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Op de Hoogte 

Een gesprek met Diego Anthoons van de afdeling Communicatie en Promotie 

van onze bibliotheek  

(…) 

Het Verdrag van Marrakesh treedt in werking 

In juli, op de laatste bijeenkomst van de federale regering, werd het wetsontwerp m.b.t. de 

implementatie van het Marrakesh-verdrag in de Belgische wetgeving goedgekeurd. Nu staat 

zwart op wit dat alle groepen van mensen met een leesbeperking ons leespubliek zijn en dat 

boeken in aangepast leesformaat ongehinderd kunnen circuleren over lands- en taalgrenzen 

heen. Bevoegd minister Kris Peeters wilde hieraan de nodige ruchtbaarheid geven en 

organiseerde een persvoorstelling op maandag 6 augustus in Bibliotheek Permeke in 

Antwerpen. De minister lichtte de wetswijziging toe en stond i.s.m. Luisterpunt ook stil bij de 

concrete voordelen ervan. Daarna spraken enkele lezers van boeken in aangepast 

leesformaat hierover met de pers. Voor de dienstverlening aan personen met een 



leesbeperking én voor publicaties in een aangepast leesformaat werd een belangrijke 

mijlpaal bereikt. Ik lees nu even de persmededeling voor: “Kris Peeters stimuleert het 

toegankelijk maken van boeken voor mensen met leesbeperking. Vice-eersteminister en 

minister van economie en consumenten Kris Peeters maakt boeken, kranten en tijdschriften 

beter toegankelijk voor mensen met een leesbeperking. Er zullen geen auteursrechten 

moeten betaald worden op het omzetten van werken in een toegankelijk formaat en de 

verspreiding ervan onder mensen met een leesbeperking. De ministerraad keurde het 

wetsontwerp van minister Peeters goed. Hiermee komt ons land tegemoet aan een 

Europese richtlijn om het baanbrekende Marrakesh-verdrag in onze wetgeving te 

implementeren. Zo wordt ingegaan op deze UNESCO-aanbevelingen om de groeiende 

groep van mensen met een leesbeperking van lectuur in een aangepast leesformaat te 

voorzien. Kris Peeters zegt in dit verband: “Ook wie slecht ziet, dyslexie heeft of een andere 

leesbeperking heeft, moet kunnen genieten van de culturele rijkdom van boeken, kranten en 

tijdschriften. Het omzetten van werken naar brailleschrift, grootletterdruk of luisterboeken, is 

een dure en tijdrovende bezigheid. Door het omgezette werk vrij te stellen van 

auteursrechten, geven we bibliotheken voor mensen met een leesbeperking en andere 

organisaties een extra duwtje in de rug om cultuur breed toegankelijk te maken.” 

Organisaties zoals de Brailleliga en Luisterpunt zetten bestaande boeken, tijdschriften en 

andere werken om in formaten die toegankelijk zijn voor mensen met een leesbeperking. Het 

kan dan gaan om mensen met een visuele beperking, een leesstoornis zoals dyslexie, maar 

evengoed om mensen die omwille van een fysieke beperking geen boek kunnen 

vasthouden. Bestaande werken worden door de organisaties in toegankelijke formaten 

omgezet. Daartoe behoren brailleschrift, grootletterdruk, luisterboeken en -kranten. 

Toegankelijke boeken kunnen zowel op een fysieke drager als online worden verspreid. 

Zowel de omzetting naar een toegankelijk formaat als de verdere verspreiding ervan, worden 

voortaan vrijgesteld van auteursrechten. Het omzetten van werken is een dure en tijdrovende 

zaak en de vrijstelling van auteursrechten is een belangrijke stimulans voor het werk van de 

organisaties. Enkel erkende organisaties worden vrijgesteld van auteursrechten. Op die 

manier wordt vermeden dat geen auteursrechten zouden worden betaald op bijvoorbeeld 

een luisterboek dat bedoeld is voor een bredere doelgroep dan enkel mensen met een 

leesbeperking. Deze nieuwe wet laat ook toe dat er voortaan een grensoverschrijdende 

uitwisseling komt van boeken in een toegankelijk leesformaat. Hiermee wordt het vrij verkeer 

van cultuurgoederen gegarandeerd.” 

Inlezen met kleur in mijn stem 

De Daisy-boeken van onze bibliotheek worden ingelezen door vrijwilligers van ‘Blindenzorg 

Licht en Liefde’ en ‘Transkript’. Door Hilde Groeninck bijvoorbeeld. Al vijfentwintig jaar gaat 

ze twee keer per week naar een opnamestudio van Transkript in Zellik. (…) Hilde Groeninck 

las inmiddels al 77 boeken in. U vindt ze allemaal mooi op een rij als u in onze online-

catalogus bij ‘meer gedetailleerd zoeken’ Hilde Groeninck invult en daarna ‘inlezer’ aanvinkt. 

Onlangs las Hilde Groeninck een boek van Stefan Hertmans in: ‘Antigone in Molenbeek’, het 

prangende relaas van een jonge vrouw die op zoek gaat naar haar dode broer. Zij wil niets 

liever dan hem kunnen begraven, maar dat blijkt onmogelijk. Verwijzend naar de bekende 

tragedie van Sophocles schreef Stefan Hertmans een uiterst actuele, beklemmende en 

poëtische tekst over medeleven met iemand die helemaal alleen is komen te staan: de zus 

van een zelfmoordterrorist. (…) Stefan Hertmans. Antigone in Molenbeek. Ingelezen door 

Hilde Groeninck. Speelduur: 1 uur. Boeknummer 25594. 



De vijf beste boeken van Renate Dorrestein 

De Nederlandse schrijfster, journaliste en feministe, Renate Dorrestein, had het einde zelf 

aangekondigd: ze leed aan ongeneeslijke slokdarmkanker en stierf op 4 mei. 

Familiegeheimen, geweld, een verstikkende atmosfeer, in elkaar geknutselde 

gezinsconstellaties… daarover schreef ze. Maar altijd met humor en lichtvoetigheid. Ze was 

een erg toegankelijke schrijfster, die ook mensen deed lezen die anders niet aan romans 

toekwamen. Ze was een leesbevorderingscampagne op zich. De inspiratie haalde ze vaak 

uit haar eigen leven. Over het chronisch vermoeidheidssyndroom waar ze aan leed, over de 

zelfmoord van haar zus, over haar writer's block. Ze was een vlotte verhalenverteller, en 

behalve humor zit er ook een griezelig, "gothic" en thrillerachtig kantje aan haar werk, waar 

nogal wat gepest en gemoord wordt. Belangrijk is ook het feminisme van Renate Dorrestein. 

