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Op de hoogte 

De vijf beste boeken van de nieuwe Nobelprijswinnaar voor de Literatuur 

Kazuo Ishiguro 

Kazuo Ishiguro, de Brit met Japanse roots die de Nobelprijswinnaar voor de Literatuur 2017 

krijgt, is een schrijver die uitblinkt in sierlijke melancholie. Hij schreef zeven romans en een 

verhalenbundel, is niet meteen het soort auteur dat het podium opzoekt of dat meningen 

spuit over wat er gebeurt in de wereld. Hij geeft weinig interviews, brengt met ruime 

tussenpozen nieuw werk uit en doet er voor de rest het zwijgen toe. Hij werd geboren in 

Nagasaki in 1954, geen tien jaar na de oorlog. Over zijn kindertijd in Japan vertelde hij dat hij 

als kleine jongen op bed lag, terwijl zijn vader in de belendende kamer piano speelde en 

telkens weer dezelfde frase hernam. Toen hij in 1960 met het gezin naar Engeland 

verhuisde, schrok hij van de aanblik van de gekruisigde Christus. Dat de Engelsen hun God 

zagen als een bloedende man aan het kruis vond hij verbijsterend. De vader van Ishiguro 

was een oceanograaf en het gezin vestigde zich in Guildford in Surrey. Na zijn schooltijd 

reisde Ishiguro naar Canada en de Verenigde Staten. Hij wilde liedjesschrijver worden, was 

geobsedeerd door Amerikaanse cultuur. Daarna studeerde hij filosofie aan de Universiteit 

van Kent. Maar minstens zo belangrijk was de schrijfopleiding die hij volgde aan de 

beroemde universiteit van East Anglia, waar hij les kreeg van Malcolm Bradbury en Angela 



Carter. Voor hij professioneel schrijver werd, schreef Ishiguro songteksten - hij is ook een 

verdienstelijk gitarist - en werkte hij als maatschappelijk assistent. Daarna ging het heel snel. 

Zijn debuutroman ‘Versluierde heuvels’ verscheen in 1982. Een jaar later stond hij op de 

Granta-lijst van de beste jonge Britse auteurs, samen met legendarische generatiegenoten 

als Martin Amis, Ian McEwan, Salman Rushdie en Julian Barnes. Zijn eerste grote prijs kreeg 

Ishiguro voor zijn tweede roman ‘Een kunstenaar van het vlietende leven’, dat in 1986 het 

Whitbread Book of the Year werd. Ishiguro schreef zijn eerste twee boeken aan de tafel in de 

woonkamer. Nadat de schrijver en zijn echtgenote naar een grotere woning waren verhuisd, 

had hij voor het eerst een echte werkkamer. Van het boek waaraan hij vervolgens begon, 

stond de oerversie in vier weken op papier. De schrijver had het in interviews over een 

freewrite waarbij hij geen belang hechtte aan coherentie, taal en stijl. Deze blauwdruk zou 

‘De rest van de dag’ (‘The remains of the day’) worden, het boek waarmee hij in 1989 

definitief doorbrak. Hij won er de Booker Prize mee en de roman werd verfilmd met Anthony 

Hopkins en Emma Thompson in de hoofdrollen. Niets doet vermoeden dat deze derde 

roman ontstond als een woelige storm op papier. Elke zin klinkt bedachtzaam, gecontroleerd. 

Onstuimig kan je Ishiguro's werk allerminst noemen. Er zijn twee auteurs die hij 

hartstochtelijk bewondert: Tsjechov en Dostojevski. Zijn eigen werk lijkt meer op dat van 

Tsjechov: breedsprakigheid is niet aan hem besteed. Nochtans zou hij wat graag net zo 

chaotisch willen klinken als Dostojevski. De Nobelprijswinnaar is een meester in de trage 

wurggreep. Gaandeweg daagt je als lezer pas wat er speelt. Zijn werk blijft lang nagalmen… 

We hebben in onze Daisy-collectie vijf boeken van Kazuo Ishiguro. De eerste twee in het 

Nederlands én in het Engels.  

We beginnen met ‘De rest van de dag’. Mr. Stevens, een ouder wordende Engelse butler, 

kijkt terug op de tijd dat hij in dienst was van lord Darlington, in de jaren dertig en veertig. Zijn 

leven lang heeft hij zijn waardigheid afgemeten aan die van zijn werkgever, maar achteraf 

blijkt dat hij de ware aard van de gebeurtenissen verkeerd heeft ingeschat. (…) De rest van 

de dag. Speelduur: 7 uur. Boeknummer: 8735. The remains of the day. (…) The remains of 

the day. Speelduur: 6 uur. Boeknummer: 600083. 

Toen wij wezen waren. Terwijl de wereld onafwendbaar lijkt af te stevenen op een totale 

oorlog, gelooft Banks niet alleen dat de tijd is aangebroken om terug te keren naar de stad 

van zijn jeugd en eindelijk het martelende mysterie op te lossen, maar ook dat dit de enige 

manier is om de beschaving voor de naderende catastrofe te behoeden: 'Het was mijn 

voornemen om het kwaad te bestrijden - in het bijzonder het kwaad van het sluipende, 

slinkse soort.’ (…) Toen wij wezen waren. Speelduur: 14 uur. Boeknummer: 6292. When we 

were orphans. (…) When we were orphans. Speelduur: 11 uur. Boeknummer: 600097. 

Laat me nooit alleen. Engeland, ergens aan het einde van de twintigste eeuw. Kathy is 

eenendertig en werkt op het platteland in een revalidatiekliniek. Ze heeft haar vriendschap 

met Ruth na jaren weer op kunnen pakken toen ze haar verzorger werd na een 

orgaandonatie. Ook haar oude jeugdliefde Tommy komt terug in haar leven. Gaandeweg 

wordt duidelijk dat de vrienden door hun gemeenschappelijke lot en afkomst een bijzondere 

band hebben. Op ingetogen wijze vertelt Kazuo Ishiguro over de vergankelijkheid van de 

jeugd, over gemiste kansen en de vanzelfsprekendheid waarmee we allemaal het einde van 

ons eigen verhaal aanvaarden. (…) Laat me nooit alleen. Speelduur: 11 uur. Boeknummer: 

6810. 



