf Frederick Douglass, die figureert aan 
het eind van hoofdstuk zeven van het boek 'Vooruitgang'. De vrouw van zijn eigenaar, de 
slavenhouder Hugh Auld, had hem het alfabet bijgebracht. Hij leerde de betekenis van letters 



en woorden te doorgronden, hij leerde lezen en schrijven. Stiekem las hij kranten en boeken 
en ontdekte dat er andere staten in Amerika bestonden waar zwarten vrije mensen waren. 
Hij ging verlangen naar de vrijheid. In 1838 ontsnapte de dertigjarige slaaf door op een trein 
naar het noorden te springen. (…) Het gaat steeds beter met de wereld. Alleen wordt dat 
opzienbarende feit overschaduwd door de paar oorlogen, hongersnoden en milieurampen 
die de vooruitgang nog niet heeft kleingekregen. Maar ook dat zal niet lang meer duren, 
denkt Johan Norberg. Het gebeurt weleens dat mensen boos worden, nadat ze Johan 
Norberg hebben horen spreken. 'De boodschap dat de wereld niet ten onder gaat, is soms 
lastig te aanvaarden', zegt hij aan de telefoon vanuit Zweden. 'Dat is ook logisch. Je zorgen 
maken is deel van je identiteit. Daarmee laat je zien dat je om de wereld geeft.' Niet dat 
Norberg zich geen zorgen maakt. Hij ontkent niet dat de wereld voor problemen staat. 
Alleen, hij denkt dat de mensheid ze kan oplossen. Voor die stelling heeft hij een ijzersterk 
argument: in het verleden is het ook altijd gelukt. Zijn boek 'Vooruitgang' is een 
adembenemend overzicht van menselijke progressie. De wereld is rijker, gezonder, vrijer, 
gelijker en democratischer dan ooit. Dat toont Norberg aan met keiharde cijfers. In de 
afgelopen eeuw is de levensverwachting dubbel zoveel gestegen als in de 200.000 jaar 
daarvoor. Een kind dat vandaag ter wereld komt, heeft meer kans om zijn pensioen te halen 
dan zijn voorouders hadden om hun vijfde verjaardag mee te maken. In 1961 kregen 
inwoners van 51 landen minder dan 2.000 calorieën per dag binnen, in 2013 was dat er nog 
maar één. Haïti heeft nu minder zuigelingensterfte dan de rijkste landen op aarde in 1900. 
Elke tien minuten ontsnappen er wereldwijd duizend mensen aan extreme armoede. De 
twintigste eeuw was de minst bloedige ooit - ondanks twee wereldoorlogen. Nu kan 14 
procent van de wereldbevolking niet lezen en schrijven, in 1820 kon 12 procent dat wel. 
Norberg promoot zijn boek op Twitter met een grafiekje dat hij bovenaan zijn tijdslijn heeft 
geplaatst. Het vat het boek samen op een oppervlak van tien bij tien centimeter. Vijf scherp 
dalende curves stellen honger, armoede, analfabetisme, kindersterfte en vervuiling voor. De 
cynicus vraagt zich dan af waarom hij de stijgende curves van de ecologische voetafdruk, de 
broeikasgassen en het smeltende poolijs heeft weggelaten. 'Ik ontken het probleem niet', 
antwoordt hij. 'Maar ik ben optimistisch over de kans dat we het kunnen oplossen. We 
hebben in het verleden ook getoond dat we grote milieuproblemen de baas kunnen. Dus 
waarom nu niet? De technologie is er, we weten wat er moet gebeuren en ik denk dat het zal 
lukken.' Oké, gezondheid dan. In het boek toont Norberg dat we langer leven, dat 
kindersterfte drastisch is teruggedrongen en dat veel dodelijke ziektes op de terugweg zijn. 
Maar hoe zit het met onze geestelijke gezondheid? Het aantal zelfmoorden stijgt, klachten 
over burn-out en depressies ook. 'Mee eens', antwoordt hij. 'Maar een spreekwoord luidt: wie 
niet over voedsel beschikt, heeft één probleem; wie er wel over beschikt, heeft er duizend. Ik 
denk dat onze mentale gezondheid nu niet slechter is dan voorheen, maar dat we er meer 
aandacht aan besteden omdat andere problemen zijn opgelost. Als je elke dag strijd moet 
leveren om te overleven, dan ben je niet bezig met de vraag of je leven is wat je ervan 
verwachtte. Vergelijk het met kanker. Vroeger stierven er weinig mensen aan kanker, omdat 
ze al aan andere oorzaken waren bezweken voordat die ziekte de kop kon opsteken. Dat 
kanker nu een belangrijke doodsoorzaak is, toont aan hoe goed het met onze gezondheid 
gesteld is. Dat is nu eenmaal altijd zo. Achter elke drempel die je geslecht hebt, doemt er 
weer een andere drempel op.' Volgens Norberg is de vooruitgang van de mensheid voor een 
flink deel te danken aan globalisering. Hij plaatst de globalisering op dezelfde hoogte als de 
verlichting en de industriële revolutie. Doordat landen en werelddelen zich voor elkaar 
hebben opengesteld, is de extreme armoede in landen als China en India spectaculair 
afgenomen. Ook de oprukkende democratie en de teloorgang van dictaturen heeft met de 
globalisering te maken. De democratie is nu eenmaal de staatsvorm die de meeste kansen 
biedt op materiële vooruitgang. Daarmee gepaard gaat dan weer meer vrijheid: de positie 
van vrouwen, homo's en etnische minderheden is er de afgelopen decennia spectaculair op 
vooruitgegaan. Maar globalisering ligt onder vuur. Het zou volgens sommigen de 
ongelijkheid vergroten, en een race to the bottom in de hand werken. 'Globalisering is niet 
altijd en overal goed, maar grosso modo wel', zegt hij. 'Het staat vast dat door globalisering 
de sociale verhoudingen en de levensstandaard in de wereld de afgelopen jaren sterker zijn 