Op de barricaden voor emancipatie was ze recht voor de raap. Ooit schreef ze een tekst 

waarin ze voorspelde dat de mannen "wegens overbodig" zouden uitsterven. Ze riep ook de 

feministische Anna Bijns-literatuurprijs in het leven. Hoewel ze zo vaak over ouder-

kindrelaties schreef, was ze bewust kinderloos. Dat was volgens haar een gevolg van de 

jaren zestig en de pil die toen beschikbaar werd. "Wij waren de eerste generatie die 

losgekoppeld werd van de biologische bestemming om moeder te worden," zei ze. "Bij ons 

was het: hoeft het niet, dan doe je het ook niet! Een beslissing waar ik nooit spijt van kreeg. 

Later werd ik wel stiefmoeder en suikertante”. We beginnen met haar boek: ‘Zolang er leven 

is’. Iedere zomer gaan drie vriendinnen, samen met hun mannen en kinderen, een week met 

elkaar op vakantie. Na een chaotisch verlopen picknick denkt ieder van hen dat een van de 

anderen baby Babette wel mee naar huis genomen zal hebben. Als ze spoorloos blijkt, 

breken er voor de wanhopige ouders maanden van gekmakende onzekerheid aan. Want wat 

is er met de kleine Babette gebeurd? Leeft ze nog? Is ze ontvoerd? Waarom zoeken de 

ontvoerders dan geen contact? (…)  Zolang er leven is. Speelduur: 10 uur. Boeknummer: 

15503. Echt sexy. 'Ik ben Fiebie Koolveld, ik ben dertien, ik ben voor niemand bang. Ik heb 

mijn nieuwe H&M topje aan. Ik heb twee mobieltjes, een laptop, een TomTom en een Xbox. 

Allemaal van Johnny gekregen.' Beklad met graffiti, behangen met posters van nul-zes-

sekslijnen en bevolkt met minderjarige dealers, pimp-units en gangsta's: zo ziet het 

universum van de Amsterdamse scholier Fiebie eruit. Vaak heeft ze het gevoel dat zij de 

enige is die terugverlangt naar de tijd dat de wereld nog minder gemeen was. En zeker de 

enige die het iets kan schelen dat er de hele tijd meisjes verdwijnen, spoorloos, en zonder 

dat er een haan naar kraait. Als op een dag ook haar beste vriendinnetje Sacha wordt 

vermist, begint Fiebie aan een lange zwerftocht door de stad. Opgejaagd door de duistere 

Klimwand, die er op uit is háár te laten verdwijnen, dromend over haar moeder in 

Oezbekistan, en hunkerend naar Johnny, haar moeders vriend bij wie zij in huis woont, 

belandt ze ten slotte bij Van Hamelen, expert in het opsporen van vermiste meisjes. Met 

‘Echt sexy’ begeeft Renate Dorrestein zich ver buiten de gebaande paden van de 

Nederlandse literatuur. Ze laat zien wat er gebeurt als de volwassenen het laten afweten en 

kinderen daardoor geen kind meer kunnen zijn. (…) Echt sexy. Speelduur: 7 uur. 

Boeknummer: 9194. De stiefmoeder. De succesvolle quiltmaakster Claire Paagman vertrekt 

voor een week naar Whitby om een prestigieuze kunstprijs in ontvangst te nemen. Samen 

met echtgenoot Axel had ze er een romantisch uitje van willen maken, met een verblijf in een 

vijfsterrenhotel aan de Engelse kust. Maar op het laatste moment besluit Axel thuis te blijven, 

en belandt de forse Claire tot haar verbijstering alleen in een te kort hotelbed. Stukje bij 

beetje wordt duidelijk dat Axels afwezigheid alles te maken heeft met zijn dochter Josefien, 

voor wie Claire al twaalf jaar nuchter maar liefdevol zorgt. Sinds Josefien haar stiefmoeder in 

vertrouwen nam, staat het gezin onder hoogspanning. Dit boek gaat over een 



loyaliteitsconflict in een samengesteld gezin, waarbij jarenlang verzwegen frustraties 

genadeloos aan het licht komen. Het verhaal wordt achtereenvolgens verteld door 

stiefmoeder Claire, haar man Axel en diens zestienjarige dochter Josefien. De roman werpt 

de vraag op of liefdesgeluk sterker kan zijn dan de bloedband tussen ouder en kind. Of blijft 

een stiefouder altijd een lichaamsvreemd orgaan dat onvermijdelijk wordt afgestoten? 

Renate Dorrestein slaagt er als geen ander in de tijdgeest haarscherp te vangen en 

excelleert in originaliteit en humor. (…)  De stiefmoeder. Speelduur: 6 uur. Boeknummer: 

19589. 10 braillebanden. Boeknummer: 30937. Weerwater. De wereld vergaat. Alleen 

Almere blijft bestaan. Van de bevolking zijn nog maar enkele duizenden inwoners over. Op 

een paar honderd ontsnapte gevangenen na zijn dat allemaal vrouwen. ‘Weerwater’ is een 

ongeëvenaarde Dorrestein-vertelling over uitzichtloosheid en hoop, over egoïsme en 

opoffering, maar vooral over de liefde en ons verlangen naar geborgenheid. Spannend, 

teder, ontroerend en geestig. Renate Dorrestein las ‘Weerwater’ zelf in. (…) Weerwater. 

Ingelezen door de auteur. Speelduur: 9 uur. Boeknummer: 22660. 14 braillebanden. 

Boeknummer: 40615. Liever horen we onszelf. Een liefdesverhaal met verliezers. De jonge 

fotografe Mila raakt Dennis kwijt, de liefde van haar leven. Hij is op een dag spoorloos 

verdwenen van het zeiljacht van haar vader. Ongeluk of opzet? Ze is en blijft woedend op 

iedereen die ervan uitgaat dat Dennis dood is en ze zoekt de confrontatie op met Dennis' 

moeder die als een excentriek kruidenvrouwtje in een afgelegen bosgebied woont. Het 

verhaal draait vooral om hun karakters en botsingen. Familievetes komen dus ook aan de 

‘koude kant' voor, wil Dorrestein kennelijk zeggen. Ook dit verhaal is een typische Dorrestein 

met dwarse karakters, scherpe dialogen en zwartgallige humor. Renate Dorrestein las 

‘Liever horen we onszelf’ zelf in. (…) Liever horen we onszelf. Ingelezen door de auteur. 

