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Op de Hoogte 

Uw vrijwillige bijdrage 

Ik lees even de brief voor die eerstdaags in uw bus zal vallen. Geachte mevrouw, geachte 

heer, Elk jaar in oktober doen we een beroep op uw gulheid. We doen dit omdat u of iemand 

uit uw omgeving dagelijks geniet van een van onze duizenden luister- en/of brailleboeken. Of 

omdat u Luisterpunt om een andere reden een warm hart toedraagt. Jaarlijks vinden meer 

dan 120.000 boeken hun weg naar onze lezers. Daarnaast breidt onze samenwerking met 

gemeentelijke bibliotheken, rusthuizen en scholen gestaag uit. Meer en meer personen met 

een leesbeperking ontdekken zo onze Daisy-boeken. De laatste jaren hebben we veel 

geïnvesteerd in technologie: nieuwe Daisy-robots, Daisy-online, Mijn Luisterpunt, 

luisterfragmenten bij elk boek in onze online catalogus,… Dankzij onze subsidie én dankzij 

onze gulle schenkers kunnen we dit realiseren. We hopen dat we deze dienstverlening de 

komende jaren verder kunnen uitbouwen, samen met u. We willen uw financiële bijdrage 

gebruiken om onze online dienstverlening verder uit te bouwen, zoals bijvoorbeeld het 

beschikbaar maken van Knetterende Letteren op de online boekenplank, en ervoor zorgen 

dat ook bibliotheken, scholen en woon- en zorgcentra met Daisy-online goed aan de slag 

kunnen. Aan elke technologische ontwikkeling hangt een serieus prijskaartje, uw steun wordt 

zeker goed besteed. Onze werking kost handenvol geld. Toch willen we het lid worden van 



Luisterpunt, het lenen en verzenden van boeken kosteloos houden voor onze lezers. Wilt u 

Luisterpunt helpen met een financiële bijdrage om uw steun en waardering te uiten? Dat 

zouden wij heel erg op prijs stellen! U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer IBAN BE 

39 7350 7350 0019 (BIC KREDBEBB). Voor giften vanaf € 40 ontvangt u bovendien een 

fiscaal attest. Uw gift komt volledig ten goede aan onze (online) dienstverlening. Steun ons 

nog vandaag! Meer informatie over de bibliotheekdienstverlening vindt u op 

www.luisterpuntbibliotheek.be en op ikhaatlezen.be. Namens het bestuur en alle 

medewerkers van Luisterpunt danken wij u alvast van harte voor uw financiële bijdrage. Met 

vriendelijke groeten. Albert Keersmaekers, voorzitter Luisterpunt. Geert Ruebens, directeur 

Luisterpunt.   

De ervaringen van een nieuw lid van onze bibliotheek: ‘Nu lees ik zelfs meer 

dan vroeger’ 

Een artikel uit Visie, een publicatie van Beweging.net, het netwerk van christelijke 

werknemersorganisaties waarvan ook CM deel uitmaakt. Caroline Demeulenaere is 

slechtziend, maar dankzij de Luisterpuntbibliotheek kan ze blijven genieten van een goed 

boek. Die bib vol luisterboeken blaast dit jaar tien kaarsjes uit. ‘Op mijn smartphone lees ik 

wel twintig boeken per maand’, getuigt Caroline. Caroline Demeulenaere (58) uit Lauwe was 

pas 40 geworden toen haar zicht snel achteruit ging. ‘Het begon met nachtblindheid. ’s 

Avonds met de auto rijden zat er niet meer in. Mijn huisarts gaf het verdict, retinitis 

pigmentosa.’ Caroline lijdt aan een erfelijke ziekte van het netvlies waarbij het gezichtsveld 

steeds beperkter wordt. ‘In mijn geval zou ik er geleidelijk aan, na 35 of 40 jaar, helemaal 

blind van kunnen worden’, zegt Caroline. Ze kent de effecten heel goed: haar oudste broer 

heeft de ziekte al van jongs af aan. Nog een andere broer kreeg onlangs ook de diagnose. 

‘Mijn broers zijn mijn grote voorbeeld. Mijn oudste broer is intussen blind, maar kan nog 

alles: van dakwerken tot computers ontmantelen. Net zoals hij ben ik altijd positief in het 

leven blijven staan. Ook toen ik moest stoppen met werken. Het leven staat niet stil en ik heb 

mij kunnen aanpassen. Voor blinden en slechtzienden bestaan er eigenlijk heel veel 

voorzieningen en daar ben ik dankbaar voor.’ Luisterpuntbibliotheek of kortweg Luisterpunt is 

een van die voorzieningen. ‘Ik heb altijd graag gelezen en vond het heel erg dat ik geen boek 

of tijdschrift meer kon vastnemen. In een gewone bibliotheek kan ik op zoek naar 

grootletterboeken, maar dat voelt aan als lezen zoals de kinderen van het eerste leerjaar. 

Met mijn vergrotingsmachine kan ik nog een brief ontcijferen, maar ontspannend een roman 

lezen, dat is iets helemaal anders. Via mijn broers leerde ik Luisterpunt kennen, een 

bibliotheek met meer dan 25.000 luisterboeken. We hebben ons samen geregistreerd, 

volledig gratis. Het is heel makkelijk om een boek aan te vragen. Die download ik dan op 

mijn smartphone. Ik kan de boeken versneld of vertraagd laten afspelen. Niet enkel romans 

kunnen we opvragen. Ook kookboeken zag ik al de revue passeren. En een keer per maand 

krijgen we een tijdschrift van Luisterpunt, ‘Knetterende Letteren’, waar ik vijf uur aan lees.’ 