Nocturnes: vijf verhalen over muziek en het vallen van de avond. In deze verhalenbundel 

speelt Kazuo Ishiguro met ideeën over liefde, muziek en het verstrijken van de tijd. De lezer 

wordt meegevoerd van piazza's in Italië naar de Malvern Hills in Engeland, van een 

appartement in Londen naar een exclusief hotel in Hollywood. Zo ontmoet men de meest 

uiteenlopende personages: van jonge dromers tot cafémuzikanten en uitgerangeerde 

sterren. De vijf verhalen zijn geestig, intiem en ingetogen en hebben als steeds terugkerend 

thema: onze behoefte aan romantiek, die ondanks het verstrijken der jaren en het 

uiteenvallen van relaties altijd blijft bestaan. (…) Nocturnes: vijf verhalen over muziek en het 

vallen van de avond. Speelduur: 5 uur. Boeknummer: 17129.  

Vergeten reus. Een oud echtpaar onderneemt een tocht door een woest landschap van mist 

en regen, op zoek naar een zoon die ze in geen jaren hebben gezien. Steeds opnieuw wordt 

hun reis onderbroken en steeds opnieuw worden ze op de proef gesteld. Het enige wat hen 

overeind houdt is datgene waarvan ze nagenoeg zeker zijn: hun ware, nooit aflatende liefde 

voor elkaar. ‘Vergeten reus’ is een sublieme, ontroerende roman over collectief vergeten, 

liefde, wraak en oorlog. (…) Vergeten reus. Speelduur: 12 uur. Boeknummer: 24483. 

Blind: of de wonderlijke tocht van Jeroen Pietersen.  

‘Blind: of de wonderlijke tocht van Jeroen Pietersen’, zo heet het nieuwste boek van Roland 

Bergeys, een jeugdboek deze keer. Waarover gaat het boek? Jeroentje Pietersen is blind, en 

zoekt graag troost in zijn verbeelding. Een onverwachte gebeurtenis zet hem op tocht naar 

het sprookjesachtige Anderland. Geraakt hij ooit nog terug en zo ja, welke rol spelen dokter 

Kriel en zijn assistente Ling daarin, wie zijn de heks Edwina, Peter Dolfijn, Gorgol en 

Borabezza, en kan Jeroen de verschrikkingen trotseren in het duistere Dragonië? (…) Op 

zaterdag 9 december om 10u30 wordt in de Openbare Bibliotheek van Mechelen in de 

Moensstraat, het boek en de luisterversie ervan voorgesteld. Het wordt een feestelijke 

vertoning met interviews, muziek, zang en fragmenten uit het boek. Mocht u er ook willen bij 

zijn, dan kunt u dat ons laten weten via info@luisterpuntbibliotheek.be ten laatste op 14 

november. 

Audiodescriptie bij dansvoorstellingen 

Een artikel van Eva Decaesstecker en Katleen Van Langendonck van het Kaaitheater in 

Brussel. 

Eerst zien, dan geloven? Heb je een visuele beperking en denk je daarom dat 

dansvoorstellingen helemaal niet voor jou zijn weggelegd? Dan heb je het gelukkig mis! 

Sinds vorig seizoen zoekt het Kaaitheater naar manieren om de esthetische ervaring van 

dans ook toegankelijk te maken voor mensen die blind of slechtziend zijn. Piet Devos — 

blind sinds zijn vijfde — voelde, hoorde en beleefde verschillende soorten dans en vertelt 

ons over zijn ervaringen: “Ik denk dat dans vooral voor blinden en slechtzienden een echte 

ontdekkingstocht kan zijn.” 

Vraag: Piet, je bent schrijver en vertaler en al een tijdje bezig met zintuigelijk onderzoek. 

Maar je gaat soms ook naar een dansvoorstelling. Hoe ben je zelf in contact gekomen met 

dans? 

Een aantal jaar geleden nodigde de Duitse choreografe Bettina Neuhaus me uit tijdens een 

repetitie in Nederland. Ze vroeg me om naar haar performance te komen luisteren. “Dans, 

wat heb ik daaraan?” dacht ik eerst. Ik was ook helemaal niet vertrouwd met hedendaagse 

dans. Voor mij stond dans gelijk aan muziek, dus wat zou ik dan nog van de dans kunnen 
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‘horen’? Bettina danste haar solo echter zonder muziek, waardoor het meteen een stuk 

interessanter werd. Het ging meer over figuren die ze door de ruimte maakte en hoe die 

klonken. 

Vraag: Welke zintuigen staan op scherp wanneer je in een dansvoorstelling zit? 

Dit hangt een beetje af van voorstelling tot voorstelling. Vorig jaar zag ik in het Kaaitheater 

de dansvoorstelling Sons of Sissy van Simon Mayer met audiodescriptie. Tijdens de 

voorstelling stond vooral mijn gehoor op scherp, omdat er heel veel muziek en geluid van de 

scène kwam. De dansers hadden allemaal een eigen instrument, waardoor je goed kon 

lokaliseren wie waar stond. Voor de voorstelling kregen we een touch tour waarin we alle 

objecten en instrumenten mochten vastnemen. Dit geeft je een mooi tactiel beeld van de 

objecten, waardoor je je dan tijdens de voorstelling beter kan inbeelden waar ze precies mee 

bezig zijn. Er zijn voorstellingen die iets actiever de tastzin stimuleren. Ik heb zelf al 

voorstellingen meegemaakt waar het publiek echt wordt aangeraakt of de performers onder 

de stoelen kruipen. Dan merk je dat meer dan alleen het gehoor op scherp staat. Het leuke 

aan een multisensoriële benadering, waarbij niet enkel het gehoor en zicht geactiveerd 

worden, maar ook de tastzin en misschien de geur of smaak, is dat het automatisch 

inclusiever wordt. Iedereen heeft er sowieso wat aan. 

Vraag: Aanraking is überhaupt niet vanzelfsprekend. Ook niet bij blinden en slechtzienden. 

Vera Tussing, die in haar voorstellingen veel bezig is met aanraking, kreeg in een try-out te 

horen: “It’s not because I’m blind that I want to be touched.” 

