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Op de hoogte 

Steun Luisterpunt met 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 25.000 

luister- en/of 14.000 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. 



Waar we werk willen van maken, is het op punt stellen van de Anderslezen app om onze 

boeken eenvoudig en snel te kunnen lezen met tablets en smartphones. Een ander werkpunt 

is het opnieuw inlezen van literaire klassiekers die destijds overgezet zijn van analoge 

banden en die nu technisch niet (meer) voldoen. We willen deze boeken opwaarderen door 

ze opnieuw in te lezen met een hedendaagse Vlaamse stem en prima technische kwaliteit. 

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 73 50 73 50 00 19 (BIC 

KREDBEBB). Voor giften vanaf € 40 ontvangt u bovendien een fiscaal attest. Uw gift komt 

volledig ten goede aan de app, de literaire klassiekers en onze dagelijkse werking. Steun ons 

nog vandaag! Meer informatie over de bibliotheekdienstverlening vindt u op 

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, Geert Ruebens, Directeur Luisterpunt. Albert Keersmaekers, Voorzitter Luisterpunt. 

Het aantal blinden zal tegen het jaar 2050 verdriedubbelen 

In 2050 zullen 115 miljoen mensen volledig blind zijn, voorspellen de onderzoekers. Het 

aantal blinde mensen gaat de komende dertig jaar ruim verdriedubbelen, waarschuwen 

onderzoekers in een nieuw verschenen studie. De stijging komt met name voor rekening van 

de grote bevolkingsgroei en de hogere levensverwachting, schrijft de groep 

oogwetenschappers in ‘The Lancet Global Health’. In 2015 waren wereldwijd zo'n 36 miljoen 

mensen blind. Die groep wordt volgens het onderzoek groter in de komende dertig jaar, 

waardoor het aantal mensen met blindheid tegen 2050 zal stijgen tot 115 miljoen. Ook het 

aantal mensen met een minder ernstige zichtbeperking stijgt de komende jaren zeer snel: 

van 217 miljoen in 2015 naar 588 miljoen in 2050. Liefst 1 miljard mensen zal volgens de 

onderzoekers last ondervinden van onbehandelde ouderdomsverziendheid. Grootste 

oorzaak achter die aanzienlijke toename van oogaandoeningen is volgens de onderzoekers 

het feit dat de wereldbevolking blijft groeien en men over het algemeen steeds langer leeft. 

Het percentage mensen dat lijdt aan een visuele beperking neemt namelijk al jaren af, maar 

doordat de wereldbevolking blijft groeien, neemt hun aantal wél toe. Het onderzoek stelt dat 

vooral mensen in Azië en het deel van Afrika ten zuiden van de Sahara te maken krijgen met 

blindheid en andere visuele beperkingen. In West-Europa lijdt slechts een half procent van 

de bevolking aan blindheid. De onderzoekers roepen in de studie overheden op meer te 

investeren in oogbehandelingen zoals cataractextractie, waarbij een ooglens aangetast door 

staar wordt vervangen, en om mensen met oogaandoeningen makkelijker toegang te geven 

tot corrigerende brillen. Vooral de armere landen, waar de meeste mensen wonen die een 

oogaandoening krijgen, kunnen daar baat bij hebben, zei onderzoeksleider Rupert Bourne 

van de ‘Anglia Ruskin Universiteit’ tegen de BBC. "Zulke maatregelen zijn goedkoop, hebben 

weinig infrastructuur nodig en landen recupereren die kosten doordat mensen dan weer aan 

het werk kunnen."  

Hoorzaak Omnibus 2017 

 
Een bericht van Transkript. Met trots stellen we onze gloednieuwe ‘Hoorzaak Omnibus’ voor. 
Luistergenieten gegarandeerd met editie 2017: retrospanning met een tiendelige 
detectivereeks, twee radioklassiekers, het geluid van de langspeelfilm “De premier” 
aangevuld met audiodescriptie en nog een pak andere verwennerijen. Haal dus snel deze 



oorverwarmende omnibus in huis! Bestellen kan door overschrijving van 15 euro op het 
rekeningnummer BE 46 23 50 43 23 53 36 (BIC-nr GEBABEBB). Als mededeling noteer je 
‘Hoorzaak omnibus 2017’, gevolgd door je naam en adres. Ben je al Transkript abonnee, dan 
volstaat de vermelding van je abonneenummer. Ontvang je liever een 
overschrijvingsformulier, bel dan tijdens werkdagen naar 011 23 07 61 of stuur een e-mail 
naar luistertijdschriften@transkript.be (…) Tot zover het bericht van Transkript. 
 