Caroline kijkt op van haar uitspraak. ‘Gek dat ik dat zo zeg: ik lees in uren nu, niet meer in 

pagina’s (lacht).’ ‘Meestal lees ik in de zetel, met mijn smartphone op luidspreker. Maar met 

mijn oortjes in kan ik overal lezen. Op een bankje aan zee, tijdens een terrasje, bij een korte 

wandeling. Altijd heb ik een goed boek op zak. Ik heb een heel brede smaak. Van thrillers tot 

domme romantische boeken. Ook waargebeurde verhalen en non-fictie over moordzaken, 

van Kennedy tot de parachutemoord, lees ik graag. Eigenlijk lees ik nu nog veel meer dan 

vroeger. Soms tot twintig boeken per maand!’ 



Nieuwe keuzelijsten voor Daisy-boeken en brailleboeken 

Twee jaar geleden hebben wij u de mogelijkheid gegeven om keuzelijsten voor Daisy-

boeken en voor brailleboeken aan te vragen. Bij deze doen we dat nu opnieuw. Het gaat 

hierbij wel degelijk om keuzelijsten, dus niet om volledige deelcatalogi. Elke keuzelijst bevat 

een selectie van honderd boeken. Dat wil zeggen dat als er van een bepaald genre of over 

een bepaald onderwerp meer dan honderd boeken zitten in onze collectie, we er een 

weloverwogen selectie uit maken. Per boek wordt telkens de auteur vermeld, de titel, de 

korte inhoud, de speelduur en het boeknummer, dus net zoals in “De Uitgelezen Rubriek”. U 

kunt keuzelijsten aanvragen uit diverse romangenres. Bijvoorbeeld: detectives, romantische 

boeken, thrillers, verhalen, enz… De volledige lijst geven we straks. Voor de informatieve 

boeken kunt u één of meerdere onderwerpen opgeven waarin u geïnteresseerd bent. 

Bijvoorbeeld een welbepaalde eeuw, een land, een oorlog, een sport, een ziekte, een 

wijsgerige stroming, een religie, enzovoort. Naast lijsten van romans en informatieve boeken 

kunt u ook van onze kinder- en jeugdboeken keuzelijsten aanvragen. Deze worden 

opgesteld per leeftijd: 3 jaar, 5 jaar, 6 jaar, 7 jaar, 8 jaar, 9 jaar, 10 jaar, 12 jaar en 14 jaar en 

ouder. U mag zoveel keuzelijsten aanvragen als u wilt. De keuzelijsten zijn verkrijgbaar in 

volgende vormen: 

1: op Daisy-schijf; de tekst wordt dan voorgelezen door een kunstmatige stem 

2: via e-mail 

3: in braille 

4: in gedrukte vorm 

De Daisy-, e-mail- en braillelijsten zijn gratis en moeten niet teruggestuurd worden. De 

gedrukte lijsten kosten drie euro per lijst en hoeven uiteraard ook niet teruggestuurd te 

worden. Gedrukte keuzelijsten kunt u enkel aanvragen door drie euro of een veelvoud 

daarvan (naargelang het aantal lijsten dat u wilt) over te schrijven op het rekeningnummer 

van Luisterpunt: BE 20 73 50 19 46 50 56. De kosteloze Daisy-, e-mail- en braillelijsten kunt 

u aanvragen op drie manieren: 

1: door een e-mailbericht te sturen naar: info@luisterpuntbibliotheek.be 

2: door een briefje te steken in een verzendhoesje van een Daisy-boek. 

3: door te bellen naar het nummer: 02 423 04 11 

Voor welke weg u ook kiest, gelieve steeds volgende gegevens te vermelden: 

1: Naam en lenersnummer. 

2: De keuzelijsten die u wenst te ontvangen. Bij informatieve boeken kunt u één of meerdere 

specifieke onderwerpen opgeven. 

3: De vorm waarin u het wilt ontvangen: op Daisy-schijf, via e-mail of in braille. Voor gedrukte 

keuzelijsten moet u eerst het bedrag overschrijven. Op het overschrijvingsformulier kunt u in 

het vakje bestemd voor de mededeling invullen welke lijsten u wenst te ontvangen. 

We beginnen met de Daisy-boeken. Van volgende romangenres zijn er nieuwe keuzelijsten 

gemaakt. Dat betekent dat de boeken die op deze lijsten staan niet in eerdere keuzelijsten 

werden opgenomen. 