Dat is inderdaad een mooi voorbeeld van wat de zintuigelijke cultuur met je doet. We denken 

vaak dat zintuigen gewoon deel uitmaken van het lichaam: sommigen hebben er vijf, 

anderen vier. Maar zintuigen zijn natuurlijk meer dan enkel fysiek. De manier van 

waarnemen is bepaald door wat je erover zegt en wat er in jouw cultuur over circuleert. Het 

zijn eigenlijk ongeschreven praktijken waarin je opgroeit. In Europa krijg je van jongs af 

voortdurend mee dat het visuele superbelangrijk is. We hebben bijvoorbeeld ook een heel 

visuele woordenschat. Een vraag die blinden en slechtzienden, die veel reizen, zeker 

herkennen: “Wat heb je aan reizen als je het toch niet kan zien?” Als je daar niet kritisch over 

gaat nadenken, zit je daar gepokt en gemazeld in de visuele cultuur. Aanraken is in onze 

cultuur dan weer uit den boze. Dat heeft er volgens mij mee te maken dat zien en ook horen 

afstandszintuigen zijn: je treedt niet in direct lichamelijk contact met het object dat je 

waarneemt. Dit model met het zicht als belangrijkste zintuig komt voort uit de Griekse 

filosofie. Tijdens de Verlichting werd het zien daarbovenop gelijkgesteld aan de ratio: dit 

betekent dat je enkel via de blik een objectief beeld van de wereld kan creëren. Zeker niet 

via andere zintuigen want die zijn onzuiver. Eerst zien dan geloven, zeg maar. Aanraken, 

maar ook ruiken en proeven zijn veel fysieker. Ze worden allemaal wat primitiever, 

instinctiever en onzuiver bestempeld. Aanraking is heel erg ethisch geladen en associëren 

we gemakkelijk met erotiek en geweld. Wie wat mag aanraken, wanneer en hoe, is erg 

gereguleerd. Dat zijn echter ongelooflijke vooroordelen, want er zit heel veel kennis in tastzin 

of in de reuk. 

Vraag: Gehoor, aanraking, nabijheid van performers. Wat speelt er zich in je hoofd af 

wanneer je in het publiek zit? 

Die beelden zijn heel gelaagd. Ook in het dagelijks leven spreken we vaak over beelden, en 

die zijn meestal ook niet puur visueel. Vergelijk het met een droom: die bevat niet enkel 

beelden maar ook geluiden of aanrakingen. Alle zintuigen zijn dus ook ‘s nachts actief. Het is 

ook een beetje zoals herinneringsbeelden, die dezelfde gelaagdheid kennen. Als ik naar een 



voorstelling kom, krijg ik verschillende soorten informatie mee: ik voel de verschillende 

attributen op scène en de kostuums van de spelers en ik hoor op voorhand ook de 

instrumenten en de stemmen. Dit zorgt ervoor dat het beeld dat je je vormt veel concreter 

wordt. Tijdens de voorstelling stel je de bewegingen voor, zoals ze beschreven worden door 

de audiodescriptie, maar ook het object dat je daarnet in je handen had, kun je op het 

moment zelf beter ‘voelen’. 

Vraag: Waarom moet iemand met een visuele beperking dus toch naar een dansvoorstelling 

komen? 

Ik denk dat het vooral voor blinden en slechtziende mensen een ontdekkingstocht is. Je 

wordt uitgenodigd je zintuigen op een heel andere manier te gaan gebruiken. Wij luisteren 

voortdurend naar beweging op een functionele manier. Luisteren naar dansers op een 

podium is echter niet functioneel: je luistert anders en kan het misschien mooi of interessant 

of ontroerend vinden. Dit zet je aan tot nadenken, maar laat je ook nieuwe dingen voelen en 

horen. Daar gaat het om! (…) Zin om het allemaal eens mee te maken? Dat kan in november 

tijdens een van de volgende voorstellingen: 

Vera Tussing — The Palm of Your Hand II 

In 2015 maakte Vera Tussing de voorstelling The Palm of Your Hand, waarin sociale 

handelingen en klassieke choreografische patronen heel dicht op de huid zaten van de 

toeschouwers – zeg maar deelnemers. Nu herwerkt Vera de voorstelling, specifiek om ze 

toegankelijk te maken voor mensen die blind of slechtziend zijn. Daarom laat ze de 

choreografie communiceren voorbij het louter zichtbare. Een continue interactie tussen 

performers en publiek verankert zich in een stilzwijgende verstandhouding. Samen met je 

medetoeschouwers baken je in ellipsvorm het speelvlak af: dit is een dans van aanraking. 

Ga samen met de performers op deze ontdekkingsreis naar wat het betekent tactiel te 

ervaren! Wanneer? vrijdag 17/11 om 19:30 en zaterdag 18 november om 21:00  

Anne Juren - Anatomie 

Hoe kan een mentale choreografie je een gevoel van beweging geven? In Anatomie creëert 

Anne Juren een bewegingsscore voor ingewanden en lichaamsfuncties. Terwijl je met 

gesloten ogen op een matje ligt, leidt ze je met haar stem door je lichaam en je geest. Als 

onderzoek voor deze ‘dans’ werkte Juren rond de blinde vlek, samen met mensen met een 

visuele beperking. Hun ervaringen werden het materiaal om tot een choreografie te komen 

die plaatsvindt in je lichaam. Wanneer? vrijdag 17 november om 21:00 en zaterdag 18 

november om 19:00. Wat? performance, in het Engels. 

Combinatie Vera Tussing + Anne Juren 

Programma op vrijdag 17/11. 

19:00 — ontmoeting met Vera Tussing en dansers, rondleiding op de scène van de 

Kaaistudio's en audio-introductie 

19:30 — voorstelling Vera Tussing 

20:15 — einde voorstelling Vera Tussing 

21:00 — voorstelling Anne Juren 

22:10 — einde voorstelling Anne Juren 

Programma op zaterdag 18/11 

19:00 — voorstelling Anne Juren 

20:10 — einde voorstelling Anne Juren 

20:30 — ontmoeting met Vera Tussing en dansers, rondleiding op de scène van de 
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Kaaistudio's en audio-introductie 

21:00 — voorstelling Vera Tussing 

21:45 — einde voorstelling Vera Tussing 

Vera Tussing — The Palm of Your Hand for kids (4-12 jaar) 

Handen schudden, high fives geven, op iemands schouder leunen: in The Palm of Your 

Hand zoeken de dansers het contact met je op. Van tastzin, over verbondenheid tot 

kringspelletjes: samen met Vera Tussing ga je op avontuur! Na twee avonden voor 

volwassenen te spelen, verwelkomt Vera vandaag kinderen. Op de Kunstendag voor 

Kinderen zetten we de deuren van de Kaaistudio's wagenwijd open en zijn kinderen aan de 

macht! Kom een kijkje nemen, eet een heerlijke Brusselse wafel en laat je onderdompelen in 

de wereld van dans! Kinderen die slechtziend of blind zijn, zijn van harte welkom! Wanneer? 

zondag 19 november om 15:00. Prijs? Gratis. 