De hulpmiddelenbeurs BrailleTech  

Een bericht van de Braille-Liga. Van donderdag 19 t.e.m. zaterdag 21 oktober ben je welkom 
op de hulpmiddelenbeurs BrailleTech. Deze beurs vindt plaats in de lokalen van de 
Brailleliga, Engelandstraat 57, 1060 Brussel (Sint-Gillis), telkens van 10u tot 16u30. Een niet 
te missen evenement! Ontdek de laatste nieuwigheden: beeldschermloepen, 
brailleleesregels, spraaksynthese, vergrotingssoftware, aangepaste gsm’s en 
telefoontoestellen, Daisy-spelers, enz. Maar ook optische loepen en hulpmiddelen in het 
dagelijks leven komen aan bod. Tijdens BrailleTech valt er trouwens heel wat te beleven: 
doe mee aan de vele workshops en infosessies voor personen met een visuele 
handicap. Wie is welkom? Iedereen met een visuele handicap, hun familie, vrienden en 
kennissen. Toegang tot BrailleTech is gratis. Onze locatie is aangepast voor personen met 
een handicap en makkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer.  

Infosessies voor blinde en slechtziende bezoekers 

Doorlopende infosessies 

 Do it yourself met Duploblokken 
Een overzicht van handige Do it yourself-bouwprojecten die nuttig zijn voor mensen 
met een visuele handicap. 
Datum: 19, 20 en 21 oktober tussen 10u30 en 15u30. 

 Werken met speksteen 
Creatief zijn met speksteen, creatieve beeldhouwwerken. 
Datum: 19, 20 en 21 oktober tussen 10u30 en 15u30. 

 De iPad helpdesk.  
Krijg de kans om al je vragen te stellen tijdens een onderonsje met één van onze 
vormingsmedewerkers. 
Datum: 19, 20 en 21 oktober tussen 13u30 en 16u. 

Vaste infosessies 

 Persoonsvolgende financiering, hoe zit dat nu? 
Informatiemoment over persoonsvolgende financiering. 
Datum: 19/10 van 11u tot 12u. 

 Kitchen academy 
Werken in de keuken met hulpmiddelen voor personen met een visuele handicap. 
Datum: 19/10 van 10u30 tot 12u30. 

 Money, money, money 
Geldherkenning, Bancontact, … welke hulpmiddelen bestaan er en hoe kan ik dit het 
beste beheren? 
Datum: 20/10 van 14u tot 16u. 
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 Baby care 
Pre- en postnatale begeleiding voor blinde en slechtziende ouders, grootouders en 
andere familieleden. 
Datum: 21/10 van 11u tot 13u. 

 Het beste van de Appstore 
Ontdek welke apps jou kunnen helpen in het dagelijks leven. 
Datum: 20/10 en 21/10 van 11u tot 12u.  

Voor meer informatie over deze workshops kunt u terecht op: info@braille.be. 
Standhouderlijst: Ergra Engelen, Integra, Koba Vision, Optelec, Sensotec, Van Lent 
Systems, Visueel centrum, VoiZi. 

Enkele standhouders informeren je in korte sessies over hun producten. 

 Donderdag 19 oktober 2017  
o 14u. SV GSM en BlindShell, de eenvoudige smartphone. Integra. 

  
 Vrijdag 20 oktober 2017  

o 11u30. Sprekende beeldschermloepen: een ruime keuze. Sensotec. 
o 12u30. Medische filters met aangepaste monturen. Ergra Engelen. 

 BrailleShop: de winkel van de Brailleliga biedt meer dan 500 hulpmiddelen voor het 
dagelijks leven en zal gedurende de volledige beurs open zijn. 

 Bar: hier kan je terecht voor een belegd broodje, een koffie of een frisdrank.  

Hoe kan je ons contacteren? Brailleliga. Engelandstraat 57. 1060 Brussel. Tel. 02 533 32 11 

info@braille.be  Tot zover het bericht van de Braille-Liga. 

 

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: 

‘Een schitterend gebrek’ van Arthur Japin. In 1742 verblijft de flamboyante 17-jarige Giacomo 

Casanova op Pasiano. Hij wordt er verliefd op de 14-jarige Lucia. Wanneer hij zoals beloofd, 

zes maanden later terugkeert om zijn liefde met een echte verloving te bezegelen, is Lucia 

verdwenen. Jaren later ontmoet Casanova haar opnieuw in een bordeel in Amsterdam. Ze is 

"niet alleen ronduit lelijk geworden, maar weerzinwekkend". Deze mislukte 

liefdesgeschiedenis, die te lezen valt in Casanova's beruchte memoires, vormt het 

uitgangspunt van Arthur Japins nieuwe semi-historische roman. Lucia vertelt het verhaal 

verder waar Casanova's woorden zwijgen en ontsluiert al terugblikkend de achterliggende 

motieven en de desastreuze gevolgen van haar vlucht. (…) ‘Een schitterend gebrek’ van 

Arthur Japin. Speelduur: 7 uur. Boeknummer: 1050. 11 braillebanden. Boeknummer: 38991. 