Chicklit 

Dagboeken 

Detectives 

Engelse boeken 

Familiekronieken 

Historische romans 

Hoorspelen 

Ontwikkelingsromans 

mailto:info@luisterpuntbibliotheek.be


Romans die niet onder één noemer te vangen zijn 

Romantische boeken 

Thrillers 

Verfilmde boeken 

Verhalen 

Dan is het nu de beurt aan de brailleboeken. Van volgende romangenres zijn er nieuwe 

keuzelijsten beschikbaar: 

Autobiografische romans 

Columns 

Detectives 

Historische romans 

Ontwikkelingsromans 

Poëziebundels 

Psychologische romans 

Romans die niet onder één noemer te vangen zijn 

Romantische boeken 

Streek- en familieromans 

Thrillers 

Verfilmde boeken 

Verhalen 

De vijf beste boeken van Tom Wolfe 

In de lente van dit jaar overleed de Amerikaanse auteur en journalist Tom Wolfe op 88-jarige 
leeftijd. Hij schreef onder meer de bestseller 'Het vreugdevuur der ijdelheden'. Tom Wolfe, 
een eeuwig in wit pak poserende dandy, maakte in de jaren zestig furore met reportages 
over Californische subculturen allerhande en lsd-aanbidders. Hij was de uitvinder van de 
term ‘New journalism’, een genre waarin journalistieke reportages met literaire technieken 
worden verteld om ze aangenaam om lezen te maken. Zijn beste journalistieke boek is 
wellicht ‘Pure klasse’ (The Right Stuff uit 1979), dat het waaghalzenwereldje van testpiloten 
en de selectie van astronauten schilderde. Maar de meesten kennen Tom Wolfe vooral van 
zijn roman ‘Het vreugdevuur der ijdelheden’ (The Bonfire of the Vanities) uit 1987. Dit boek 
maakte Tom Wolfe schatrijk. Het gaat over een succesvolle beursmakelaar die verloren rijdt 
in de Bronx en daar een verkeersongeval heeft waarna hij alles –maar dan ook echt alles- 
verliest. 

Het vreugdevuur der ijdelheden. Als er één schrijver is die de excessen van het kapitalisme 
van onze tijd al in een vroeg stadium aankondigde, dan is het wel Tom Wolfe, met zijn 
schitterende roman ‘Het vreugdevuur der ijdelheden’. Wanneer Sherman McCoy, een jonge 
investeringsbankier met een veertienkamerappartement in Manhattan, betrokken raakt bij 
een bizar ongeluk in de Bronx, storten justitie, politici, pers, politie, kerkelijke instanties en 
een scala aan sjoemelaars van hoog tot laag zich likkebaardend op hem. We volgen McCoys 
teloorgang door de ogen van zijn vrouw en door die van zijn vriendin, door de ogen van de 
jonge openbare aanklager voor wie de zaak-McCoy als geroepen komt, en door die van de 
drankzuchtige Engelse journalist die zijn carrière in Amerika hoopt te redden. ‘Het 
vreugdevuur der ijdelheden’ is een vlijmscherpe satire die zich afspeelt in het New York van 
de jaren tachtig, maar waarvan de sociale en economische wetten vandaag de dag nog 
steeds onverkort van kracht zijn. (…) Het vreugdevuur der ijdelheden. Speelduur: 30 uur. 
Boeknummer: 3221. 30 braillebanden. Boeknummer: 37661. In onze collectie zit ook de 
Engelse versie: The bonfire of the vanities. Speelduur: 27 uur. Boeknummer: 600163. 



Pure klasse. In ‘Pure klasse’ beschrijft Tom Wolfe op meeslepende wijze de geschiedenis 
van de eerste Amerikaanse ruimtevluchten, de opleiding van testpiloot tot astronaut en het 
leven op de vliegbasis. Het kon niet anders: uit de bekwame handen van een reporter als 
Wolfe is een uiterst boeiend boek gegroeid over de complicaties op velerlei gebied van het 
grootste avontuur van deze eeuw. Meer bepaald heeft Tom Wolfe een beschrijving gegeven 
van het leven van de groep astronauten tijdens het Mercuryproject, de periode van de eerste 
Amerikaanse ruimtevluchten in het begin van de jaren zestig. Alle bekende personen uit die 
tijd komen ten tonele, zoals Sheppard, Glenn, Carpenter en Shirra. Het boek geeft een blik 
achter de schermen over de wereld van astronauten en testpiloten, hun eigen meningen en 
die van hun vrouwen. Het geheel is verhalend geschreven, waarbij de nadruk is gelegd op 
de zogenaamde pure klasse die testvliegers moeten hebben om de top te bereiken. (…) 
Pure klasse. Speelduur: 16 uur. Boeknummer: 2797. 

In alles een man. In ‘In alles een man’ is de setting Atlanta, Georgia: een uit zijn voegen 
gebarsten smeltkroes vol nieuwe rijkdom, hongerige speculanten en wereldwijze politici. 
Duistere onroerend-goedsyndicaten, het dagelijks leven achter de tralies, netwerken van 
illegalen, aan de kant geschoven eerste vrouwen van de bedrijfselite, raciaal geladen 
topsportstrategieën: in dit boek laat Tom Wolfe de verschillende werelden van de late jaren 
negentig de revue passeren met de verve, scherpzinnigheid en visie die hem tot een van de 
briljantste romanciers van deze tijd maakten. De hoofdpersoon van ‘In alles een man’ is de 
zestigjarige onroerendgoedmagnaat Charlie Croker die bezeten is door testosteron en door 
zijn kersverse, achtentwintigjarige vrouw Serena, maar die in zijn overmoed te veel risico’s 
heeft genomen. Zijn rijk staat op punt van instorten. Wanneer de burgemeester van Atlanta 
hem voorstelt om zich als blanke ex-footballspeler uit te spreken ten gunste van de zwarte 
ster-footballspeler Fareek Fanon, de held van de sloppenwijken van Atlanta, ziet hij zijn kans 
schoon. (…) In alles een man. Speelduur: 36 uur. Boeknummer: 4912. In onze collectie zit 
ook de Engelse versie: A man in full. Speelduur: 33 uur. Boeknummer: 600171. 