Wat je moet weten 

Alle voorstellingen vinden plaats in de Kaaistudio’s, O.L.V. Van Vaakstraat 81, 1000 Brussel. 

Een ticket kost € 10 (reductietarief). De begeleider komt gratis mee. Blindengeleidehonden 

zijn welkom, maar geef vooraf een seintje. Indien je assistentie wenst voor de verplaatsing 

van het Noordstation naar het Kaaitheater, dan helpen we je graag. Heb je andere specifieke 

noden? Vermeld deze wanneer je reserveert, zodat wij het nodige kunnen doen om je 

theaterbezoek zo aangenaam mogelijk te maken. 

Contacteer ons 

Hilde Peeters 

Telefoon: 02 274 03 88 

Gsm: 0477 60 81 16 

e-mail: hilde.peeters@kaaitheater.be 

Tot zover het bericht van het Kaaitheater. 

De Prachtige Tachtig 

Uit de afgelopen tachtig jaar hebben honderd Vlaamse boekhandelaren tachtig 

spraakmakende boeken uitgekozen die men volgens hen gelezen moet hebben. Zoals 

bijvoorbeeld: ‘In Europa’ van Geert Mak. In Europa' bevat de neerslag van een reis die Geert 

Mak maakte door Europa in het laatste jaar van de twintigste eeuw. De geschiedenis van die 

eeuw was zijn leidraad. Geert Mak reisde naar Londen, Stalingrad en Madrid, langs de 

bunkers van Berlijn, bekeek de geparfumeerde kleerkasten van Helena Ceausescu in 

Boekarest en de speelgoedauto's in een verlaten crèche in Tsjernobyl. Het werd een 

inventarisatie: hoe lag het continent erbij aan het slot van de eeuw? 'In Europa' was meteen 

na verschijning een enorm succes: er zijn meer dan 350.000 exemplaren over de toonbank 

gegaan en de rechten werden aan veertien landen verkocht. Het boek werd ook in het 

buitenland alom geprezen. (…) ‘In Europa’ van Geert Mak. Speelduur: 54 uur. Boeknummer: 

1038. 66 braillebanden. Boeknummer: 39131. 

‘Boetekleed’ van Ian McEwan. Het is 1935. Briony en Cecilia Tallis, twee zussen uit een rijke 

Engelse familie, brengen met hun familie de zomer door op een landgoed. Het lijkt een 

normale hete zomerdag te gaan worden, maar als Briony haar zus en hun vriend Robbie 

bespiedt bij de fontein van het landhuis krijgt dit voorval door haar verbeeldingskracht grote 

gevolgen. Als later op de dag een misdaad gepleegd wordt, beschuldigt ze Robbie hiervan. 
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Dit heeft desastreuze gevolgen en verandert het leven van alle drie voorgoed. ‘Boetekleed’ is 

een verhaal vol liefde, spanning en intriges over het verlies van kinderlijke onschuld, berouw 

en boete. (…) ‘Boetekleed’ van Ian McEwan. Speelduur: 14 uur. Boeknummer: 7180. 17 

braillebanden. Boeknummer: 38641.  

‘De aanslag’ van Harry Mulisch. ‘De Aanslag’ is het spannende en tragische verhaal van 

Anton Steenwijk, die als jongetje tijdens de Duitse bezetting zijn ouders en zijn broer verliest 

nadat voor hun deur een aanslag wordt gepleegd op een collaborerende politieagent. (…) 

‘De aanslag’ van Harry Mulisch. Speelduur: 6 uur. Boeknummer: 2786. 6 braillebanden. 

Boeknummer: 34761. 

‘Norwegian wood’ van Haruki Murakami. Toru Watanabe is een eerlijke, stille en 

buitengewoon serieuze jonge student in Tokio. Hij is dol op een mooie jonge vrouw genaamd 

Naoko, maar hun wederzijdse liefde wordt getekend door de tragische dood van hun beste 

vriend jaren geleden. Toru went aan het campusleven en de eenzaamheid en afzondering 

die hij daar ervaart, maar Naoko kan de druk en verantwoordelijkheid van het leven niet 

verdragen. Terwijl zij zich verder terugtrekt in haar eigen wereld, vindt Toru aansluiting bij de 

andere studenten en voelt hij zich aangetrokken tot Midori, een jonge, onafhankelijke en 

seksueel geëmancipeerde vrouw. ‘Norwegian Wood’ is een indringend verhaal over 

romantiek en volwassenheid, over de onmogelijke en dappere liefde van een jonge man. Met 

deze prachtige en weemoedige roman brak Haruki Murakami door in Japan. Er werden 

miljoenen exemplaren van verkocht en het boek werd in 2010 verfilmd. (…) ‘Norwegian 

wood’ van Haruki Murakami. Speelduur: 13 uur. Boeknummer: 18153. 20 braillebanden. 

Boeknummer: 34035. 

‘Lolita’ van Vladimir Nabokov . Lolita, Nabokovs bekendste boek, is een gemaskerde 

bekentenis, een gesluierde onthulling, een geheim in geheimtaal. De hoofdpersoon, 

Humbert, belijdt een hopeloze, fatale voorkeur voor meisjes op de drempel van de puberteit - 

de smalle schouders, de beginnende borstjes, de sprinkhaandijen. Niets dat zich zo leent tot 

symboliek over de vergankelijkheid van het geluk als de vervulde liefde met een nimfje van 

dertien, want dat blijft zij niet lang. De wensdroom wordt nachtmerrie, de tragische afloop is 

onafwendbaar, al vanaf het eerste ogenblik. Maar tegelijk gaat het om iets anders: de 

overgave aan deze liefde, anders dan de andere, is ook een afwijzing van het gewone 

waarmee iedereen zich tevreden stelt, een weigering van de dagelijkse realiteit, een keuze 

voor de sprong in het extreme, het ongetolereerde, het compromisloze - kortom voor de 

poëzie; maar ook wat dat betreft is de noodlottige afloop voorspelbaar.  (…) ‘Lolita’ van 

Vladimir Nabokov. Speelduur: 13 uur. Boeknummer: 24786. 18 braillebanden. Boeknummer: 

40924.  