‘De 100-jarige man die uit het raam klom en verdween’ van Jonas Jonasson. Allan wordt 

honderd en dat wordt groots gevierd in het bejaardentehuis, maar de jarige krijgt het op zijn 

heupen en vertrekt kort voordat het feest losbarst. De tijd die hem rest kan hij beter besteden 

en hij klimt uit het raam en verdwijnt. Allan begint aan een roadtrip waarbij hij van het ene in 
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het andere avontuur terecht komt. Tegelijkertijd passeren de memorabele momenten uit zijn 

leven én die van de twintigste-eeuwse geschiedenis de revue. (…)  ‘De 100-jarige man die 

uit het raam klom en verdween’ van Jonas Jonasson. Speelduur: 11 uur. Boeknummer: 

19905. 18 braillebanden. Boeknummer: 31844. 

‘Het diner’ van Herman Koch. Twee echtparen gaan uit eten. Ze praten over alledaagse 

dingen, maar vermijden waar het eigenlijk om draait: hun kinderen. Er ontspint zich een 

bloedstollend verhaal dat zich binnen de tijdspanne van een avond voltrekt. (…) ‘Het diner’ 

van Herman Koch. Speelduur: 7 uur. Boeknummer: 15477. 14 braillebanden. Boeknummer: 

33474. 

‘De ondraaglijke lichtheid van het bestaan’ van Milan Kundera. Ideeënroman aan de hand 

van de levens van twee stellen, Tomas & Tereza en Franz & Sabina, waarbij Sabina, een 

onafhankelijke schilderes die Tsjechoslowakije na 1968 verliet en in Genève woont, een 

verbindende rol tussen de koppels speelt door haar verhouding met Tomas. Ook deze 

chirurg en rokkenjager vlucht, met Tereza, uit Tsjechoslowakije naar Zwitserland. Beiden 

zullen echter terugkeren. Franz is een Zwitserse linkse intellectueel die aanvankelijk een 

ideale maîtresse vindt in Sabina. De schrijver laat zien hoe op beslissende momenten in hun 

diverse levens lichtheid en zwaarte verwisselbaar zijn, liefde en haat, trouw en verraad, 

schoonheid en lelijkheid, kunst en kitsch, het komische en tragische, afhankelijk van ieders 

levensperspectief. (…) ‘De ondraaglijke lichtheid van het bestaan’ van Milan Kundera. 

Speelduur: 10 uur. Boeknummer: 2549. 

‘Mannen die vrouwen haten’ van Stieg Larsson. Twee tegenpolen, Mikael Blomkvist en 

Lisbeth Salander. Hij is een charmante man en een kritische journalist, en uitgever van het 

tijdschrift Millennium. Zij is een jonge, gecompliceerde, uiterst intelligente vrouw met 

zwartgeverfd haar, piercings en tatoeages én ze is een hacker van wereldklasse. Mikael 

wordt benaderd door oud-zakenman Henrik Vanger. Veertig jaar geleden is de zestienjarige 

Harriët Vanger op mysterieuze wijze verdwenen en vermoedelijk vermoord. De zaak is 

echter nooit opgelost en inmiddels verjaard. Toch wil Henrik Vanger graag dat Mikael zich 

hier nog eens op stort. Met hulp van Lisbeth Salander stuit Mikael op een spoor dat 

rechtstreeks naar een zeer duister en bloedig familiegeheim voert… ‘Mannen die vrouwen 

haten’ is het eerste boek in de succesvolle Millennium-trilogie, waarvan wereldwijd meer dan 

50 miljoen exemplaren zijn verkocht. (…) ‘Mannen die vrouwen haten’ van Stieg Larsson. 

Speelduur: 19 uur. Boeknummer: 8506. 26 braillebanden. Boeknummer: 15056.  

 

U kunt nu luisteren naar een gesprek met de voorzitter van Luisterpunt Albert 
Keersmaekers en met Geert Ruebens, directeur van onze bibliotheek 

(…) 

De boeknummers dan: 

Jonathan Littell. De welwillenden. Speelduur: 52 uur. Boeknummer: 19897. 

Thomas Mann. Jozef en zijn broers. Speelduur: 80 uur. Boeknummer: 23290. 

Elif Shafak. De stad aan de rand van de hemel. Speelduur: 18 uur. Boeknummer: 23928. 
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Guido Van Heulendonk. Niemand uit België. Ingelezen door de auteur. Speelduur: 6 uur. 

Boeknummer: 24559. 

Jean Echenoz. Veertien. Speelduur: 2 uur. Boeknummer: 23594. 

Georges Simenon. De teddybeer. Speelduur: 4 uur. Boeknummer: 23710. 