Ik ben Charlotte Simons. Charlotte Simmons, een beschermd opgevoed meisje uit een klein 
dorpje in North Carolina, krijgt een studiebeurs om naar een van de meest prestigieuze 
universtiteiten van de VS te gaan: Dupont University. De rijke traditie van deze elitaire 
universiteit maakt grote indruk op de mooie Charlotte. Tot haar groeiend ongenoegen lijken 
haar medestudenten meer geïnteresseerd in sport, seks en drank. Charlotte ontmoet haar 
bevoorrechte medestudenten: haar kamergenoot Beverly, die enkel oog heeft voor Duponts 
vele topsporters; Hoyt Thorpe, een rijkeluiszoon, die in een dronken bui per ongeluk in een 
vechtpartij belandt met de lijfwacht van de gouverneur van Californië; en Adam Geller, een 
subversieve journalist die zichzelf beschouwt als laatste intellectueel tussen zijn door seks 
en imago geobsedeerde medestudenten. Charlotte wordt zich langzamerhand bewust van 
haar onschuld en unieke positie die ze inneemt tussen deze personen, maar kan nog niet 
vermoeden welke centrale rol ze in hun levens zal gaan spelen. Tom Wolfe, de chroniqueur 
van de Amerikaanse zeden, zwierf vier jaar lang langs campussen om het leven van 
sporters, blokbeesten en mannetjesputters te observeren en zich de actuele jongerentaal 
eigen te maken. Resultaat is een verrukkelijk barokke pageturner vol spannende intriges en 
pittige satire. (…) Ik ben Charlotte Simons. Speelduur: 35 uur. Boeknummer: 7249. 

Terug naar het bloed. Deze roman begint met een politieboot die over de golven van 
Biscayne Baai voor de kust van Miami dendert. Aan boord bevindt zich onder anderen de 
jonge agent Nestor Camacho. De snelheid van de boot en de woeligheid van het water 
wijzen vooruit naar de bewogen vijfhonderd bladzijden die volgen. Uitgerekend Nestor, zoon 
van uit Cuba gevluchte ouders, jaagt geheel ongewild de Cubaanse gemeenschap tegen 
zich in het harnas; het laatste wat deze koortsachtige metropool, vol nieuwkomers die elkaar 
verafschuwen, kan gebruiken. Andere hoofdrolspelers zijn een Cubaanse burgemeester; een 
zwarte politiechef; een psychiater die profiteert van een rijke, aan porno verslaafde patiënt; 
zijn sexy Cubaanse verpleegster, tot voor kort Nestors grote liefde; een Russische oligarch 
die achter de kunstvervalsing van de eeuw zit; de verfijnde Ghislaine uit Haïti die volgens 



haar vader voor een blank meisje door kan gaan en haar wannabe gangster-broertje. ‘Terug 
naar het bloed’ geeft net als de eerdere grote romans van Tom Wolfe een dynamisch en 
gedetailleerd beeld van het geraas van deze tijd, vol rake typeringen en hilarische inzichten. 
(…) Terug naar het bloed. Speelduur: 28 uur. Boeknummer: 21051. 

De vijf beste boeken over het heelal.  

 

De schoonheid van het heelal is opmerkelijk. En vooral de gigantische omvang ervan is 

verbijsterend. Honderden miljarden sterrenstelsels, elk ervan bestaand uit honderden 

miljarden sterren, sommige op miljarden lichtjaren van elkaar gelegen – honderden triljoenen 

kilometers…  

Govert Schilling. Evoluerend heelal: een hoorcollege over de levensloop van de kosmos. In 

deze poëtische vertelling over de sterrenkunde behandelt Govert Schilling de levensloop van 

ons heelal. Hoe is het zover gekomen dat wij bestaan, dat planeten geboren worden en 

sterren sterven? Vanaf het prille begin vlak na de oerknal neemt Govert Schilling u mee op 

een fascinerende reis door de evolutie van de kosmos. Achtereenvolgens komen aan bod: 

de geboorte van het heelal, de heerschappij van de zwaartekracht, het ontstaan en de 

levensloop van sterren, de evolutie van het zonnestelsel, de toekomst van zon en aarde en 

het einde van het heelal. (…) Govert Schilling. Evoluerend heelal: een hoorcollege over de 

levensloop van de kosmos. Speelduur: 2 uur. Boeknummer: 18402. 

Stijn Meuris. Stijn en de sterren: een handboek over het heelal en omstreken. Na de fel 

gesmaakte zesdelige Canvas-reeks genaamd ‘Stijn en Het Heelal’ en de daarbijhorende 

reeks lezingen kon een vervolg niet uitblijven. Een heus boek met daarin verwondering, 

begeestering, vragen en antwoorden. Stijn Meuris, als kind al gefascineerd door het 

onmetelijke universum, gidst in ‘Stijn en de Sterren: een handboek voor het heelal en 

omstreken’ de lezer langs het pad der planeten, sterrenstelsels en bij uitbreiding het hele 

heelal. Waar komt het vandaan en waar gaat het in godsnaam naartoe? Wetenschappelijk 

verantwoord, uiteraard. Maar ook voorzien van filosofie en gedachten, dit alles in Meuris-stijl. 