Heerlijk ontspannend: ‘Belgravia’ van Julian Fellowes  
‘Belgravia’ is een grandioze roman van de man achter de succesvolle Britse televisieserie 

Downton Abbey. Welkom in de wijk Belgravia! Op een steenworp afstand van Buckingham 

Palace, achter de deuren van de meest imposante huizen van Londen, hebben schandalen 

en intriges vrij spel. Op 15 juni 1815 organiseerde de hertogin van Richmond in Brussel een 

groots bal ter ere van de hertog van Wellington. Vlak na middernacht kwam onverwacht het 

bericht dat Napoleon de grens was overgestoken, waardoor Wellington zijn mannen op stel 

en sprong de oorlog in moest leiden. Veel officieren die op het slagveld omkwamen, droegen 

hun avondkleding nog. Het boek Belgravia begint op deze vooravond van de slag bij 



Waterloo. Genodigden op het legendarische bal zijn James en Anne Trenchard, die in de 

handel een fortuin hebben verdiend. Hun dochter Sophia maakt een onuitwisbare indruk op 

Edmund Bellasis, de zoon en erfgenaam van een prominente Britse familie. Maar tijdens het 

bal gebeurt er iets dat in ieders leven zijn sporen zal nalaten. En vijfentwintig jaar later, als 

de twee families neerstrijken in de nieuwe wijk Belgravia, heeft dit geheim nog steeds 

gevolgen. Achter de deuren van de imponerende huizen vormt zich een web van leugens en 

intriges… (…) Julian Fellowes. Belgravia. Speelduur: 15 uur. Boeknummer: 24912. 

Heerlijk ontspannend: ‘Mia’ van Els Depuydt.  
Mia Bonny, net veertig geworden, is medewerkster in een callcenter. Ze heeft na haar 

studies het kleinburgerlijke dorp Houtvoorde in West-Vlaanderen achter zich gelaten en heeft 

in het verre Brussel een comfortabele cocon rond zich geweven. Een onverwachte 

gebeurtenis confronteert haar met het verleden waarvoor ze op de vlucht was. Slaagt ze er 

nu wel in zich van de kudde af te keren en haar vergissingen van toen recht te zetten…? In 

deze psychologische roman gaat het over de spanning tussen het individu en de 

gemeenschap, de plicht in medeplichtigheid en de gevolgen van banale beslissingen. Els 

Depuydt las haar boek ‘Mia’ zelf in in onze bibliotheek. (…) Els Depuydt. Mia. Ingelezen door 

de auteur. Speelduur: 7 uur. Boeknummer: 25069. 

Auteurs lezen voor: ‘Hard: liefde sterft nooit’ van Leen 

Dendievel 
Op een bepaald moment in het leven krijgt iedereen ermee te maken: vreselijke hartenpijn. 

Je wordt verliefd, je denkt dat je de man of vrouw van je leven bent tegengekomen en 

plotseling verdwijnt hij of zij uit je leven. Van de ene dag op de andere eet je niet meer, slaap 

je niet goed, sluit je je op, ga je te veel drinken, lig je liever in een bolletje op de grond dan in 

je bed en staat het huilen je nader dan het lachen. En vooral: je hart doet zeer. Maar kan dat 

wel? Kan een hart pijn doen? En hoe kan het dat een persoon zo’n leegte kan achterlaten en 

jou zoveel pijn kan bezorgen dat je denkt dat je gaat sterven? In haar boek ‘Hard: liefde sterft 

nooit’ doorbreekt Leen Dendievel het taboe dat er nog steeds hangt rond liefdesverdriet. Ze 

neemt je mee op een trip door het land der liefde, van de roze naar de donderwolk. Ze 

bekijkt het emotionele en het fysieke aspect van een gebroken hart en beantwoordt wat je 

altijd al wilde weten: kan je sterven aan een gebroken hart? (…) Leen Dendievel las haar 

boek ‘Hard: liefde sterft nooit’ zelf in in onze bibliotheek. (…) Leen Dendievel. Hard: liefde 

sterft nooit. Ingelezen door de auteur. Speelduur: 3 uur. Boeknummer: 24977. 

Een gesprek met Bert Govaerts over zijn biografie van Ernest 

Claes 
(…) In 1940 schreef Ernest Claes het boek ‘Jeugd’ dat bekroond werd met de 'Driejaarlijkse 

Staatsprijs voor Vlaams verhalend proza'. Daarmee zette hij een reeks van autobiografische 

werken in, het grote verhaal van –zoals hij het omschreef- “'s levens kleine inhoud”. In 

‘Jeugd’ beschrijft Ernest Claes zijn jeugdjaren, onderhoudend, boeiend en zonder 

sentimentele nostalgie. Nu, in onze eeuw, heeft het boek nog een toegevoegde waarde: het 

is een document waarin een beeld wordt gegeven van een tijd die volkomen voorbij is, een 

leefwereld op de grens van de Kempen en het Hageland op het einde van de negentiende 

en het begin van de twintigste eeuw. Was de sfeer ervan nog enigszins bekend aan de 

generatie van een halve eeuw geleden, intussen is die volkomen 'historie' geworden. Dankzij 



de artistieke waarde kan ook het historische aspect de moderne lezer nog boeien. U kunt nu 

luisteren naar het eerste deel van ‘Jeugd’, voorgelezen door acteur Karel Vingerhoets. Het 

duurt twaalf minuten. (…) Smaakt dit naar meer? Dan raden wij u een ander Daisy-boek van 

Ernest Claes aan: ‘De fanfare De Sint-Jansvrienden’. Ook ingelezen door Karel Vingerhoets. 