Gustave Flaubert. De kluizenaar en zijn muze: brieven aan Louise Collet. Speelduur: 15 uur. 

Boeknummer: 2823. 

Jean-Paul Sartre. Walging. 9 braillebanden. Boeknummer: 38371. 

Heerlijk ontspannend: ‘Hotelgeheimen: van roomservice tot vuile was’ van Wim 
Degrave  

Op hotel laten mensen zich van hun beste én hun slechtste kant zien. Dat geldt voor de 

gasten, maar ook voor de mensen die er werken. Hoe vervelend kunnen gasten zijn? Wat 

gebeurt er in de hotelbar als het schemerdonker is aangebroken? Welke exuberante eisen 

hebben Barack Obama en Michael Jackson gemeen? En hoeveel kost het om een 

hotelkamer af te breken? Worden de lakens in hotels weleens omgedraaid in plaats van 

gewassen? Met welke voorwerpen gaan gasten het vaakst lopen? Wim Degrave dompelde 

zich onder in de hotelwereld en bundelde zijn interviews in dit grappige boekje vol anekdotes 

en verhalen van managers, kamermeisjes en barkeepers. De meeste anoniem uiteraard, 

want discretie schrijven hôteliers nog met hoofdletter D. Hier alvast enkele straffe anekdotes 

uit zijn boek. "De backoffice van het hotel waar ik werkte, was zo georganiseerd dat er 

tussen de kasten door een kijkgat was, eigenlijk meer een soort “kijkgleuf”. Op elk moment 

had ik een perfect zicht op wat de gasten in de lobby aan het doen waren. Het is soms 

hilarisch om mensen bezig te zien als ze in de waan zijn dat niemand hen in de gaten heeft. 

Deftige dames en heren die als kleine kinderen twee volle handen snoep uit de bokaal 

graaien, vlug in hun jaszak of handtas stoppen, en daarna met een lijkbiddersgezicht naar je 

staan te kijken. Zalig!" "Je moet niet denken dat de mensen met een koffer van Louis Vuitton 

de properste gasten zijn. Integendeel" "Ik werkte een tijdlang als kelner in een prestigieus 

hotel waar nogal wat bekende mensen verbleven. Daar gebeurt wel een en ander dat het 

daglicht niet mag zien. Ik herinner mij bijvoorbeeld een bekend politicus die nogal platvloers 

en handtastelijk omging met de kandidaten van Miss België, die toevallig op dezelfde 

receptie aanwezig waren. Als je een publiek figuur serveert, hou je die onbewust toch wat 

meer in de gaten. Maar op den duur kijk je daar natuurlijk ook niet meer van op. Bij ons is het 

vaak horen, zien en zwijgen." ‘Dat zeepjes en douchenetjes worden meegepikt, dat kan ik 

nog begrijpen. Maar wat er allemaal wordt gestolen uit onze kamers… Noem het, en het is 

hier ooit gestolen! Het ergste dat ik ooit heb meegemaakt, is een volledig gestripte 

hotelkamer: flatscreen-tv, kabels, gordijnen… Alles was weg! Zelfs het glazen doucheraam 

en de sifon hadden ze meegenomen. Wie doet zoiets nu?" "Eén gast heb ik eens betrapt 

terwijl die uit zijn raam op de eerste verdieping aan het plassen was in ons fonteintje op de 

binnenkoer." "Wij hadden elk voorjaar veel wielerploegen te gast. Dat zorgde vaak voor een 

aangename drukte: dan vonden de persconferenties bijvoorbeeld plaats in het hotel. En als 

de ploeg dan een koers had gewonnen, vierden ze hier een feestje. Stel je daar niet te veel 

bij voor: een fles champagne bij het eten, maar daarna gingen ze allemaal netjes naar bed. 

Die renners moesten ’s anderendaags allemaal weer vroeg op. Vriendelijke mensen ook, die 

wielrenners. Alleen hun vrouwen gedragen zich vaak als echte bitches. Ze zijn vaak al zo 



mager, en dan nog doen ze niks anders dan op hun lijn letten." "Ik had mij vooraf ingesteld 

op honden en misschien een occasionele kat, maar ik heb intussen al een hele dierentuin 

zien passeren. Fretten, wasberen tot zelfs goudvissen. Dan denk ik: kunnen die echt geen 

twee dagen zonder eten? Blijkbaar niet dus. Ik heb zelfs ooit ee n koppel gehad dat hun 

papegaai had meegebracht. Het heeft natuurlijk wel iets absurds als je gasten moet vragen 

of ze de papegaai wat stiller kunnen zetten." (…) Wim Degrave. Hotelgeheimen: van 

roomservice tot vuile was: hotelmanagers, kamermeisjes en barkeepers over het echte leven 

in een hotel. Speelduur: 8 uur. Boeknummer: 24919. 