Een wondere publicatie. Want als Stijn Meuris naar de sterren kijkt, dan zingt ie een flink 

stukje stiller. (…) Stijn Meuris. Stijn en de sterren: een handboek over het heelal en 

omstreken. Speelduur: 4 uur 30. Boeknummer: 18993. 

Lawrence Krauss. Universum uit het niets: waarom er iets is in plaats van niets. De 

internationaal befaamde natuurkundige en bestsellerauteur Lawrence Krauss geeft 

prikkelende, onthullende antwoorden op de meest fundamentele vragen. Waar komt ons 

heelal vandaan? Waarom is er iets in plaats van niets? En hoe zal het allemaal aflopen? 

Recente wetenschappelijke ontwikkelingen werpen meer licht op dit kosmologische 

vraagstuk: niet alleen kan er iets uit niets voortkomen, er zal altijd iets uit niets voortkomen. 

In opmerkelijk heldere bewoordingen, doorspekt met humor, legt Lawrence Krauss uit hoe de 

vork in de steel zit. Dit boek is een duizelingwekkende reis naar het begin van het begin, 

gebaseerd op de meest actuele verklaring voor de evolutie van ons heelal. (…) Lawrence 

Krauss. Universum uit het niets: waarom er iets is in plaats van niets. Speelduur: 7 uur 30. 

Boeknummer: 22812. 

Stephen Hawking. Het heelal: verleden en toekomst van ruimte en tijd. Waar komt het heelal 

vandaan? Hoe en waarom is het begonnen? Heeft het een einde en zo ja, hoe zal dat eruit 

zien? Uitgangspunten bij het zoeken naar antwoorden op deze vragen zijn twee 



natuurkundige theorieën: de algemene relativiteitstheorie (die de zwaartekracht en de 

macrostructuur van het heelal beschrijft) en de kwantummechanica (die het gedrag van de 

materie op microschaal beschrijft). Stephen Hawking, die een briljant theoretisch 

natuurkundige was, belichtte het onderzoek (en zijn eigen rol daarin) om deze theorieën te 

combineren. Hij nam ons mee naar de problemen over ruimte en tijd, natuurkrachten, zwarte 

gaten en moderne kosmologische theorieën. (…) Stephen Hawking. Het heelal: verleden en 

toekomst van ruimte en tijd. Speelduur: 8 uur. Boeknummer: 8367. 

Stephen Hawking. Het universum. In ‘Het heelal’ konden miljoenen lezers op aarde 

kennismaken met de ideeën van Stephen Hawking, een van de meest briljante theoretisch 

natuurkundigen sinds Albert Einstein. Met ‘Het universum’ richtte Hawking zich opnieuw tot 

het lezerspubliek om de voornaamste wetenschappelijke ontdekkingen en de daarmee 

verbonden vragen toe te lichten. In zijn toegankelijke stijl vol kwinkslagen liet hij ons 

deelnemen aan de ontdekkingstocht naar de geheimen van het universum, waaruit de 

opwinding van de natuurwetenschappers spreekt die vermoeden dat de geheimen van de 

kosmos op het punt staan zich aan ons te openbaren. (…) Stephen Hawking. Het universum. 

Speelduur: 6 uur. Boeknummer: 14266.  

Heerlijk ontspannend, lees maar, het is 
leuk wat er staat in: ‘De afwezigen’ van 
Lieke Kézér 

Vorig jaar ontving de Nederlandse schrijfster Lieke Kézér de Bronzen Uil voor haar debuut 

‘De afwezigen’. Haar boek gaat over Joshua James, een wonderkind dat opgroeit bij zijn 

psychotische moeder. Na haar dood ontfermt een bejaarde buurman zich over hem. Hij 

probeert de jongen uit zijn isolement te halen door hem saxofoon te leren spelen. In de jaren 

die volgen ontwikkelt Joshua James zich tot een muzikale legende, maar de demonen uit zijn 

verleden laten hem niet met rust. Het boek vertelt niet alleen het verhaal van Joshua's leven, 

maar ook de bijzondere verhalen van de mensen die zijn pad kruisen, zoals dat van zijn 

vader die hem al vroeg in de steek laat en een rouwend meisje in wie hij zijn gelijke vindt. 

Allen zijn zij in gevecht met de afwezigen in hun leven en met de eenzaamheid waartoe 

verloren liefde kan leiden. ‘De afwezigen’ is een tedere roman over verlies en overleven, 

ambities en opportunisme en de troostende kracht van muziek. (…)  Lieke Kézér. De 

afwezigen. Speelduur: 7 uur. Boeknummer: 26151.  

Heerlijk ontspannend: ‘Wolf’ van 
Kristien Hemmerechts. 