Ooit was Ernest Claes met voorsprong de populairste schrijver van Vlaanderen. Zijn 

volksboeken, met op kop ‘De Witte’, haalden een enorme oplage. ‘De Witte’ werd zelfs 126 

keer herdrukt. De verhalen van Claes waren zo geliefd dat de openbare omroep er diverse 

tv-series van maakte. Uitschieter was het feuilleton getiteld ‘Wij, Heren van Zichem’. Meer 

dan drie miljoen Vlamingen – en ook Nederlanders – zaten aflevering na aflevering aan de 

beeldbuis vastgekleefd. Vandaag de dag is Ernest Claes grotendeels uit de belangstelling 

verdwenen, maar de biografie die Bert Govaerts over hem schreef, bracht hem toch weer in 

de belangstelling. Bert Govaerts was jarenlang televisieproducer. Hij realiseerde tal van 

documentaires, onder meer over Ernest Claes. Zijn interesse voor de auteur leidde hem 

uiteindelijk tot het samenstellen van een vuistdikke, maar bijzonder boeiende biografie. (…) 

Over het levensverhaal van Ernest Claes kon Knetterende Letteren met Bert Govaerts 

uitvoerig praten. Hij wordt geïnterviewd door een andere Bert, met name Bert Vereycken. 

(…) Bert Govaerts. Ernest Claes: de biografie van een heer uit Zichem. Speelduur: 26 uur. 

Boeknummer: 24674. 

Van Ernest Claes hebben we volgende boeken in onze collectie: 

Charelke Dop. Speelduur: 3 uur. Boeknummer: 13827. 

Daar is een mens verdronken. Speelduur: 8 uur. Boeknummer: 1699. 

De fanfare De Sint-Jansvrienden (ingelezen door Karel Vingerhoets). Speelduur: 1 uur. 

Boeknummer: 17109. 

De kerstnacht van Sarlewie. Speelduur: 1 uur. Boeknummer: 13209.  

De moeder en de drie soldaten: verhalenbundel. Speelduur: 8 uur. Boeknummer: 22220.  

De nieuwe ambtenaar. Speelduur: 2 uur. Boeknummer: 13998.  

De witte. Speelduur: 7 uur. Boeknummer: 13451. 6 braillebanden. Boeknummer: 38121. 

De wonderbare tocht. Speelduur: 4 uur. Boeknummer: 12286.  

Het leven van Herman Coene. Speelduur: 11 uur. Boeknummer: 10261. 

Het was lente. Speelduur: 1 uur. Boeknummer: 7895. 

Jeroom en Benzamien. Speelduur: 6 uur. Boeknummer: 14218.  

Kiki. Speelduur: 3 uur. Boeknummer: 193.  

Kobeke. Speelduur: 6 uur. Boeknummer: 6120.  

Over reizen en reizigers. Speelduur: 4 uur. Boeknummer: 13744. 

Pater Cellier. Speelduur: 7 uur. Boeknummer: 1055. 

Studentenkosthuis Bij Fien Janssens. Speelduur: 19 uur. Boeknummer: 23633.  

Toen de witte werd verfilmd. Deel 1: Speelduur: 2 uur. Boeknummer: 14161. Deel 2: op reis 

in een autocar. Speelduur: 1 uur. Boeknummer: 14162. Deel 4: ambtenaren, 1933. 

Speelduur: 1 uur. Boeknummer: 14163. Deel 5: politieke en andere figuren en figuranten. 

Speelduur: 3 uur. Boeknummer: 14164. 

Wij, Heren van Zichem. Anderhalf uur. Boeknummer: 21913. 

Het Neusje van de Zalm: ‘1984’ van George Orwell en ‘2084: 

het einde van de wereld’ van Boualem Sansal 
We beginnen met ‘1984’ van George Orwell. ‘Nieuwspraak’ en ‘Big Brother’. De 

woordenschat uit ‘1984’ is in onze taal opgenomen en een eigen leven gaan leiden. De 



roman van George Orwell uit 1949 over de strijd van Winston Smith, ambtenaar op het 

ministerie van Waarheid, tegen de alles doordringende Partij, en zijn gedoemde liefde voor 

Julia heeft niets van zijn literaire zeggingskracht verloren. In Orwells steeds weer herdrukte 

anti-utopie verkeert de wereld in de wurggreep van een systeem dat is gegrondvest op de 

verbreiding van angst, haat en wreedheid, en dat iedere vorm van persoonlijke vrijheid en 

individualiteit uitsluit. ‘1984’ is onverminderd geldig als benauwend nauwkeurige blauwdruk 

van elk dictatoriaal regime. Het geeft inzicht in de macht van manipulerende taal en de 

psychologie van de angst. (…) George Orwell. 1984. Speelduur: 12 uur. Boeknummer: 

25011. 15 braillebanden. Boeknummer: 38456. 

Een andere schrijver die een dictatuur à la George Orwell heeft beschreven is Boualem 

Sansal met zijn boek: ‘2084: het einde van de wereld’. In zijn roman '2084' voorspelt de 

Algerijnse schrijver Boualem Sansal dat Europa en de wereld binnen een vijftigtal jaar onder 

een islamitisch juk zullen zuchten. Waar bij Orwell het communisme wereldwijd triomfeerde, 

krijgt bij Sansal het islamisme overal de overhand. Drie Heilige Oorlogen en een nucleaire 

jihad hebben definitief afgerekend met het vrije Westen. Sindsdien heerst in Abistan een 

eeuwig heden. Verleden en toekomst zijn vakkundig uitgewist. Een simplistisch newspeak 

heeft het poëtische Arabisch vervangen. Er wordt negen keer per dag gebeden en voor de 

onwetende, gehersenspoelde bevolking bestaat het enige vertier uit pelgrimages en het 

bijwonen van massa-executies, want Yölah is groot en Abi, zijn profeet, speelt de rol van Big 

Brother. Het hoofdpersonage, Ati, is zijn wijk nooit uit geweest, tot hij tbc krijgt en naar een 

sanatorium wordt gestuurd. Daar begint de twijfel te knagen en spelen de vrijheidsdromen 

op. Na zijn genezing gaat de jongeman op ontdekking uit, met alle ellende van dien. Zijn 

avonturen zijn duidelijk van ondergeschikt belang voor Boualem Sansal, die vooral werk 

maakt van de beschrijving van de zeden en gewoonten van zijn religieuze dictatuur. De 

dogma's worden meedogenloos over de hekel gehaald, want anders dan Orwell heeft de 

Algerijnse schrijver een oog voor de absurde en groteske trekjes van zijn totalitaire regime. 