Heerlijk ontspannend: ‘Kleine helden’ van Almudena Grandes  

Almudena Grandes weeft in ‘Kleine helden’ een lappendeken van sympathieke 
feelgoodverhalen. In Spanje heeft de crisis onbarmhartig toegeslagen. De armoede heeft de 
Spanjaarden overvallen 'vanuit het hart van dat Europa dat hen zo rijk zou maken, maar hen 
heeft beroofd van een schat die niet te koop is voor geld'. Ten zuiden van de Pyreneeën is 
het altijd al armoe troef geweest, maar vroeger trotseerde de bevolking honger en 
ontberingen met opgeheven hoofd. Die trots en waardigheid zijn bij de jongeren ver te 
zoeken, aldus de Madrileense bestsellerschrijfster. In ‘Kleine helden’ krijgt de oudere 
generatie de glansrol. Sinds haar boek ‘Het ijzig hart, dat als haar magnum opus wordt 
beschouwd, heeft Grandes de handen vol aan een zesdelige reeks over de Spaanse 
burgeroorlog en de Franco-dictatuur. Die ‘Episodios de una guerra interminable’ zette ze 
even in de wacht voor een excursie naar het hier en nu, om de slachtoffers van de 
slabakkende economie een hart onder de riem te steken. Zo ver uit de koers is dat niet, want 
per slot hebben we hier ook met een oorlogssituatie van doen, vindt de schrijfster, aangezien 
het grootkapitaal een nietsontziende strijd voert tegen de democratie en de 
welvaartsmaatschappij. ‘Kleine helden’ vertelt de lotgevallen van een twintigtal bewoners van 
een Madrileense wijk. Arm en rijk, jong en oud, alleenstaanden en gezinnen, Spanjaarden en 
buitenlanders wonen er probleemloos door elkaar. Verder is het er zoals overal elders in het 
land: er is geen toekomst en geen werk. Wie nog een baan heeft, wordt ontslagen of gekort 
op zijn loon. Gezinnen worden uit hun huis gezet, kinderen gaan zonder eten naar school en 
jongeren emigreren bij bosjes. (…) Almudena Grandes. Kleine helden. Speelduur: 10 uur. 
Boeknummer: 24937. 11 braillebanden. Boeknummer: 16908. 

Auteurs lezen voor: ‘Oktober’ van Johan De Boose 

Oktober 1917, Sint-Petersburg. De stad is in rep en roer. Er heerst hongersnood. Mensen 
sterven aan tyfus. Geregeld zijn er gewelddadige opstanden. Maxim is een dakloze met een 
brilletje. Hij zwerft door de straten en kijkt met grenzeloze bewondering naar de aristocraten 
die alsnog de leiding hebben. Terwijl de revolutie losbarst, wordt hij verliefd op Vera, een 
meisje uit de hogere kringen, dat in de revolutionairen juist een uitweg ziet uit de strikte, 
vervelende wereld van de aristocratie. Ze slagen erin om samen te ontsnappen aan het 
extreme geweld, terwijl de maatschappij om hen heen radicaal verandert. Die verandering 
drijft een wig tussen hen. Haar revolutionaire interesse neemt perverse vormen aan. Zijn 
hang naar de verloren aristocratische wereld maakt hem wanhopig. Parallel aan de 
burgeroorlog, die in Rusland na de revolutie uitbreekt, worden deze twee mensen het 
slachtoffer van hun eigen idealisme. Johan De Boose las ‘Oktober’ zelf in in onze bibliotheek. 
(…) Johan De Boose. Oktober. Ingelezen door de auteur. Speelduur: 4 uur. Boeknummer: 
24879. 6 braillebanden. Boeknummer: 16895. 

Het Neusje van de Zalm, u moet het gelezen hebben: ‘De vrijheid om te twijfelen’ van 
Rik Torfs 



(…) In ‘De vrijheid om te twijfelen’ bundelt voormalig rector en voormalig senator Rik Torfs 

zijn beste columns en opiniestukken van de afgelopen vijf jaar. Daarin gaat hij geen enkel 

heet hangijzer uit de weg. In zijn kenmerkende, poëtische maar bevlogen stijl heeft Torfs het 

over heilige huisjes zoals het geloof, het biechtgeheim, de nationale en de internationale 

politiek, theologie en euthanasie, maar evengoed over meer wereldse onderwerpen zoals 