verbeterd dan ooit tevoren. De mensheid heeft zoiets nooit eerder meegemaakt. Het 
probleem is dat mensen denken dat dit een zero sum game is, en dat de winst in de 
ontwikkelingslanden ten koste gaat van de rijke landen. Maar wat globalisering heeft gedaan, 
is een stootkussen creëren voor de negatieve gevolgen die er in het Westen ook zijn: het 
heeft veel producten goedkoper gemaakt en daardoor de koopkracht verbeterd. Het 
probleem is dat dit een onzichtbaar proces is.' Die vaststelling suggereert dat de onrust bij de 
middenklasse in de westerse wereld op verkeerde aannames is gebaseerd. Hebben de 
Trump-stemmers en de Le Pen-aanhangers het dan helemaal verkeerd begrepen? 'Er speelt 
meer mee', denkt Norberg. 'Er is de globalisering, maar ook de financiële crisis en een 
algemeen onbestemd gevoel dat het verkeerd gaat met de wereld. Immigratie, terrorisme, 
dat draagt allemaal bij aan het verhaal dat het de verkeerde kant opgaat.' Terwijl dat dus 
helemaal niet zo is. Het aantal terrorisme-slachtoffers in het westen is verwaarloosbaar ('Er 
verdrinken meer mensen in hun badkuip'), en nam zelfs af, laat Norberg zien. In de jaren 70 
vielen er meer slachtoffers door separatistische en communistische terreur dan nu onder 
religieus terrorisme. Maar angstige mensen zijn vatbaarder voor populisten, zegt Norberg. 
Een van de interessantste hoofdstukken in zijn boek gaat over hoe die paradox te verklaren 
is: we worden steeds angstiger, terwijl er steeds minder is om bang of ongerust over te zijn. 
Voor een deel komt dat door hoe het brein functioneert: het fight or flight instinct. Gevaar en 
teleurstelling hakken er bij de mens veel zwaarder in dan veiligheid en geluk. Vandaar dat 
we meer aandacht hebben voor een neerstortend vliegtuig, dan voor het nieuws dat er nooit 
minder mensen stierven in een crash. Maar ook de media dragen eraan bij, zegt Norberg. 
Om te beginnen doordat nieuws zich tegenwoordig razendsnel over de hele aardbol 
verspreidt. 'De kans dat je in een overstroming sterft, is met 99 procent afgenomen. Maar er 
altijd wel ergens een overstroming om over te berichten. Ook het aantal moorden is 
spectaculair gedaald. Maar er is altijd wel ergens een moordenaar te vinden voor een 
verhaal'. En op de sociale media worden de meest spectaculaire of vreemde verhalen het 
vaakste gedeeld en verspreid. Norberg ontslaat de journalisten niet volledig van hun 
verantwoordelijkheid. Niet dat ze voortaan alleen over goed nieuws moeten berichten. 'Dat is 
geprobeerd, en het werkt niet. Je mag je ogen niet sluiten voor de problemen. Maar wel: 
meer context geven. Als je een verhaal brengt over honger in Noord-Nigera, zet dan in een 
klein kaderstukje dat er nu acht miljoen Nigerianen minder honger hebben dan 25 jaar 
geleden. Want het is belangrijk dat ook daarover wordt geschreven.' Het heeft geen zin om 
te verwachten dat mensen meer zullen openstaan voor de vooruitgang in de wereld, zegt 
Norberg. 'De mentaliteit van de mens kan je niet veranderen. Maar we kunnen wel zelf 
proberen het andere, positieve verhaal meer nadruk te geven.' (…) Johan Norberg. 
Vooruitgang : tien redenen om naar de toekomst uit te kijken. Speelduur: 8 uur. 
Boeknummer: 26060. 