Stilistische hoogstandjes moet u niet verwachten, maar ‘2084’ is wel een razend interessante 

denkoefening van een gedreven auteur die nog gelooft in de macht van het geschreven 

woord. (…) Boualem Sansal. 2084: het einde van de wereld. Bekroond met de Grand Prix du 

Roman de l'Académie Française. Speelduur: 10 uur. Boeknummer: 25034. 

Hedendaags: ‘Mijn kind mishandelt me: oudermishandeling’ van 

Karl Baert 
Dat ouders hun kinderen weleens een ‘pedagogische tik’ geven, weten we. Het omgekeerde, 

dat een vader het ziekenhuis ingeslagen wordt door zijn zoon, is minder bekend. Toch komt 

het vaker voor dan men denkt. Alleen durven de slachtoffers er nauwelijks over te spreken 

uit schaamte. ‘Gezinsgeweld wordt ten onrechte met de mantel der liefde bedekt’, zegt Karl 

Baert, die het verhaal van de vernederde Christof opschreef in een zeldzaam boek over 

oudermishandeling. Het begon enkele jaren geleden achter de muren van een doodgewone 

villa, in een schijnbaar modaal gezin. Christof (45 jaar) is een wat saaie bediende die voor 

een grote bank werkt. Hij is universitair geschoold en vader van Dieter (17) en dochter Eva 

(14). Vader en zoon ergeren zich al jaren blauw aan elkaar, maar het geruzie blijft lange tijd 

beperkt tot wederzijdse verwensingen en verwijten. Tot Dieter op een woensdagavond 

ontdekt dat zijn vader op zolder in het geniep bier aan het drinken is. Christof heeft geen 

drankprobleem, maar hij mag van zijn autoritaire echtgenote geen druppel alcohol aanraken. 

De stoppen slaan door bij de puberende Dieter. Die schopt en slaat zijn vader waar hij hem 



kan raken. Christof ligt huilend op de grond wanneer zijn echtgenote hem even later vindt. 

‘Eigen schuld, dikke bult’, roept ze en laat haar man kreunend achter. De volgende dag moet 

Christof naar het werk. Gelukkig bevinden de meeste blauwe plekken zich op zijn benen en 

borstkas, zodat de collega’s ze niet kunnen zien. Het duurt weken voordat Christof helemaal 

is hersteld. Hij durft niet naar de huisarts, omdat hij vreest dat het gewelddadige gedrag van 

Dieter zal uitkomen en zijn zoon in de handen van het gerecht zal vallen. De terreur gaat 

maanden door, tot Dieter op een dag zijn vader een zware bloedneus slaat. Christof besluit 

dit keer toch naar de dokter te gaan en vertelt hem wat er echt aan de hand is. Het gesprek 

doet Christof deugd. Hij vertelt het verhaal van zijn leven: hoe hij als kind gepest werd op 

school vanwege zijn flaporen, hoe hij Sofie leerde kennen en haar liefde voor hem al snel na 

het huwelijk bekoelde, hoe hij zich sindsdien eenzaam en gefrustreerd voelt in zijn gezin. Het 

gesprek geeft hem opnieuw een beetje zelfvertrouwen. De arts raadt Christof aan om zijn 

zoon meteen duidelijk te maken dat geweld niet langer kan. Hij moet zijn gezag in het gezin 

terugwinnen. Dat gebeurt ook in zekere mate en het geweld stopt enkele weken. Christof 

durft Dieter zelfs een tijdelijk uitgaansverbod te geven nadat hij veel te laat was 

thuisgekomen van een fuif. Maar dat is zonder zijn echtgenote Sofie gerekend, die de straf 

prompt kwijtscheldt. Dat ondermijnt het gezag van de vader nog meer en het lijkt erop dat 

Dieter dit als een soort vrijgeleide beschouwt om het fysieke en psychische geweld tegen zijn 

vader te verharden. Het leven wordt een hel voor Christof. Er komen klachten op het werk 

omdat hij zijn focus verliest en zich te vaak ziek moet melden. Het geweld komt voor in alle 

mogelijke variaties. Niet alleen slaat Dieter zijn vader, hij vecht ook een psychologisch 

robbertje met hem uit. Dieter pakt bijvoorbeeld elke dag de gsm van zijn vader af en 

ondervraagt hem dan tijdens het avondeten over wie hij getelefoneerd heeft. Heel 

vernederend voor hem, zijn privacy wordt flagrant geschonden. De gezondheid van Christof 

gaat sterk achteruit. Als hij naar het ziekenhuis moet met hartklachten, vraagt de 

behandelende arts waar al die blauwe plekken en kneuzingen vandaan komen. Voor de 

terreur begon, woog Christof 85 kilogram. Nu nog 60. Hij klaagt over hoge bloeddruk en 

ademhalingsproblemen. Hij heeft ook last van maagzuur en spasmen als gevolg van stress. 

Bijna een jaar later heeft Christof nog steeds geen klacht durven in te dienen tegen zijn zoon. 

Dieter werd wel op kot gestuurd. De angel lijkt voorlopig uit het conflict. Maar voor hoelang? 

Dit is het echt gebeurde verhaal dat Karl Baert opnam in zijn boek ‘Mijn kind mishandelt me’. 

Hij schreef eerder al boeken over gedrags- en opvoedingsproblemen, maar zelden werd hij 

geconfronteerd met zulke schrijnende toestanden als in het gezin van Christof en Sofie. 

‘Oudermishandeling is echt een van de laatste taboes in Vlaanderen. Het geweld blijft 

verdoken omdat het zich afspeelt in de huiselijke kring en tussen familieleden. Christof 

schaamt zich enorm over wat hem overkomt en durfde er lang met niemand over te spreken. 

Daarom is het ook bijzonder jammer dat er zo weinig wetenschappelijk onderzoek naar wordt 

verricht. Dit is het eerste boek in tien jaar over het fenomeen.’  (…) Karl Baert. Mijn kind 

mishandelt me: oudermishandeling. Speelduur: 2 uur. Boeknummer: 24902. 2 braillebanden. 

Boeknummer: 16757. 