Speelduur: 1 uur 20 minuten. Boeknummer: 22919. 

De zeven beste boeken over waardig sterven 

Manu Keirse. Later begint vandaag: antwoorden over de laatste levensfase, palliatieve zorg 

en euthanasie. Het maatschappelijk debat rond palliatieve zorg en euthanasie woedt volop, 

maar patiënten en hun omgeving blijven nog al te vaak in de kou staan. Velen van hen raken 

verstrikt in de medische en juridische mallemolen en zijn op zoek naar duidelijke informatie. 

De auteur beantwoordt in dit boek dertig concrete vragen. Hoe kun je je bijvoorbeeld 

voorbereiden op het afscheid? Wat zijn de mogelijkheden op het vlak van palliatieve zorg en 

euthanasie? Hoe kun je zelf beslissen hoe je de laatste fase van je leven wilt vormgeven? En 

wat als een zieke niet meer in staat is zelf beslissingen te nemen? (…) Manu Keirse. Later 

begint vandaag: antwoorden over de laatste levensfase, palliatieve zorg en euthanasie. 

Speelduur: 11 uur. Boeknummer: 21854. Lieve Thienpont. Libera me: over euthanasie en 

psychisch lijden: getuigenissen en reflecties. Lieve Thienpont, psychiater en 

psychotherapeute, zoekt al vele jaren niet aflatend naar wegen om mensen met ondraaglijk 

en perspectiefloos lijden te helpen bij het sterven. De euthanasiewet biedt daarbij 

mogelijkheden voor mensen met een psychiatrische problematiek. Vanuit een diep 

menselijke betrokkenheid hanteert ze in haar werk sleutelbegrippen als hoop, procesmatig 

en in verbinding. Zij laat zich daarbij met geduld en respect gidsen door de patiënt. Van 

onschatbare waarde zijn de getuigenissen in dit boek. Veel beter dan elke theoretische 

beschouwing helpen zij de lezer betrokken te raken op de moeilijk te begrijpen realiteit van 

mensen die ondraaglijk en perspectiefloos psychisch lijden. Het is voor Lieve Thienpont van 

het grootste belang dat patiënten de spreekkamer verlaten met een nieuwe sprankel hoop, 

zij het niet op een beter leven, dan toch op een menswaardige dood… ‘Libera me’ werd 

ingelezen door de echtgenoot van de auteur. (…) Lieve Thienpont. Libera me: over 



euthanasie en psychisch lijden: getuigenissen en reflecties. Speelduur: 14 uur. 

Boeknummer: 2379. Carlo Leget. Ruimte om te sterven: een weg voor zieken, naasten en 

zorgverleners. In het boek ‘Ruimte om te sterven’ heeft Carlo Leget een nieuw, flexibel en 

praktisch model ontwikkeld als steun voor zieken, naasten en zorgverleners bij de vele 

vragen die opkomen in de terminale fase van een leven. Teruggrijpend op oude bronnen 

worden vijf spanningsvelden benoemd rond kwesties als zelfbeschikking, grenzen van 

medisch handelen, de omgang met lijden, afscheid nemen, schuld en geloofs- en zinvragen. 

De verdienste van het boek is dat zich binnen de vijf spanningsvelden een weg aftekent die 

voldoende concreet is om oriëntatie te bieden, maar die ook genoeg openheid tot 

aanpassing biedt voor mensen met verschillende levensbeschouwelijke of religieuze 

achtergronden. ‘Ruimte om te sterven’ is voor een breed publiek geschreven. Ieder 

hoofdstuk begint met een herkenbare praktijksituatie en belangrijke inzichten worden door 

middel van praktische voorbeelden concreet gemaakt. (…) Carlo Leget. Ruimte om te 

sterven: een weg voor zieken, naasten en zorgverleners. Speelduur: 6 uur. Boeknummer: 

25840. 11 braillebanden. Boeknummer: 30654. Goedele Van Edom. Zolang ik nog leef: over 

ongeneeslijk ziek zijn, herinneringen nalaten en blijvende verbondenheid. Wat als je te horen 

krijgt dat je niet meer zult genezen? Mensen die te horen krijgen dat ze ongeneeslijk ziek 

zijn, staan voor een zwaar rouwproces. Tegelijkertijd willen ze hun omgeving zo goed 

mogelijk voorbereiden op het naderende afscheid. Goedele Van Edom begeleidt al meer dan 

vijftien jaar mensen tijdens de laatste maanden van hun leven. In dit boek toont ze wat er 

gebeurt als je te horen krijgt dat je nooit meer beter wordt, hoe je in die tijd samen met je 

naasten kostbare herinneringen kunt verzamelen, en waarom dit zo belangrijk is in het 

rouwproces. (…) Goedele Van Edom. Zolang ik nog leef: over ongeneeslijk ziek zijn, 

herinneringen nalaten en blijvende verbondenheid. Speelduur: 5 uur. Boeknummer: 25882. 

Patrick Wyffels. De LEIFarts, of De weg naar een waardig levenseinde. Vijftien jaar na de 

stemming van de euthanasiewet blijft het onderwerp in de taboesfeer. Dit boek van dokter en 

LEIFarts Patrick Wyffels wil daar verandering in brengen. In een dertigtal verhalen vertelt hij 

hoe hij zijn hele leven en carrière lang is omgegaan met de lijdende mens en met de dood. 