Historie. Historia. Een boek over koning Albert I en koningin Elisabeth, en een boek over 

koningin Victoria. 

We beginnen met het boek ‘Albert en Elisabeth: mijn ouders’ dat prinses Marie José van 

België schreef over haar ouders koning Albert I en koningin Elisabeth. De rebelse Belgische 

prinses en tevens de laatste koningin van Italië koningin Marie José leefde van 1906 tot 

2001. Ze was het jongste kind van koning Albert I en koningin Elisabeth. Samen met haar 

broers Leopold en Karel beleefde ze de dramatische oorlogs- en vredesjaren in een klein, 

hecht wereldje. Het waren spannende periodes, militair, politiek, sociaal, economisch, 

nationaal en internationaal… In 1930 huwde ze met de Italiaanse kroonprins Umberto en na 

de Tweede Wereldoorlog werd ze koningin van Italië: 33 dagen lang. Na de uitroeping van 

de republiek en haar scheiding vestigde ze zich met haar vier kinderen, Maria Pia, Victor 

Emmanuel, Maria Gabriele en Maria Beatrice, in Zwitserland. Ze schreef historische werken 

over het huis van Savoye en over de Belgische koninklijke familie, en dit zowel in het Frans 

als in het Italiaans. In haar voorwoord van ‘Albert en Elisabeth: mijn ouders’ schrijft ze: “Dit is 

geen biografie die alle feiten en gebeurtenissen uit het leven van mijn ouders vertelt, maar 



veeleer een verzameling persoonlijke souvenirs, gebaseerd op een volkomen onbekend 

gebleven correspondentie die mijn moeder mij naliet. Het zijn intieme gegevens, notities uit 

dagboeken die ik met de lezer heb willen delen.”. Het verhaal van de koning-ridder en de 

excentrieke kunstzinnige koningin en hun familie bevat vele anekdotes en geeft een beeld 

van het leven aan het hof in woelige tijden. Bekende historische figuren worden er vanuit een 

ongewone invalshoek bekeken: bijvoorbeeld Verhaeren, Einstein, Foch, Anseele, Kipling en 