De nieuwe Kristien Hemmerechts kun je lezen als het sprookje van Roodkapje. In het 
hoofdpersonage, de eeuwige loser Vladimir, gromt en grauwt een wolf die wil toeslaan. Maar 
het komt allemaal goed. Vladimir Oeltsjenko is de welluidende naam van een vijftigjarige 
pianist die in het kielzog van de stand-upcomedian Leander furore maakt in Vlaamse en 
Waalse dorpszaaltjes. En daarmee zijn meteen de drie onderwerpen genoemd waarover 
mensen beginnen als ze al een praatje met Vladimir slaan: Leander, de naam Oeltsjenko en 
piano’s. Zo opent ijzersterk de nieuwe roman Wolf van Kristien Hemmerechts. Vladimir is 



geen aardige man. Hij is geboren uit een onenightstand en zijn ouders zien elkaar pas vijftig 
jaar later weer, op een begrafenis waar zijn vader de moeder alleen maar vriendelijk begroet 
omdat je nooit wist of je met een potentiële klant te maken had. De familie, kwart Russisch, 
hangt aan elkaar van opportunisme, alcoholisme, seksueel misbruik en intimidatie. Hoe kan 
iemand daar gezond in groot worden? Grootmoeder Baba, een gezworen koningsgezinde 
Brusselse die Frans en Nederlands door elkaar spreekt, heeft Vladimir uit de armen van zijn 
alcoholverslaafde moeder geroofd toen hij pas vijf dagen oud was. Pas veel later komt hij te 
weten dat Baba zijn moeder niet is, en die leugen vreet in hem als zoutzuur. Hij haat zijn 
oma en is woedend, altijd maar woedend: er zit een wolf in hem verscholen die ieder 
moment lijkt te kunnen toeslaan. Zijn zussen en halfzussen, zijn broers en halfbroers, zijn 
huurster, zijn therapeute, iedereen lijkt bang voor hem te zijn. En ook de lezer van Wolf zal 
op de punt van zijn stoel zitten wachten tot het beest toeslaat, als Vladimir met al zijn 
opgekropte frustraties achter zijn therapeute aan gaat. Ze zijn dan beland in een typisch 
product van deze tijd: een tot therapeutisch kuuroord omgebouwd klooster waar 
‘vriendelijkheid’ verplicht is en het antwoord op woede ‘loslaten’ heet. Therapie heeft de rol 
van religie in onze samenleving overgenomen, lijkt de schrijfster te willen zeggen: daarin 
zoeken de mensen balsem voor de ziel en vergeving van hun zonden. In het VRT-
programma ‘De Afspraak’ vertelde Kristien Hemmerechts waarom ze ‘Wolf’ schreef: (…) 
Kristien Hemmerechts. Wolf. Speelduur: 5 uur. Boeknummer: 26016. 6 braillebanden. 
Boeknummer: 17064. 

Auteurs lezen voor: ‘Dochter’ van 
Lenny Peeters 

Lenny Peeters las haar boek ‘Dochter’ zelf in in onze bibliotheek. (6-7) Dochter woont samen 

met haar vader in een verwaarloosd huisje. Het meisje is licht gestoord, wordt op school 

gepest en vindt rust en troost bij haar cavia’s die ze heel graag kleintjes zou zien krijgen. 

Daarom legt ze hen iedere dag op elkaar en steekt ze met een oorstokje kruiden en 

grassnippers in hun ‘vanvoren’. Tot ze sterven. Dat ze dit zo moet doen weet ze van haar 

oudere buurjongen Jonas, die haar graag zonder slipje ziet dansen. “Ga eens tot een bolletje 

opgekruld liggen,” zei hij, “net als een cavia,” waarna hij zijn stokje in haar stak en zij met 

bloed in haar slipje naar huis trok. Die avond propte ze kruiden en grassnippers in haar 

vanvoren. In haar boek ‘Dochter’ geeft Lenny Peeters een beeld van een totaal 

gedegenereerde wereld waarin seksueel misbruik de overhand voert. Er wordt incest 

geïnsinueerd, de huisarts heeft graag dat het meisje over zijn knie wrijft, zeker nu ze ‘bulten’ 

begint te krijgen en Jonas gaat steeds verder in de exploitatie van zijn buurmeisje. Naarmate 

de roman vordert, duiken er steeds meer gevangenisscènes op. Het mes dat dochter in de 

eerste zin van het boek in de grond steekt, heeft bloed gezien, begin je als lezer te beseffen, 

en het was vast geen caviabloed. Lenny Peeters vertelt haar verhaal vanuit het standpunt 

van het gestoorde, nimmer oordelende meisje. Dochter lijkt niets choquerend of erover te 

vinden. Het overkomt haar gewoon. Het onthutsende effect hiervan wordt nog versterkt door 

de bijzonder efficiënte, spaarzame stijl van het boek: korte hoofdstukken die bestaan uit 

korte zinnen die je een haarscherp beeld geven van een bizar bestaan. Beter één detail dat 

je omverblaast dan een karrenvracht langdradige beschrijvingen die je uiteindelijk alleen 

maar in slaap sussen, lijkt het devies van de schrijfster. Het resultaat is een roman die 

tezelfdertijd sprookjesachtig en ranzig rauw is. Even een voorbeeld. Hoe wordt de lokale 

rattenplaag aangepakt? (…) Lenny Peeters. Dochter. Ingelezen door de auteur. Speelduur: 4 

uur. Boeknummer: 26097. 