En vooral hoe hij als dokter en LEIFarts een bijdrage heeft geleverd om mensen die 

ondraaglijk leden - lichamelijk en/of psychisch - een waardig levenseinde te bezorgen. Hij 

vertelt over zijn eerste confrontaties met de dood als kind, en hoe die ervaringen ertoe geleid 

hebben dat hij geneeskunde ging studeren en huisarts werd. En hoe hij zich later aansloot bij 

LEIF, het LevensEinde InformatieForum, en zich actief ging inzetten voor lijdende patiënten 

en euthanasie ging toepassen. Wyffels beschrijft open en waarheidsgetrouw alle aspecten 

van de euthanasie, van de aanvraag tot de uiteindelijke uitvoering, en gaat daarbij geen 

enkel taboe uit de weg. Verdriet, opluchting maar ook twijfel, het komt allemaal aan bod. Zo 

krijgt de lezer een inkijk in de spreekkamer van een LEIFarts en ook begrip voor de 

bijzondere taak die deze dokters op zich nemen, te midden van een maatschappelijk debat 

dat nooit zal stilstaan. (…) Patrick Wyffels. De LEIFarts, of De weg naar een waardig 

levenseinde. Speelduur: 7 uur. Boeknummer: 25925. Elizabeth Nobel. Diamanten op mijn 

wang: afscheid van mijn moeder. Terwijl de schrijfster werkte aan een roman, was haar 

moeder stervende. Twee keer per week zocht ze haar op en hield een dagboek bij van hun 

beider stemmingen en ervaringen. Wat voor houding neem je als kind aan tegenover een 

moeder wier geheugen minder wordt en die steeds afhankelijker van je wordt? En wat moet 

je doen wanneer je moeder aangeeft niet meer te willen leven? In een liefdevol portret gaat 

de schrijfster op zoek naar het meisje en de vrouw die haar moeder was. (…) Elizabeth 

Nobel. Diamanten op mijn wang: afscheid van mijn moeder. Speelduur: 6 uur. Boeknummer: 

942. 6 braillebanden. Boeknummer: 37611. We eindigen met een roman: ‘De begeleider’ van 



Peter Drehmanns. Zelfs de dood lijkt tegenwoordig maakbaar. Is een efficiënte zelfmoord, 

Zwitsers zindelijk uitgevoerd, het hoogst haalbare? Of is het een van de vele uitwassen van 

hysterische hygiëne waar de moderne mens zich aan onderwerpt? Leo Zonderland, eigenaar 

van een reisagentschap, heeft zich gespecialiseerd in het begeleiden van ‘suicide tourists’ 

naar Zürich. Daar is een stichting gevestigd die levensmoede mensen een uitweg aanbiedt in 

de vorm van 15 gram natrium-pentobarbital. De door de psychiatrie opgegeven mevrouw R., 

de impotente meneer M. en de arbeidsongeschikte mondhygiëniste mevrouw W. hebben alle 

drie een bindende afspraak in Zürich. Met doelmatige tact rijdt Leo Zonderland hen erheen. 

Maakt hij zich schuldig aan ordinaire broodwinning of schenkt hij zijn klanten eindelijk een 

overwinningsroes? ‘De Begeleider’ is een turbulente ‘road novel’, een onthutsende maar 

soms ook tedere vertelling, zwenkend tussen tragedie en komedie. (…) Peter Drehmanns. 

De begeleider. Speelduur: 9 uur. Boeknummer: 17703. 

Heerlijk ontspannend: ‘Pogingen iets van het leven te maken: het 

geheime dagboek van Hendrik Groen, 83 1/4 jaar’ 
Hendrik Groen mag dan oud zijn, hij is nog lang niet dood en niet van plan zich eronder te 

laten krijgen. Toegegeven: zijn dagelijkse wandelingen worden steeds korter omdat de 

benen niet meer willen en hij moet regelmatig naar de huisarts. Technisch gesproken is hij 

bejaard. Maar waarom zou het leven dan alleen nog maar moeten bestaan uit koffiedrinken 

achter de geraniums en wachten op het einde? In korte, ogenschijnlijk luchtige, maar vooral 

openhartige dagboekfragmenten laat Hendrik Groen je een jaar lang meeleven met alle ups 

en downs van het leven in een verzorgingshuis in Amsterdam-Noord. Op de laatste dag van 

het jaar zal het nog moeilijk zijn om afscheid nemen van dit charmante personage. Zonder 

echt chagrijnig te zijn neemt de verteller de hele bejaardenindustrie op de hak en breekt hij 

een lans voor een no-nonsense benadering van de oude dag: 'Als ik de jackpot win, koop ik 

een privébejaardenhuis voor mijzelf en mijn vrienden. Er zal geen directie, portier of raad van 

toezicht zijn. Geen human resourcemanager, accountant of hoofd huishoudelijke dienst. 

Geen regels, geen statuten, geen reglementen. Dat alles scheelt bakken geld en een hoop 

gezeur. Er is wel plaats voor gezond verstand, vriendelijk personeel en een goede kok op 

afroep, voor als we geen zin hebben om zelf te koken in onze mooie keuken. Een huis met 

ruime, lichte kamers waar je een poes of hond of kerstboom mag houden als je dat zo nodig 

wilt. Simpel toch eigenlijk.' (…) Hendrik Groen. Pogingen iets van het leven te maken: het 

geheime dagboek van Hendrik Groen, 83 1/4 jaar. Speelduur: 10 uur. Boeknummer: 25960. 

23 braillebanden. Boeknummer: 41991. 

Heerlijk ontspannend: ‘De sympathisant’ van Viet Thanh Nguyen 

Je hoeft niet over een kristallen bol te beschikken om te kunnen voorspellen dat er onder de 
talloze vluchtelingen die nu de Middellandse Zee oversteken ook potentiële schrijvers zitten 
die binnen enkele decennia stem zullen geven aan hun ervaringen. Die toekomstige 
migrantauteurs hebben een voorganger in Viet Thanh Nguyen. Toen de Amerikanen zich in 
1975 uit Vietnam terugtrokken en er een einde kwam aan de burgeroorlog tussen het 
communistische Noorden en het westersgezinde Zuiden, ontvluchtte hij samen met zijn 
ouders het land. Veertig jaar later werd hij als ingezetene van de Verenigde Staten de auteur 
van de meervoudig bekroonde debuutroman 'De sympathisant' - onder meer goed voor de 
Pulitzer Prize. Het bijzondere van Nguyens boek is dat we het verhaal van de Vietnamoorlog 
nu eens van de andere kant leren kennen. Het begint kort voor de val van de Zuid-