Historie. Historia. Twee boeken over de Tweede Wereldoorlog 

Deel 1: ‘De slag bij Midway’ van Mitsuo Fuchida 
Door de verraderlijke aanval op Pearl Harbor en de daaropvolgende zeeslagen werden de 

Amerikaanse vloot zulke zware verliezen toegebracht, dat de Japanners het in de Stille 

Oceaan feitelijk voor het zeggen hadden. De Japanse vloot, die begin juni 1942 tegen het 

strategisch uiterst belangrijke eiland Midway opstoomde, bezat een overweldigende 



numerieke meerderheid op de Amerikaanse strijdkrachten die voor de verdediging van 

Midway beschikbaar waren. De even onverwachte als verpletterende nederlaag die de 

Japanners na een strijd van drie dagen leden, was in de oorlog in het Verre Oosten een even 

belangrijk keerpunt als de slag om Stalingrad in de oorlog in Europa. Na de slag raakte de 

Japanse Keizerlijke Marine langzamerhand haar overwicht kwijt en kwam in het defensief 

terecht. De strijd bij Midway bevestigde bovendien dat een nieuw tijdperk in de geschiedenis 

van de maritieme oorlogvoering begonnen was: de hegemonie van de machtige 

zwaarbewapende kruisers en slagschepen was voorgoed gebroken. Het was duidelijk dat 

vanaf dat ogenblik het maritieme luchtwapen, meegevoerd op reusachtige en snelle 

vliegdekschepen, de doorslag gaf. ‘De slag bij Midway’, geschreven door twee deskundige 

Japanse officieren, is voor iedereen die belang stelt in de geschiedenis van de tweede 

Wereldoorlog, een uitermate boeiend boek. (…) Mitsuo Fuchida. De slag bij Midway. 

Speelduur: 11 uur. Boeknummer: 25074. 

Deel 2: ‘Drugs in het Derde Rijk’ van Norman Ohler 

Niet alleen Hitler was verslaafd aan opwekkende middelen, ook zijn troepen kregen pervitin 

en andere amfetaminen toegediend. In ‘Drugs in het Derde Rijk’ toont de Duitse 

wetenschapsjournalist Norman Ohler aan hoe drugs het verloop van de Tweede 

Wereldoorlog hebben beïnvloed. Toen nazi-Duitsland op 1 september 1939 Polen binnenviel 

en zo de Tweede Wereldoorlog ontketende, hadden de Duitse troepen pervitinpillen in hun 

ransel meegekregen, een immens populair methamfetamine dat enkele jaren voordien door 

de Berlijnse Temmler-fabriek was ontwikkeld als middel voor problemen met de 

bloedsomloop, lusteloosheid en depressie. De Wehrmacht had een beslissende reden om de 

chemische drug in te zetten: niet het Poolse leger was de grootste vijand, maar de 

vermoeidheid. Wie die overwon, aldus de militaire fysioloog Prof. dr. Otto Ranke, zou de 

zege op het slagveld behalen. Ook de Führer zelf verkeerde onder de invloed van 

opwekkende middelen. Theodor Morell, sinds 1936 lijfarts van Adolf Hitler, had de dictator 

om diens maag- en darmklachten te verlichten de eerste jaren een injectiecocktail van 

glucose en gecombineerde vitamines toegediend. Krachtinjecties, die een 'permanent 

geestelijke alertheid, lichamelijke vitaliteit en doortastend beslissingsvermogen' verzekerden. 

Bij het uitbreken van de oorlog bleken die middelen ontoereikend, en begon Morell steeds 

meer onvervalste doping rechtstreeks in de aders van de Führer te spuiten. Eukodal 

bijvoorbeeld, een harddrug van de firma Merck, dubbel zo pijnstillend als morfine en 

ongelooflijk snel verslavend. Uiteindelijk zou Morell meer dan tachtig verschillende 

chemische stoffen toedienen. Die roofbouw veranderde Hitler tijdens zijn laatste maanden in 

zijn bunker onder Berlijn in een sloffend en bevend wrak dat enkel nog in staat was te brullen 

en te tieren tegen al diegenen die hij van verraad verdacht. Heeft de drugsverslaving van 

Hitler het verloop van de oorlog mee bepaald? Werd met andere woorden de 

oorlogsstrategie van het Derde Rijk door pepmiddelen in de hand gewerkt? Verklaart de 

verslaving van de Führer dan ook zijn talloze strategische blunders? En hadden de Duitse 

troepen die in mei 1940 de Benelux en Frankrijk onder de voet liepen en het Britse 

Expeditieleger het Kanaal overjoegen hun overweldigend succes aan het massale gebruik 

van pervitin te danken? Was de Blitzkrieg dus enkel kunnen slagen doordat de Duitse 

bevelhebbers en soldaten als dolgedraaide robots naar voren waren gestormd, elke 

tactische overweging in de wind hadden geslagen en op die manier de geallieerde legers 

compleet hadden verrast? Norman Ohler houdt een slag om de arm. "Geschiedschrijving is 

nooit alleen maar feiten,' aldus de auteur in zijn inleiding, 'maar altijd ook fictie. De 

rangschikking van feiten is altijd een kwestie van literatuur, of blijft op zijn minst afhankelijk 



van de interpretatie onder invloed van externe, culturele invloeden." (…) Norman Ohler. 

Drugs in het Derde Rijk. Speelduur: 10 uur. Boeknummer: 25122. 

Vertel me een verhaal: ‘Halleluja’ van Annelies Verbeke 
Er is veel aan de hand in de vijftien verhalen die Annelies Verbeke verzamelde in ‘Halleluja’. 

Een baby kan in de toekomst kijken, maar beseft dan al dat het leven vaak bestaat uit 

verlies, in een fitnesscentrum of in een pretpark dat geënt is op het verhaal van ‘De 

Rattenvanger van Hamelen’ spelen zich vreemde dingen af, een man pikt zijn maîtresse op 

als liftster, een man komt uit de gevangenis en moet zijn leven een nieuwe richting geven. In 

het sterkste en meest bevreemdende verhaal uit de bundel verandert een auteur in een beer. 

(…) Dit was Hallelujah van Jeff Buckley. Annelies Verbeke. Halleluja. Speelduur: 5 uur. 

Boeknummer: 25009. 

Het hoorspel ‘De grens’ van Harry Mulisch 
Wanneer een echtpaar een auto-ongeluk krijgt, raakt de vrouw gewond en buiten bewustzijn. 

Omdat ze op de grens van twee gemeenten ligt is het niet duidelijk naar welk ziekenhuis ze 

moet worden gebracht. Het begin van de ambtelijke touwtrekkerij. (…) 