Een gesprek met professor Carl Devos 
over de gemeenteraadsverkiezingen en 
over zijn boek: ‘Politiek’  

Professor Carl Devos van de Rijksuniversiteit Gent is Vlaanderens boeiendste en meest 

gevraagde politicoloog. Weinigen slagen erin om de politiek in al haar aspecten (theorie, 

actualiteit, visie) zo gevat en begrijpelijk te beschrijven als hij. In politieke programma’s op tv 

en radio is hij dan ook een welkome gast, met zijn standpunten wordt rekening gehouden. 

De politiek beheerst het leven van de mensen, maar velen hebben moeite om alles te 

begrijpen. In zijn boek ‘Politiek’ legt Carl Devos stap voor stap uit hoe de politiek in elkaar zit. 

Hoe werkt een democratie en hoe werkt de Belgische staat? Waarvoor staan links en rechts 

en de grote ideologieën en hoe vertalen onze politieke partijen die idealen in de praktijk? Wat 

doet het parlement, wat is de macht van de regering en van de koning? Hoe ziet ons 

kiessysteem eruit en waarvoor gaan wij stemmen? Kortom: eindelijk een deugdelijk, 

laagdrempelig handboek over politiek, een onmisbare handleiding voor al wie van ver en van 

dichtbij de politiek volgt en wil snappen. (…) U kunt nu luisteren naar een gesprek tussen 

Bert Vereycken en Carl Devos. (…) Carl Devos. Politiek. Speelduur: 13 uur. Boeknummer: 

22302. Een ander boek van Carl Devos is: ‘Schijn of scharnier: politieke trendbreuken in de 

jaren ‘90’. Speelduur: 23 uur. Boeknummer: 9532. 

Het Neusje van de Zalm: ‘Klein land’ 
van Gaël Faye  

Wanneer je leest over de achtergrond van schrijver Gaël Faye denk je onwillekeurig aan 

muziekkunstenaar Stromae. Faye, hoewel ingetogener dan dit genie, is net als hij half Frans, 

half Rwandees, liedjesschrijver, rapper en heeft twee albums gemaakt. En hij kan dus nog 

een roman schrijven ook. Of er na dit debuut meer zullen volgen, is de vraag: ‘Klein land’ is 

een karakteristieke debuutroman, zeer autobiografisch, geïnspireerd op Fayes jeugd in 

Bujumbura, Burundi. Het hoofdpersonage van ‘Klein land’, de kleine Gabriel, kind van een 

Franse, blanke vader en een Rwandese Tutsi-moeder, haalt met zijn vriendjes kattenkwaad 

uit tussen de mangobomen in Burundi. De jongen weet het nog niet, maar zijn kinderwereld 

staat op instorten. Eerst gaan zijn ouders scheiden en vervolgens, in 1993, spat het hele 

land uit elkaar. Een jaar later begint in buurland Rwanda een verschrikkelijke genocide, die 

hem zijn halve familie zal kosten. Zijn zusje en hij worden onherroepelijk verbannen uit het 

land van hun kindertijd en naar Frankrijk geëvacueerd. ‘Klein land’ roept de geuren en 

kleuren op van een voorgoed verdwenen wereld en vertelt een universeel verhaal van 

teloorgegane paradijzen en verloren onschuld, van verscheurdheid en identiteit. De kracht 

ervan schuilt in de ongewoon luchtige toon, want ondanks alle verschrikkingen is ‘Klein land’ 

een onwaarschijnlijk poëtische, optimistische roman, waar de levensvreugde vanaf spat. 

‘Klein land’ werd bekroond met de Prix du Roman Fnac en de Prix Goncourt des lycéens. 

(…) Gaël Faye. Klein land. Speelduur: 6:00. Boeknummer: 25909.  



Hedendaags: ‘Lobbyen in de Wetstraat’ 
van Dominique Soenens 

Bedrijven, vakbonden, belangengroepen, ngo's, professionele lobbyisten: allemaal doen ze 

hun best om hun stempel op de Belgische politiek te drukken. Op welke manier doen ze dat, 

en met welke middelen? Hoe ver gaan ze daarin? Hoe weten ze de Wetstraat te veroveren 

en politici voor zich te winnen? Het zijn vragen die maar zelden een antwoord krijgen. Het 

clichébeeld over lobbywerk is er dan ook een van schimmige figuren die ver van het daglicht 

politici naar hun hand zetten. Maar verloopt het ook echt zo? Aan de hand van drie brandend 

actuele dossiers - de farmaceutische industrie, de nucleaire sector en defensie - brengt 

journalist Dominique Soenens in kaart hoe er gelobbyd wordt. En hoe sommige lobby's veel 

zwaarder wegen dan andere. Zijn onderzoek leidt tot verrassende inzichten. ‘Lobbyen in de 

Wetstraat’ biedt een onthullende blik achter de schermen van onze democratie en werd 

geschreven op basis van gesprekken met meer dan honderd politici, lobbyisten, 

politicologen, kabinetsmedewerkers en andere betrokkenen. Dominique Soenens was te 

gast bij Guy Polspoel op Kanaal Z, een televisiezender toegespitst op economische 

verslaggeving en eigendom van de Roularta Media Group. (…) Dominique Soenens. 

Lobbyen in de Wetstraat. Speelduur: 9 uur. Boeknummer: 25991. 