Vietnamese hoofdstad Saigon en eindigt een jaar of tien later. Een naamloos blijvende 
Vietnamese legerofficier leidt ons door een uiterst chaotische periode. Geboren als zoon van 
een jong meisje dat zwanger is geworden van een Franse priester vat hij een diepe haat 
voor zijn afwezige vader op en begint te sympathiseren met het communisme, samen met 
een goede vriend. Met een derde vriend heeft dit tweetal een bloedbroederschap van 
eeuwige trouw gesloten. Maar deze derde keert zich juist tegen de communisten, die hij al 
haatte sinds het lokale kaderlid zijn vader, het dorpshoofd, had laten knielen op het 
dorpsplein om een bekentenis af te leggen en hem daarna door zijn kop had geschoten. 
Opvallend genoeg wordt de vriendschap niet aangetast door ideologische verschillen. Dat 
het één naast het andere kan bestaan is kenmerkend voor de tweespalt in de hoofdpersoon 
die alles te maken heeft met zijn status van bastaardkind. Tijdens de jaren zestig krijgt deze 
hoofdpersoon de kans om met een beurs aan een Amerikaanse universiteit te gaan studeren 
en Engels te leren spreken. Bij terugkeer in Zuid-Vietnam heeft hij het beste van twee 
werelden zo perfect in zijn persoonlijkheid weten te verenigen dat hij geknipt is voor de rol 
van spion. Als kapitein in het Zuid-Vietnamese leger wordt hij de vertrouweling van een 
generaal met CIA-connecties, maar tegelijkertijd opereert hij als geheim agent voor de 
Vietcong. Wanneer in 1975 het Zuid-Vietnamese bewind instort, weet onze man met zijn 
superieuren naar de VS te ontkomen. Onkundig van het feit dat de kapitein alles doorbrieft 
aan Hanoi maken de generaal en zijn medeballingen plannen om Vietnam van de 
communisten te bevrijden. In de slotepisodes bereikt de spanning een climax. De 
hoofdpersoon is inmiddels naar zijn geboorteland teruggekeerd en wordt daar 
geconfronteerd met het nieuwe regime en zijn eigen aandeel in de oorlog tussen Noord en 
Zuid. Viet Thanh Nguyen neemt zijn lezers mee tot in de diepste en nauwste gangetjes van 
het spionnenbrein. Hij maakt aannemelijk dat zijn hoofdpersoon ondanks zijn diepgeworteld 
gevoel voor loyaliteit en medemenselijkheid toch in staat is tot de ergste wreedheden. Als 
dienaar van twee heren heeft de kapitein vrienden aan beide kanten. Hij kent hun idealen en 
verwachtingen, angsten en trauma's. Hij is op de hoogte van wat hen drijft en weet van hun 
wandaden. Het is onvermijdelijk dat zijn politieke overtuigingen en zijn persoonlijke banden 
met elkaar botsen. Zo laat de roman indringend zien wat er gebeurt als vriendschap 
zwaarder weegt dan ideologie. Nu Nguyen er zo glansrijk in slaagt om zich in twee 
tegenovergestelde werelden te verplaatsen, krijgt het door hem in beeld gebrachte geweld 
iets absurds en futiels. Wie aan beide zijden van het front is geweest, weet dat goed en fout 
even abstracte als relatieve begrippen zijn. Dankzij de beeldende stijl, de aanschouwelijke 
verteltrant, de scherpe ironie en de zwarte humor wordt de lectuur van deze roman een 
ervaring die je lang bijblijft. Je hebt het gevoel alsof je ook zelf uitgeput en gewond op het 
slagveld bent blijven liggen, geschokt door de verschrikkingen van de oorlog, en ervan 
overtuigd dat de revolutionaire strijd voor vrijheid en onafhankelijkheid onoverkomelijke 
schaduwkanten heeft. En je beseft dat je in dit verhaal de stem van Vietnam hebt gehoord, in 
al zijn toonhoogten. (…) Viet Thanh Nguyen. De sympathisant. Speelduur: 13 uur. 
Boeknummer: 25972. 

Auteurs lezen voor en wel in uw oor: ‘Niemand heeft het gedaan’ 

van Diane Broeckhoven 
Met ‘Niemand heeft het gedaan’ brengt Diane Broeckhoven opnieuw een familieverhaal. 

Bonnie wordt opgevoed door haar jonge moeder, want vader heeft het laten afweten toen hij 

hoorde dat zijn schoolvriendinnetje zwanger was. Het meisje koestert een innige band met 

haar moeder die een winkeltje in tweedehands kinderkleren heeft. Ook Bonnies oma en 

overgrootmoeder wonen in dezelfde straat, waardoor ze opgroeit in een vrouwenwereld. 

Geen wonder dat haar 'denkbeeldige vriendje', een soort alter ego, ook een meisje is. Tot er 

een man in het leven van Bonnies moeder opduikt en het meisje overstuur raakt, kampend 

met tegenstrijdige gevoelens. Diane Broeckhoven las haar boek ‘Niemand heeft het gedaan’ 



zelf in in onze bibliotheek. (…) Diane Broeckhoven. Niemand heeft het gedaan. Ingelezen 

door de auteur. Speelduur: 5 uur. Boeknummer: 25932. 

Een gesprek met Hilde Vandermeeren, schrijfster van onder meer 

thrillers 
Hilde Vandermeeren is een van de grootste namen uit de Vlaamse thrillerwereld. Voor haar 

thriller 'Schemerzone' won ze vorig jaar de Hercule Poirotprijs, de prijs voor de beste 

Vlaamse misdaadroman. ‘Schemerzone’ gaat over Kate die werkt als verpleegkundige in een 

Londense privékliniek. Ze komt erachter dat ze narcolepsie heeft, waardoor ze onverwacht 

een slaapaanval kan krijgen en last heeft van nachtmerries die niet van de werkelijkheid te 

onderscheiden zijn. Om haar baan niet te verliezen verzwijgt ze haar aandoening voor haar 

collega’s. De kliniek waar ze werkt beslaat twee verdiepingen, maar er is nog een derde 

etage die verbouwd wordt. Bekende personen kunnen die afhuren voor een discrete 

behandeling buiten de schijnwerpers. De negenjarige dochter van een glamourkoppel komt 

op die afdeling terecht. Door een voorval in de kliniek krijgt Kate de sensatiepers achter zich 

aan. Maar niet alleen de sensatiepers – ook iemand anders. Iemand die niet wil dat de 

waarheid aan het licht komt. (…) Een andere thriller die in het gesprek met Hilde 

Vandermeeren ter sprake komt is ‘Stille grond’ dat zich afspeelt in Glasgow in 1983. Tijdens 

een stormachtige novembernacht verdwijnt de zesjarige Rosie Thompson uit de slaapkamer 

die ze deelt met haar tweelingzusje. Daarna ontbreekt elk spoor van haar. In dit gebroken 

gezin groeit ook Eve op, hun jongere zusje… Dertig jaar later werkt Eve als docente 

wiskunde aan de Universiteit van Glasgow. Haar leven wordt grondig verstoord door volgend 

bericht dat iemand in een kapel heeft achtergelaten: 'Het spijt me wat er is gebeurd met 