Brussel, reizen met de trein, manchetknopen, kunst en literatuur. Het leven en hoe het te 

leiden volgens een van Vlaanderens scherpste pennen. De titel van deze bundel, ‘De vrijheid 

om te twijfelen’, verwoordt treffend de intellectuele positie van Rik Torfs. Zijn twijfelen - en de 

vrijheid om dat te kunnen doen - is de antipode van de vele zogezegde zekerheden van onze 

tijd. Het leidde Torfs al vaker tot weinig gehoorde, maar warme pleidooien voor 

barmhartigheid, mededogen of begrip voor zwakheden en falen, kortom, voor alles wat 

menselijk is, maar ook tot aandacht voor wat niet meteen in nut te becijferen valt, zoals 

schoonheid, stilte, troost, geluk of, algemener, cultuur en religie. Met zijn belezenheid en 

taalbeheersing schrijft hij licht, wendbaar en in een erg herkenbare stijl. Ze is een geschikt 

instrument voor de veelkantigheid en de nuance die Torfs nastreeft, maar die in de politiek 

niet bleek te werken. Het roemrucht geworden enerzijds-anderzijds dat hij toen voor de 

christendemocratie bedacht, verzoop in een regelrechte karikatuur die niets meer met het 

origineel te maken had, maar alleen nog werd gepercipieerd als een wederopstanding van 

'tjeverige dubbelhartigheid' in de christendemocratie. (…)  

We hebben in onze Daisy-collectie vier boeken van Rik Torfs:  

De vrijheid om te twijfelen. Speelduur: 11 uur. Boeknummer: 24892. 

Voor het zinken de kerk uit. Ingelezen door de auteur. In toegankelijke taal doet de auteur 

uitspraken over de scheiding van kerk en staat. Hij geeft aan hoe de kerk opnieuw 

aantrekkelijk kan worden binnen de huidige maatschappij, maar spaart daarbij geen kritiek. 

Speelduur: 1:15. Boeknummer: 2151. 

Lof der lankmoedigheid. Ingelezen door de auteur. Geïnspireerd door Erasmus' 'Lof der 

zotheid' uit 1511 stelt Rik Torfs 'de gebreken van onze tijd' aan de kaak. Speelduur: 6 uur. 

Boeknummer: 9533. 

De kerk : geloof, hoop, liefde en macht door de eeuwen heen. Hoorcolleges van Rik Torfs. 

De kerk heeft onze cultuur ten diepste gekleurd. Verlichting en liberalisme zouden er niet zijn 

zonder de Kerk, en tegelijkertijd hebben zij de Kerk anders gemaakt. Welke rol speelde de 

Kerk vroeger in het leven van de mensen en wat betekent ze nog op vandaag? Wat is haar 

betekenis op wereldniveau en bij ons in Vlaanderen? En hoe staat de Kerk tegenover 

thema's zoals mensenrechten, de waarheid of de vrouw. Deze en andere vragen worden 

door Rik Torfs in deze hoorcolleges beantwoord. Soms met humor, soms doodserieus, maar 

altijd even interessant en boeiend. Speelduur: 4 uur. Boeknummer: 17420. 

Hedendaags: twee boeken van Kate Andersen Brower 

Deel 1: ‘De residentie: achter de schermen van het Witte Huis’  

Geen betere bron over het privéleven van Amerikaanse presidenten dan hun huishouding. 

Nadeel: doorgaans zwijgt die als het graf. Kate Anderson Brower kreeg toch veel mensen 

aan de praat. Hoe bezorgde Lyndon Johnson zijn loodgieter een zenuwinzinking? En welke 

bizarre omhelzing had Jackie Kennedy in de lift, op de avond dat haar man vermoord werd? 

Een nieuw boek onthult de grootste geheimen van 's werelds bekendste huis en z'n 

inwoners. Schrijfster Kate Andersen Brower praatte met meer dan honderd butlers, koks, 

dienstmeisjes en conciërges over hun werkplek: het Witte Huis. Een dienstmeisje vond bloed 

op het bed van de president en de first lady. Die avond in augustus 1998 was een flinke ruzie 



te horen geweest tussen Bill en Hillary Clinton. Er waren scheldwoorden en een hard 

voorwerp over en weer gevlogen. Een dik boek, dacht het personeel, moest Hillary hebben 

gebruikt om Bill toe te takelen. Mogelijk zelfs de Bijbel, die lag op haar nachtkastje. De dag 

erna liep de president rond met hechtingen op zijn hoofd. Hij zei dat hij tegen een deur was 

gelopen, maar de mensen van de huishouding wisten beter. Die wisten ook dat hij van de 

first lady al een tijd op een bank in een andere kamer moest slapen. En terecht, vond men. 