Maeterlinck. (…) We steken het Kanaal over en gaan terug in de tijd, meer bepaald naar de 

negentiende eeuw. Daar regeerde Queen Victoria. Over deze iconische koningin schreef de 

Australische journaliste Julia Baird het boek: ‘Victoria, koningin: een intieme biografie van de 

vrouw die een wereldrijk regeerde’. Koningin Victoria was 1 meter en 49 centimeters groot, 

leefde van 1819 tot 1901 en was eigenzinnig en koppig. Haar rollen als vorstin, echtgenote 

en moeder vervulde ze vol overgave, maar niet altijd met veel gevoel voor haar omgeving. 

Voor haar onderdanen leek het alsof er nooit een tijd vóór koningin Victoria was geweest, en 

alsof er ook nooit een tijd ná zou zijn. Ze was de langstzittende monarch van Engeland: met 

haar kleine, mollige gestalte bezette ze de troon 63 jaar, 7 maanden en 2 dagen. De 

negentiende eeuw werd met haar begraven, en ook het Britse Rijk zou nooit meer zo groots 

zijn. Haar dood liet miljoenen verweesd achter, rouwend om 'de vertrouwde burgerkoningin, 

die het volk beschermde en warm hield onder haar grote, foeilelijke Schotse omslagdoek', 

aldus schrijver Henry James. Haar naam staat nog altijd voor fatsoen en vasthoudendheid in 

troebele tijden en bij groot verdriet. Victoria was een koningin voor de eeuwigheid. Dat ze 

nog altijd stof kan doen opwaaien bewijst de biografie van Julia Baird. 'Een intieme biografie' 

noemt Baird het boek, en dat is waar het schoentje wringt. Een iconische figuur als Victoria, 

die getrouw een dagboek bijhield en bij leven duizenden brieven schreef, moet liefst iconisch 

blijven, en gevrijwaard van al te menselijke trekken. Haar documenten werden dan ook ferm 

geredigeerd (onder andere door haar dochter Beatrice), onwelkom materiaal werd verbrand 

(onder andere door haar zoon Bertie, de latere Edward VII), en het koninklijk archief houdt 

wat er rest onder strikte controle. Dankzij notitieboekjes van Victoria's lijfarts en persoonlijk 

speurwerk slaagde Baird erin om Victoria van haar marmeren voetstuk te halen en haar als 

gewone sterveling neer te zetten. Bijna gewoon, dat was Victoria toen ze als tiener de Britse 

troon erfde. Of toch weer niet, want ze had een ijzeren wilskracht nodig om er te raken. Haar 

moeder, de hertogin van Kent, en haar moeders vertrouweling, de Ier John Conroy, aasden 

op zoveel mogelijk macht: moeder zou regentes worden en Conroy particulier secretaris, en 

Victoria zou als een poppetje aan hun hand dansen. Want zij was een jonge dwaas, zei 

Conroy, met haar hoofd vol opera en sentimentele romans, hoe kon ze op haar eentje 

regeren? Tien jaar lang beukten ze in op het koppige kind, maar Victoria liet zich niet 

manipuleren. Ze tekende geen enkele volmacht. Wel tekende ze op haar veertiende 

'Amazones op oorlogspad', waarin vrouwen met wapperende haren de mannelijke 

tegenstand onder de hoeven van hun paarden vertrappelden. 'Wanneer ze eenmaal besloten 

had wat haar te doen stond kon niets haar daarvan afbrengen', schreef een hoveling. De 