Rosie Thompson. Moge God me vergeven.' Omdat het politieonderzoek niets oplevert, 

besluit Eve zelf actie te ondernemen. Het wordt een zoektocht op leven en dood. (…) En dan 

is er ook nog het boek ‘Scorpio’. Na een gezinsweekend ontwaakt een vrouw in een 

psychiatrisch ziekenhuis in Berlijn. Ze is gewond en herinnert zich niet wat daaraan is 

voorafgegaan. De politie verdenkt haar van poging tot moord op haar zevenjarig zoontje. Ze 

weigert dat te geloven en gaat op zoek naar de waarheid. Daarbij overschrijdt ze steeds 

meer grenzen en wordt opgejaagd wild. Michael is een huurmoordenaar in dienst van 

Scorpio. De organisatie ontziet niemand. Wie tegen haar regels ingaat tekent zijn eigen 

doodvonnis. Een onomkeerbare beslissing verandert Michaels leven. De een leeft door te 

doden, de ander doodt om te overleven. Wat als hun wegen elkaar kruisen? (…) Op ons 

feest in mei naar aanleiding van het tienjarig bestaan van Luisterpunt ging Hilde 

Vandermeeren in gesprek met onze collega Diego Anthoons. (…) Hilde Vandermeeren. 

Schemerzone. Speelduur: 7 uur. Boeknummer: 25413. 10 braillebanden. Boeknummer: 

17056. Stille grond. Speelduur: 8 uur. Boeknummer: 23610. Scorpio. Speelduur: 9 uur. 

Boeknummer: 24842. 

Het Neusje van de Zalm: ‘Naar de vuurtoren’ van Virginia Woolf  

Er gaat een dubbelzinnig soort boodschap uit van vuurtorens, een van aantrekking en van 
afstoting. Het zijn onverzettelijk stoere bakens waarop zeelui zich richten om veilig een 
gevaarlijke kaap te ronden of een haven binnen te varen. Ze waarschuwen tegen onheil 
maar verwelkomen tegelijkertijd. Ze laten af en aan licht in de duisternis schijnen, maar zijn 
ook gehuld in een mist van eenzaamheid en mysterie. Geen wonder dat vuurtorens 



schrijvers een rijkdom aan beelden aanreiken. De symbolische laag ligt er vaak vingerdik op, 
maar ook zonder achterliggende boodschap zijn vuurtorens fijne locaties voor literatuur. Niet 
elke vuurtoren in de literatuur heeft een vriendelijke, gastvrije uitstraling. In de ogen van de 
kleine James in het boek dat Virginia Woolf schreef in 1927, ‘To the lighthouse’, ‘Naar de 
vuurtoren’, is de vuurtoren een onbereikbaar doel, een onvervuld verlangen. De 
openingsscène van de beroemde experimentele roman is memorabel; ze zet perfect de toon 
voor het vervolg. Volgens zijn moeder, Mrs Ramsay, is er een kans dat haar zoontje de 
volgende dag naar de vuurtoren kan. Maar de geestdrift van de jongen wordt de kop 
ingedrukt door zijn nuchtere vader die voorspelt dat het weer niet goed genoeg zal zijn. Een 
klein drama en een dito trauma, en vooral een snelle scherpe typering van botsende 
karakters. Jaren later - de Eerste Wereldoorlog is er overheen gegaan - varen James en zijn 
vader toch naar de vuurtoren. Mrs Ramsay is intussen overleden. ‘To the lighthouse’ is 
autobiografisch. Virginia Woolf zet hier een ontroerend genuanceerd portret van haar ouders 
neer. Ook de vuurtoren en het gefnuikte vooruitzicht op het boottochtje zijn geen pure 
verzinsels. De locatie van de roman is het eiland Skye in de Hebriden, maar de vuurtoren 
van Woolfs kinderjaren stond aan het andere eind van Groot-Brittannië, in Saint-Ives in 
Cornwall. En het was haar broertje Adrian die verlekkerd was op een tochtje naar het 
Godrevy Lighthouse in de baai. Een kind vergeet nooit. Virginia Woolf hield vol dat ze met 
haar vuurtoren niets bijzonders bedoelde, toch zijn er al tal van serieuze studies geschreven 
over de symboliek van ‘To the lighthouse’. Wie gewoon psychoanalytisch kort door de bocht 
wil gaan, kan er natuurlijk iets mannelijks in zien, en de zee rondom als vrouwelijk. Ook 
Woolf-adept Jeanette Winterson maakt van de vuurtoren in haar eigen roman 
‘Lighthousekeeping’ (‘Vuurtorenwachten’) een fallussymbool. Maar en passant vat ze het 
beoogde effect van Woolfs boek perfect samen: een leven is geen vloeiend ononderbroken 
verhaal; er zijn verlichte momenten en de rest is donker. Die wijsheid zit in de opbouw en de 
stijl van ‘To the lighthouse’, in de gedachtestroom van de personages en in haar weergaloze 
weergave van de vliedende tijd. (…) Virginia Woolf. Naar de vuurtoren. Speelduur: 8 uur. 
Boeknummer: 25946. 

Hedendaags: ‘De grote levensvragen’ van Friedl' Lesage en ‘De 

afvalligen’ van Peter De Graeve 
Deel 1: ‘De grote levensvragen’ van Friedl' Lesage. Actuele denkers zoeken antwoorden op 

de grote existentiële vragen. Ben ik gelukkig? Hoe kan ik gezond blijven? Waarom is er 

zoveel kwaad in de wereld? Zal onze democratie overleven? Heeft mijn leven zin? Is er 

leven na de dood? Op deze en nog veel meer andere vragen reflecteert een groep van 

veertien wijze denkers in dit boek. Een boek dat kan inspireren om richting te geven aan de 

persoonlijke vragen waar de lezer mee worstelt. De auteurs gingen in gesprek met 

gelovigen, niet-gelovigen en alles daartussen: met Johan Braeckman, Khalid Benhaddou, 

Leen Decin, Johnny De Mot, Anne De Paepe, Petra De Sutter, Jeanne Devos, Dirk De 

Wachter, Anniek Gavriilakis, Frans Goetghebeur, Aaron Malinsky, Rik Torfs, Jean Paul Van 