Want wat het honderd man tellende personeel van het Witte Huis al drie jaar zo goed als 

zeker wist toen het naar buiten kwam, was dat Bill Clinton een affaire had met stagiaire 

Monica Lewinsky. De butlers en dienstmeisjes vertelden het door aan de chefs, 

klusjesmannen, bloemisten en loodgieters als ze het tweetal samen hadden gezien: er was 

weer een 'Lewinsky-sighting' geweest. Ze vertelden het elkaar, maar aan niemand buiten het 

Witte Huis. Tot nu dan. Kate Andersen Brower nam ruim honderd interviews af met 

personeelsleden van het Witte Huis (en met drie voormalige first ladies, onder wie niet Hillary 

Clinton - zij weigerde commentaar). Ze zegde haar baan als Witte Huis-correspondent van 

Bloomberg News op om zich aan dit boek te wijden. Toen ‘De residentie’ verscheen, 

belandde het boek direct bovenaan op de bestsellerlijst van ‘The New York Times’. Het staat 

vol smakelijke anekdotes over de blowende kinderen van de Carters, de feestjes van de 

Kennedy's, de veeleisendheid van de Reagans, de practical jokes van de Bushes sr. en de 

eetvoorkeuren van de Bushes jr.: hamburgers en tex-mex. "Succes, meid. Topidee. Maar het 

lukt je nooit." Kate Andersen Brower kreeg van haar uitgever weinig hoop, toen ze twee jaar 

geleden aanklopte met een plan. Personeelsleden van het Witte Huis aan de praat krijgen: 

wat dacht Kate wel? "Dat zullen ze nooit mogen!", sneerde de uitgever. Slechts één manier 

om het uit te zoeken, dacht Kate. Het ze één voor één vragen. Zelfs zij stond perplex: meer 

dan honderd mensen hapten toe. "Eindelijk!", zeiden ze. "We vonden het al vreemd, dat 

niemand het ooit eerder kwam vragen." Het idee voor een boek was bij Kate gerijpt in 2013, 

toen ze nog correspondente was voor een nieuwsagentschap. Tijdens een lunch in het Witte 

Huis had ze gezien hoe familiair Michelle Obama omging met de butler. "Personeelsleden 

van het Witte Huis hebben een schat aan informatie", besefte ze. Het boek 'De Residentie' 

vertelt geen wereldschokkende verhalen. Maar wél het hele gewone leven, in 's werelds 

bekendste huis. Over presidenten, die óók maar mensen zijn. Die, net als u en ik, naar het 

toilet gaan. Die wel eens een huilbui hebben. Een scheve schaats rijden. Onredelijk zijn. Of 

op een slechte dag een hele mokkataart naar binnen spelen. 'De Residentie' bevat hopen 

anekdotes. Soms hartverwarmend, soms tragisch, soms banaal, soms hilarisch, soms 

onthullend. En altijd onderhoudend. De meeste mensen met wie Kate sprak, zijn intussen 

gepensioneerd. Het zijn portiers, butlers, bloemschiksters en hondenuitlaters, die ooit 

werkten in 's werelds bekendste huis, goed voor zes verdiepingen, twee tussenverdiepingen 

en 132 kamers. Barack Obama noch één van zijn voorgangers, heeft over de publicatie van 

dit boek moeilijk gedaan. Voor Hillary Clinton is dit boek nog het hardst, omdat het hele 

intieme verhalen bevat over de periode waarin ze door haar man, president Bill Clinton, 

bedrogen werd met Monica Lewinsky. "Maar zélfs die verhalen zullen Hillary meer goed dan 

kwaad doen", zegt Kate Andersen Brower. "Ze maken haar 'mens'." Barack Obama: de 

enige president die niet altijd gelijk kreeg. Regel één: de president is altijd de baas. Maar niét 

wanneer Barack Obama begint aan zijn ambtstermijn. Obama vraagt dat de bloemstukken in 

het Witte Huis voortaan eenvoudiger zijn. Niet meer zo weelderig, niet meer zo kleurrijk. De 

bloemschiksters liggen dwars. Ze weigeren, want de Amerikaanse traditie eist grote, drukke 

bloemstukken, geprikt in oasis. Uiteindelijk winnen ze. Er zijn tot op de dag van vandaag nog 

altijd geen eenvoudige bloemstukken binnengekomen in het Witte Huis. Hij stroopte z'n 

mouwen op en trok Michelle dichterbij. Worthington White werkt als bode in het Witte Huis, 



op de dag dat Barack Obama daar intrekt. Obama is nog maar nét president dan. De 

inauguratie zit erop en eindelijk komt Obama 'thuis'. Worthington White is de enige getuige 

van wat er op dat moment gebeurt: "Michelle trok een T-shirt en een joggingbroek aan, 

Barack stroopte zijn mouwen op. Hij zette een plaat op. Het was 'Real Love' van Mary J. 