Vertel me een verhaal: ‘Werk werk werk’ 
van Christophe Van Gerrewey 

Vijf intrigerende uitsnedes uit het alledaagse werkleven presenteert Christophe Van 

Gerrewey in zijn boek ‘Werk werk werk’. De professor uit Zwitserland bijvoorbeeld, die vlak 

voor een belangrijke vergadering gehaast een keuze moet maken tussen een lungo en een 

americano. Volstrekt onbelangrijk, ware het niet dat Van Gerrewey diepgang weet te geven 

aan deze keuzestress met overpeinzingen over het verlammende effect van nieuwe 

technologie op de arbeidscommunicatie, opgetekend met een gejaagdheid die voelt als een 

flink cafeïne-shot. In een ander gesprek droomt de jonge academicus die bijna bezwijkt 

onder de moordende concurrentie binnen de academische wereld en vermoeiende 

zoektochten naar beurzen voor promotieonderzoek, heel even van een nieuwe carrière als 

kok. Tot de angst voor verandering weer toeslaat en hij verslagen concludeert: 'Kok worden 

zal een droom blijven, als een klontje suiker in een kopje lauwe, bittere thee - want zo 

smaakten mijn professionele bezigheden meer dan eens'. Zelfs de succesvolle schrijver 

Thomas, die de bewondering geniet van de bevriende professor omdat hij nooit later stopt 

met werken dan kwart voor één in de middag, heeft iets te klagen over zijn baan. Zo is het 

voor hem onmogelijk om thuis te werken, want dat leidt tot 'werk dat nooit ophoudt' - hij 

vergelijkt het theatraal met een gas dat 'tot in de kleinste uithoeken van het dagelijks leven 

naar binnen dringt'. Het slechte nieuws van ‘Werk werk werk’: of u nu zzp'er bent (dus een 

zelfstandige zonder personeel), of in vaste dienst, of leidinggevende: ook in de 21ste eeuw is 

arbeidsvreugde een zeldzaam verschijnsel. Het goede nieuws: u bent niet de enige die zich 

bewust is van zijn inwisselbaarheid binnen de arbeidsketen en die de nieuwe ontwikkelingen 

op de arbeidsmarkt soms moeilijk kan bijbenen. (…) Christophe Van Gerrewey. Werk werk 

werk. Speelduur: 8 uur. Boeknummer: 26015. 



Het hoorspel ‘Een geval van 
omgekeerde zwaartekracht’ van Bente 
Hamel 

Een verhaal over de verleidingskracht van geluid. Een reis door donkere gehoorgangen tot in 

het diepste, oudste deel van het brein. Planeten suizen, een radio-DJ orakelt en een 

zingende sirene lokt stervelingen voorbij de dampkring. (…) 

Een lezing van Chris Dusauchoit over 
zijn boek: ‘Honden zoals ze echt zijn: 
een geheel andere kijk op ons favoriete 
huisdier’ 

Chris Dusauchoit is dol op honden. Precies daarom schudt hij vaak het hoofd als hij hoort en 

leest wat mensen, en zelfs zogezegde hondenkenners en hondenfluisteraars over honden 

zeggen. Vlaanderens dierenvriend nummer 1 besloot daarom een boek te schrijven waarin 

hij de vloer aanveegt met de foute clichés die de ronde doen over honden. Over wolven en 

evolutie. Over domesticeren, socialiseren en traag volwassen worden. Over types en rassen. 

Over roedels en pikorde. Over zintuigen en intelligentie. Over de affectieve band met 

mensen en afscheid nemen. Dusauchoit vertelt boeiend, wetenschappelijk onderlegd en 

altijd weer tegen de stroming in. ‘Honden zoals ze echt zijn’ is een hondenboek zoals het 

nooit eerder geschreven werd. Tegelijk zegt Chris Dusauchoit dat zijn hondenboek er ook 

eentje voor mensen is. Hondenbaasjes moeten naar zichzelf leren kijken. Een mooi 

voorbeeld daarvan is de manier waarop mensen een hond laten zitten. Iedereen denkt dat 

de hond reageert op het commando 'zit', maar wie eens naar zichzelf kijkt, zal merken dat ze 

daarbij een vinger opsteken of wat vooroverbuigen. Dát is het signaal voor de hond. Chris 

Dusauchoit las zijn boek ‘Honden zoals ze echt zijn: een geheel andere kijk op ons favoriete 

huisdier’ zelf in voor onze bibliotheek.  (…) Op het feest naar aanleiding van het tienjarig 

bestaan van Luisterpunt stond ook een lezing van Chris Dusauchoit op het programma. Net 

voor de lezing begon was hij gefascineerd door een ontluikende romance tussen een witte 

en een zwarte geleidehond. Hij filmde het gebeuren met zijn smartphone en ging daarbij ook 

even hurken om op gelijke ooghoogte met de honden te komen. Toen stak de zwarte hond 

zijn ongelooflijk lange, rode tong uit om het oor van die nieuwsgierige en attente meneer 

uitgebreid te likken. De meneer vond het zalig. (…) Chris Dusauchoit. Honden zoals ze echt 

zijn: een geheel andere kijk op ons favoriete huisdier. Ingelezen door de auteur. Speelduur: 6 

uur. Boeknummer: 25336. 