Britse politici zouden dat tot hun scha en schande ondervinden. Deze 'Engelse roos' nam 

haar opdracht serieus, besprak dagelijks 's lands toestand met de premier en las en 

discussieerde over alles wat ze geacht werd te tekenen. En dat was nogal wat, in een tijd 

waarin kinderarbeid ter discussie stond, de graanbelasting de armsten deed verhongeren en 

de stinkende Theems de cholera in Londen verspreidde. Victoria was een whig, veeleer 

progressief, en ze had Dickens gelezen: ze trok zich het lot aan van het volk en had niets op 

met de frivoliteiten van de adel. 'Onze lieve kleine koningin is in alle opzichten volmaakt', 

schreef whig-politicus Thomas Creevey. Haar lange haar wapperde nog altijd toen ze haar 

Duitse neef Albert op bezoek kreeg. Hij was door hun beider oom, Leopold I van België, als 



huwelijkskandidaat naar voren geschoven. Albert was knap, preuts, rechtschapen en 

gedreven, met een onweerstaanbare snor. De jonge koningin was op slag hopeloos verliefd - 

en daarna ook hopeloos getrouwd, want de liefde bleef het hele huwelijk branden: 'Het 

gevoel dat ik werd bemind door zo'n Engel als Albert was een te grote verrukking om te 

beschrijven!' De praktische Albert wist niet waar hij het had met zoveel passie maar ook hij 

was gelukkig, zij het met mate. Met Albert kwam er eigenlijk een koppel op de troon. De 

prins-gemaal werkte hard om van Engeland een moderne, rechtvaardiger staat te maken, 

open voor andere culturen en voor technologische vernieuwing. De allereerste 

'wereldtentoonstelling', de 'Great Exhibition' in het Crystal Palace, was de kroon op zijn werk. 

Maar voor Victoria brachten passie en huwelijk ook verdriet: negen kinderen - ze haatte 

zwangerschap en had geen overweldigend moederinstinct - en een deuk in haar 

zelfvertrouwen. Albert geloofde dat vrouwen niet gemaakt waren om te regeren en betuttelde 

haar: zij moest zich 'verbeteren', haar passionele karakter in toom houden en zo veel 

mogelijk op hem steunen. Florence Nightingale vond Victoria tijdens een privébezoek 'de 

meest onzelfstandige vrouw' die ze ooit gezien had. De amazone in Victoria kwam pas terug 

tot leven na het schokkende verlies van Albert - hij stierf op zijn 41ste - en vijf jaren intense 

rouw. De rouwkleding zou de koningin nooit meer afleggen, maar ze regeerde nog veertig 

jaar alleen en ze deed dat als vanouds: betrokken, vol victoriaans plichtsbesef en almaar 

conservatiever. Ze werd een levende paradox: koppig, vasthoudend aan haar eigen macht 

maar tegen vrouwenstemrecht. Vol medeleven voor armen die ze persoonlijk kende, maar 

weinig tuk op maatschappelijke verandering. Ze verfoeide het huwelijk als instelling maar 

vond het avontuurlijke liefdesleven van zoon Bertie en dochter Louise, een beeldhouwster, 

ook maar niets. Haar nakomelingen bevolkten de Europese vorstenhoven omdat ze hoopte 

op eenheid der volkeren: en ze slachtten elkaar af in de Eerste Wereldoorlog. Gelukkig heeft 

de oude koningin dát niet meer moeten meemaken. Eén troost had ze nog als weduwe: een 

innige vriendschap met haar bediende John Brown. Hoe innig, dat weet alleen zijzelf, maar 

Bairds biografie geeft een ontroerend, zij het nog altijd controversieel inkijkje. De 

ongedwongen omgang met het feitenmateriaal en de nadruk op het huiselijke leven en de 

intieme gedachtegang van Victoria maken deze biografie een plezier om lezen. Baird is 

verder ook degelijk, ze doet helder verslag van conflicten als de Frans-Duitse Oorlog van 

1870-1871 en van de Oosterse Kwestie (de opdeling van het Ottomaanse rijk). Op 2 maart 

1882 vuurde een gestoorde man een aantal kogels af op de koningin bij haar aankomst op 

het station van Windsor. Het doelwit bleef ongedeerd. De 62-jarige was gewend geraakt aan 

aanslagen. De teller stond inmiddels op zeven pogingen. Alle medeleven van haar 

onderdanen liet Victoria zich graag welgevallen. "Het is het waard om beschoten te worden", 

schreef ze na de gebeurtenis, "dan kun je zien hoe geliefd je bent." (…) Julia Baird. Victoria, 

koningin: een intieme biografie van de vrouw die een wereldrijk regeerde. Speelduur: 31 uur. 