Bendegem en Guillaume Van der Stighelen. (…)  

 

Deel 2: ‘De afvalligen’ van Peter De Graeve. De cipier van het nutteloze, zo noemt de 

filosofiedocent uit Peter De Graeves roman ‘De afvalligen’ zich. Tijdens zijn opleiding liet de 

man zich door een Parijse feministe van de tweede generatie onderdompelen in Freuds 

psychoanalyse en liep hij net als Nietzsche te raaskallen door de straten van Turijn. Zijn 

favoriete onderwerp is de verhouding tussen Rousseau en Kant, en de vraag hoe die 

filosofen op hetzelfde moment zo’n diametraal tegengestelde kanten konden opkijken: 

Rousseau was de filosoof van het kleine en het autobiografische, terwijl Kant op zoek ging 

naar de wetten van het heelal en het menselijk denken. Urenlang kan hij erover doormalen, 



tot ergernis van de decaan van zijn faculteit, die vindt dat hij niet wetenschappelijk genoeg 

bezig is. Die decaan is trouwens niet de enige vrouw in zijn leven die het hem moeilijk maakt. 

Zo is er zijn geliefde Licht, genoemd naar het onbeheersbare in de schilderijen van Turner, 

die hem aan het onverwachte onderwerpt, de Trojaans aandoende Helena, zijn 

doctoraalstudente die het met hem over de tijd wil hebben, en natuurlijk zijn stervende 

moeder, die hem met de waarde van het verleden, het geheugen en de traditie confronteert. 

Hij is een vogel voor de kat, denk je dan, en dat lijkt deze filosoof ook te zullen worden, zeker 

wanneer Licht opmerkt dat hij steeds vaker als een zonderling in zichzelf loopt te mompelen, 

terwijl hij alleen maar een discussie voert met Plato. Het is typerend voor de soms wrange 

humor van Peter De Graeve. ‘Ik wil op zoek gaan naar hetgeen nooit heeft bestaan in 

datgene wat niet langer bestaat, het geloof in de ziel bijvoorbeeld’, zegt de filosoof tegen de 

decaan, waarmee hij wil aanduiden hoe verbeeldingsloos de hedendaagse academische 

filosofie is geworden. Hij is er immers van overtuigd dat de filosofie zich in de maatschappij 

moet begeven en dat de filosoof nooit mag zwijgen. ‘De afvalligen’ is een bijzonder rijk boek 

waarin onophoudelijk wordt verwezen naar wijsgeren, schrijvers en schilders uit het 

verleden. Enige historische kennis is onontbeerlijk, maar wie de moeite doet om zich in het 

denken van De Graeve te bewegen, treft een ongemeen boeiend boek aan, een leven vol 

denken gecondenseerd tot nog geen vierhonderd pagina’s tekst, lijkt het wel, over de 

moeilijke verhouding tussen leven en dood, verleden en heden, wetenschap en kunst, en 

vrijheid en gelijkheid. (…) Peter De Graeve. De afvalligen. Speelduur: 11 uur. Boeknummer: 

25873. Friedl' Lesage. De grote levensvragen. Speelduur: 8 uur. Boeknummer: 25918.  

Historie. Historia. ‘Sapiens: een kleine geschiedenis van de 

mensheid’ en ‘Homo Deus: een kleine geschiedenis van de 

toekomst’ van Yuval Noah Harari 
Deel 1: ‘Sapiens: een kleine geschiedenis van de mensheid’. Een relatief nieuw boek in de 

schier eindeloze reeks van meer of minder opwekkende wereldgeschiedenissen werd 

geschreven door de Israëlische publicist Yuval Noah Harari. De veelzijdige auteur kijkt als 

historicus, bioloog, psycholoog, econoom en landbouwkundige naar tienduizenden jaren 

historie. En dat levert niet bepaald een geruststellend beeld op. Sapiens, de hoofdfiguur uit 

zijn boek, heeft het van 'eerste onder de apen' gebracht tot een godheid, die binnen 

afzienbare tijd zijn eigen ondergang kan realiseren door zijn oude genetische beperkingen af 

te leggen en elk gewenst menstype te klonen. Dat is de logische uitkomst van ruim 70.000 

jaar menselijk verleden. Deze onwaarschijnlijk klinkende maar volgens Harari zeer reële 

sciencefiction hoeft geen werkelijkheid te worden. Sapiens hoeft niet per se te trappen in de 

vooruitgangsval - wat technologisch kan, doen we vroeg of laat. Hij kan kiezen voor een 

stapje terug. Maar de geschiedenis leert dat hij deze draai van honderdtachtig graden nog 

nooit gemaakt heeft. Hoe is het zover gekomen met Sapiens? Succes, is het antwoord. 

Succes als bijna zelfstandige sociaal-biologische eenheid blijkt de stiekeme darwinistische 

motor van de geschiedenis. Wat doelmatig is, gaat door, wat niet werkt, verdwijnt. Dat is de 

kortste samenvatting van onze historie volgens Harari, en dat is tegelijkertijd ons probleem. 

Want vooruitgang van de soort betekent niet altijd verbetering voor de individuele of de 

collectieve mens op een bepaalde tijd en plaats. Het vroege kapitalisme, om een voorbeeld 

te geven, roofde alle armen van hun laatste zelfvoorzienende bezit, om pas eeuwen later 

enige welstand te brengen. Maar dan zijn we al ver in de historie. Harari begint bij de 

overwinning van de soort homo sapiens op alle andere mensachtige dieren. Doorslaggevend 



blijkt de taal. Beslissend in de cognitieve revolutie - de grote kennissprong voorwaarts in de 

oertijd - was niet dat onze vroege soortgenoten een beter vuistbijltje konden maken dan de 

homo ergaster, ze konden beter kletsen. Roddelen, schrijft Harari, was zelfs 'belangrijk 

sociaal cement'. Ze ontwikkelden een vocabulaire om kennis door te geven, ingewikkelde 

zaken te verbeelden, samen te werken en om hardop te dromen - oftewel mythen te maken. 