Boeknummer: 26027. 45 braillebanden. Boeknummer: 42778. Marie José van België. Albert 

en Elisabeth: mijn ouders. Speelduur: 13 uur. Boeknummer: 25998. 

Vertel me een verhaal: ‘Zwart: Afro-Europese literatuur uit de Lage Landen’  

Wit overheerst in de Nederlandse literatuur. Maar nu is er het boek 'Zwart', met verhalen van 
twintig Nederlandstalige schrijvers. Schrijver Vamba Sherif herinnert zich zijn eerste 
Boekenbal nog goed. De Amsterdamse schouwburg was gevuld met louter witte mensen: 
"Iedereen zag in mij een muzikant. Toen ging de Surinaamse cabaretière Jetty Mathurin 
optreden. Ze zag mij zitten in het publiek, tussen alle schrijvers, en vroeg vanaf het podium: 
'Wat doe jij hier? De enige zwarte man in de zaal?'". (Tussen haakjes: straks, na het verhaal, 
hoort u twee sketches van Jetty Mathurin). Vijf romans schreef de uit Liberia afkomstige 



Vamba Sherif inmiddels sinds zijn debuut 'Het land van de vaders'. (Tussen haakjes: straks 
na de twee sketches van Jetty Mathurin hebben we het even over drie romans van Vamba 
Sherif die in onze Daisy-collectie zitten). Dat Vamba Sherif nog altijd een uitzondering is in 
de Nederlandse literatuur, vindt hij een enkele keer moeilijk, al heeft hij over lezers en 
positieve reacties op zijn werk niet te klagen. "Dat ik de enige zwarte man in de zaal ben, dat 
alleen al kan me bezighouden. Of ik daar echt thuishoor." Maar nu komen andere zwarte 
schrijvers eraan. Ze staan in het boek 'Zwart: Afro-Europese literatuur uit de lage landen', de 
bloemlezing die Vamba Sherif maakte samen met redacteur Ebissé Rouw. Twintig veelal 
jonge schrijvers uit Nederland en Vlaanderen, met roots ten zuiden van de Sahara: in Sierra 
Leone, Rwanda, Ethiopië of Burundi. Hun verhalen wisselen van kwaliteit en vorm, fictie 
staat naast journalistieke bijdragen. Maar in z'n geheel is de bundel fris en interessant. Hoe 
is het om altijd de enige zwarte tussen de witten te zijn? Hoe voelt het als de plek naast jou 
in de trein het langst leeg blijft? Variaties op dit thema komen in verschillende verhalen terug. 
Net als het witte privilege, migratie, thuiskomen en gezinshereniging. Maar ze gaan ook over 
liefde, hun ouders en de dood. Huidskleur is voor bijna alle schrijvers in 'Zwart' een belangrijk 
onderwerp, maar niemand beschrijft het zo mooi en zintuiglijk als Dalilla Hermans. In haar 
verhaal 'Zwarte gedachten' probeert zij zich te ontspannen op een massagetafel, als ze zich 
ineens realiseert dat zij zelf een zwarte huid heeft terwijl de handen van de masseuse wit 
zijn. Vervolgens ligt ze een uur lang te piekeren over zwart-zijn, hoezeer de masseuse ook 
haar best doet. Dalilla Hermans heeft roots in Rwanda en werd geadopteerd door Vlaamse 
ouders. (…) (…) Tot zover twee sketches van Jetty Mathurin. Vamba Sherif. Zwart: Afro-
Europese literatuur uit de Lage Landen. Speelduur: 7 uur. Boeknummer: 26037. 11 
braillebanden. Boeknummer: 43502. 
 
In onze collectie zitten drie Daisy-boeken van Vamba Sherif. Hij is in Liberia geboren en 
deels in Koeweit en Syrië opgegroeid. Sinds 1993 woont hij in Nederland. Zijn romans 
behandelen thema’s als migratie, thuishoren, liefde, kolonialisme en de spanning tussen de 
gematigde en de radicale islam. Zijn debuut had als titel: ‘Het land van de vaders’. 
Duizenden ex-slaven emigreerden in de negentiende eeuw vanuit Amerika naar een 'vrij 
land', Liberia, om daar een nieuw bestaan op te bouwen. Met hun Amerikaanse gewoontes 
waren zij echter niet geliefd bij de bewoners van het West-Afrikaanse gebied. Er was handel 
en onderwijs, een regering en een president, er waren christelijke kerken die hun best deden 
de 'heidenen' te bekeren. En er was een leger dat het binnenland met geweld onderwierp. 
Deze roman vertelt dit verhaal via de persoon van Edward, een Amerikaanse slaaf die 
dominee wordt en naar Liberia vertrekt om er het christendom te brengen en er de vrouw 
terug te vinden op wie hij ooit verliefd werd. De andere hoofdpersoon is Halay, een 
autochtone jongen uit het binnenland, die dorpshoofd wordt en zich verzet tegen de nieuwe 
regering. Een indringende roman die een helder licht werpt op de oorsprong van dit land en 
op de tegenstellingen die geleid hebben tot de burgeroorlog.  (…) Het land van de vaders. 
Speelduur: 8 uur. Boeknummer: 6742. 11 braillebanden. Boeknummer: 38822. 

Zwijgplicht. Als Tetesie, de bevelhebber van de Afrikaanse stad Wologizi, op onverklaarbare 

wijze verdwijnt, geeft de president van het land opdracht om een onderzoek in te stellen. 

William Moisoko Mawolo wordt met de taak belast. Hij denkt de missie tot een goed einde te 

kunnen brengen, maar wordt al snel geconfronteerd met de leugenachtigheid van de 

mensen die hij ondervraagt en met verschijnselen die hij niet kan verklaren. Langzaam raakt 

William verstrikt in een situatie waaruit hij zichzelf alleen kan redden als hij zijn 

tegenstanders met gelijke wapens bestrijdt. (…) Zwijgplicht. Speelduur: 5 uur. Boeknummer: 

8653. 

De zwarte Napoleon. Aan het einde van de negentiende eeuw hebben de koloniale heersers 

het Afrikaanse continent onder elkaar verdeeld. In die tijd wordt de dertienjarige Zaiwulo 

vanuit het oerwoud naar het hof van de geleerde Talahat Haidara gebracht. Daar leert de 



jongen lezen, liefhebben en vechten. Ondertussen probeert de nietsontziende krijger Samori 

Touré de volkeren in West-Afrika te verenigen in een vrijheidsstrijd tegen de buitenlandse 

machten. De levens van Zaiwulo en Samori, de zwarte Napoleon, kruisen elkaar. Zaiwulo 

wordt een belangrijke pion in het gevecht. (…) De zwarte Napoleon. Speelduur: 11 uur. 

Boeknummer: 24163. 

Het hoorspel: ‘De barometer’ van Alexander Kliment  

‘De barometer’ vertelt het verhaal van twee al wat oudere mensen, die elkaar toevallig in 

dezelfde coupé van een trein ontmoeten. Beiden hebben uit het leven geen enkel houvast 

overgehouden, maar tegenover elkaar willen ze dat niet toegeven, integendeel. Voor de 

ander bouwen zij een illusiewereld op, waar zijzelf evenwel niet in geloven. (…) 