Sapiens werd heer en meester op aarde, als verhalen vertellend en gelovend groepsdier, 

boven de andere dieren. Een flink aantal van die andere dieren stierf door zijn toedoen uit, 

zoals zijn verwante soortgenoot de Neanderthaler. Harari heeft het over 'de ecologische 

seriemoordenaar Sapiens'. Het was het prijskaartje dat hing aan de succesformule als 

perpetuum mobile van de geschiedenis. Dit mechanisme van alle-winst-is-verlies, zou vaker 

optreden. De tweede grote stap vooruit van de mensheid, bekend als de agrarische revolutie 

(overgang van de jager-verzamelaars- naar de landbouwsamenleving) had ook zijn 

schaduwzijde. Er konden veel meer mensen gevoed worden, maar met veel eenzijdiger, 

ongezonder voedsel. Het eetpatroon van de jager-verzamelaar leek veel meer op dat van de 

moderne, verantwoord etende consument dan dat van de mono-ondervoede dikwijls 

hongerende keuterboer uit de bronstijd, ijzertijd en Middeleeuwen. “Wij hebben niet de 

tarweplant gedomesticeerd, hij heeft ons gedomesticeerd", schrijft Harari. In dat ene, 

ogenschijnlijk provocatieve zinnetje is heel zijn historische cultuurkritiek vervat. Wij maken of 

bedenken iets, en als het werkt, gaat het vervolgens met ons aan de haal. Daar komt de 

geschiedenis van de mensheid, waar zo vaak zo duur over is gedaan, op neer. We eten 

allemaal hetzelfde graan, dezelfde rijst, geloven in dezelfde God, Boeddha of Allah. Zo er 

een patroon is in het verleden dan is dat het: eenwording in afhankelijkheid van de goden die 

we zelf geschapen hebben. Het kapitalisme, schrijft Harari, is in dit opzicht de geslaagdste 

religie, het heeft de volgzaamste en trouwste gelovigen ooit. De derde grote en schijnbaar 

laatste stap naar voren van de mensheid, de zogeheten wetenschappelijke revolutie, 

begonnen in de zeventiende eeuw en nog altijd gaande, zou volgens Harari wel eens het 

droevig slotakkoord van de mensheid kunnen worden. Zij wordt namelijk straks vervangen 

door de gereproduceerde mens, als tenminste de ijzeren regel uit de geschiedenis - 

technisch kunnen, is maatschappelijk willen - van toepassing blijkt. De Israëlische auteur 

vreest het ergste, succes immers neemt de mens al 70.000 jaar bij de neus. (…) 

 

Deel 2: ‘Homo Deus: een kleine geschiedenis van de toekomst’. In 'Homo Sapiens' schreef 

Yuval Noah Harari over 70.000 jaar mensheid, en wat onze soort heeft gevormd tot wie we 

vandaag zijn. De hit smeekte om een opvolger, want het boek liet de toekomst open terwijl 

we volgens Harari zijn aanbeland in een tijdsgewricht waarin de mensheid goddelijke 

eigenschappen begint te ambiëren. Met 'Homo Deus' bediende hij ons op onze wenken. Het 

boek begint optimistisch. We hebben de drie grootste crisissen in ons bestaan grotendeels 

geëlimineerd: oorlog, hongersnood en epidemieën. Duizenden jaren baden we tot goden van 

allerlei aard uit onmacht. Maar nu die belangrijkste doodsoorzaken uit het verleden min of 

meer onder controle zijn, kan de mens hogerop zien. Technologie laat toe ons leven te 

verlengen en onze cognitieve mogelijkheden boven de biologische uit te tillen. Daarna wordt 

het dystopischer. Artificiële intelligentie en geavanceerde biotechnologie zullen de mensheid 

finaal opsplitsen in een klein groepje haves en een massa van havenots. We laten steeds 

meer aan machines over, maar verliezen zo onze doelen en onze waardigheid. Enkel een 

eliteclub kan zich upgraden en neemt het verdere verloop van de evolutie over. Zij splitsen 

zich af en worden 'Homo Deus'. Harari legt het allemaal meeslepend uit. Zijn toekomstbeeld 

is huiveringwekkend, maar hij laat een opening. 'De wereld gaat ontegensprekelijk 

veranderen, maar er is niet één uitkomst. De scenario's in dit boek zijn mogelijkheden, geen 



profetieën. Als je er niet van houdt, zorg er dan voor dat ze niet gebeuren.'  (…) Yuval Noah 

Harari. Sapiens: een kleine geschiedenis van de mensheid. Speelduur: 18 uur. 

Boeknummer: 24614. 29 braillebanden. Boeknummer: 42792. Homo Deus: een kleine 

geschiedenis van de toekomst. Speelduur: 18 uur. Boeknummer: 25967. 27 braillebanden. 

Boeknummer: 42901. 

Vertel me een verhaal: ‘Zei mijn vrouw: berichten uit de 

Oostkantons’ van Marnix Peeters 

'Toen mijn vrouw opstond, zei ik: het is een stuk lastiger om een spin door te spoelen die al 
een tijdlang Harry heet.' Fraaie zin uit een van de vijftig Zeno-columns van Marnix Peeters 
die nu gebundeld zijn. In zijn wekelijkse pareltjes laat de schrijver zich van een andere kant 
zien dan in zijn romans. Hij pingpongt kostelijk met zijn gade Jana, bezingt gevoelvol het 
leven in de Oostkantons én raakt vriend en vijand en de dolgedraaide 
consumptiemaatschappij van tijd tot tijd met een welgemikte rechtse vol op de kaak. (…) Dit 
was de “Prelude in C klein voor luit” van Johann Sebastian Bach. Marnix Peeters. Zei mijn 
vrouw: berichten uit de Oostkantons. Speelduur: 3 uur. Boeknummer: 25939. 

Het hoorspel ‘Een beetje vertier’ van Renate Dorrestein.  

Twee journalisten brengen hun vakantie door op een eiland. Op dat eiland werd indertijd een 
jong meisje door vissers verkracht en van een rots in zee gegooid. In een flashback wordt 
deze misdaad gereconstrueerd. (…) 

Een opname van een panelgesprek over het inlezen van Daisy-

boeken. 

Meer dan 300 vrijwilligers lezen in de studio's van Blindenzorg Licht en Liefde en van 
Transkript luisterboeken in voor Luisterpunt. En het mag duidelijk zijn: inlezen is een vak 
apart! In een panelgesprek dat plaatsvond op het feest naar aanleiding van tien jaar 
Luisterpunt 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. De moderator van het panelgesprek is een lid van onze Raad van 
Bestuur: Frieda Van Wijck. (…) 