Blige. Hij greep z'n vrouw vast en ze dansten. Na afloop zei de president me: 'Dát had je nog 

niet gezien in dit huis, wel?'" Lyndon B. Johnson: de presidentiële douche die de loodgieter 

een inzinking bezorgt. Wanneer Lyndon B. Johnson in november 1963 de vermoorde John 

F. Kennedy opvolgt, eist die dat er in het Witte Huis een nieuwe douche geïnstalleerd wordt. 

Het moet dezelfde zijn als die in zijn woning in Washington. "Even krachtig", zegt Johnson. 

Als de privé-loodgieter van het Witte Huis daar poolshoogte gaat nemen, weet hij niet wat hij 

ziet: het is een douche waar vanuit zes richtingen met een enorme intensiteit water komt 

gespoten. Eén van de sproeiers is gericht op de penis van de president, bijgenaamd 'Jumbo'. 

Een andere sproeier spuit recht tegen zijn achterste. De douche kost tienduizenden dollars. 

De privéloodgieter van het Witte Huis krijgt na de installatie een zenuwinzinking. Als Nixon 

wat later de fakkel overneemt, valt die haast achterover. Hij ziet de douche en zegt: "Weg 

met dat ding." "Timmerman, vandaag krijg je een zes" De doortocht van Lyndon B. Johnson 

in het Witte Huis is kort. Maar wél memorabel. Johnson, ooit nog leraar in Texas, geeft al zijn 

personeelsleden cijfers op een rapport. Tegen zijn timmerman of bloemist zegt hij dan vanuit 

het niets: "Vandaag krijg je een zes." Hij wil ook dat mensen hém cijfers geven. Dat doet ook 

zijn vrouw Lady Bird. Ze becommentarieert zijn speeches en zegt hoeveel ze waard zijn. Als 

ze denkt dat er niemand luistert, zegt ze wat er beter moet. "Spreek langzamer, sta rechtop." 

Personeelsleden zeggen over Johnson nog: "Hij was een bullebak. Iemand die zijn 

personeel schoffeerde.' Jimmy Carter: zonen met voorliefde voor waterpijp. De Carters 

hebben de gewoonte om altijd vroeg te gaan slapen. Hun zonen daarentegen houden er 

andere leefgewoontes op na. Personeelsleden vinden in de kamers van de jongens 

voortdurend waterpijpen. En als je er onverwacht binnenkomt, moet je altijd eerst een dik 

rookgordijn door. Bill Clinton: na Lewinsky drie maanden op de sofa. Paniek in het Witte 

Huis: een dienstmeisje vindt het bed van Bill Clinton en zijn vrouw Hillary, bedekt onder het 

bloed. Ze belt naar iemand van de staf. Er komt versterking. Het bloed blijkt van Bill Clinton. 

Later die dag duikt de president op met een grote hoofdwonde. De president zegt dat hij in 

het midden van de nacht tegen de badkamerdeur is gelopen. Maar iedereen weet: hij is met 

een boek op het hoofd geslagen door Hillary. Meer dan waarschijnlijk met de Bijbel. Niemand 

in het Witte Huis schrikt. Dat de president een affaire heeft, hebben ze hier al máánden door. 

Personeelsleden hadden er onderling een spelletje van gemaakt: als Bill weer eens ergens 

stond te foefelen met Monica Lewinsky, verwittigden ze elkaar en gingen ze op de loer 

liggen. Bill slaapt na het incident drie maanden op de sofa. Enkel mokkataart kan Hillary 

troosten. 1998: Hillary Clinton zit in zak en as, nadat bekend is geraakt dat haar man haar 

bedrogen heeft. Chef-patissier van het Witte Huis Roland Mesnier krijgt in die periode 

regelmatig telefoon van haar. "Roland, mag ik vanavond mokkataart?" In diezelfde periode 

pleegt Hillary ook een merkwaardig telefoontje naar bode Worthington White. Ze zegt: 

"Worthington, ik wil naar het zwembad. Maar ik wil niemand zien. Behalve jou." De bode 

staat voor een onmogelijke opdracht: haar veiligheidsagenten afgeschud krijgen, is vreselijk 

moeilijk. Maar het lukt. De presidentsvrouw komt die middag met een rode zonnebril, een 

stapel boeken, zonder make-up en met ongekamde haren naar buiten. Ze blijft uiteindelijk 

vier uur moederziel alleen aan het zwembad liggen. Als ze na afloop samen met White naar 

de tweede verdieping gaat, pakt Hillary zijn handen vast. Ze knijpt erin, kijkt hem recht in de 

ogen en zegt 'dank u'. "Dat raakte me recht in het hart", zegt White. George Bush Sr.: de 

hartelijkste. De Clintons: wantrouwig. De Obama's: wat stijf. De Reagans: te veeleisend. Als 



één president alle personeelsleden kon bekoren, dan is het president Bush senior. Allemaal 

omschrijven ze hem als een warm, hartelijk man. Bush is de man die praatjes maakt met het 

personeel. Bush is ook de man die gewoon z'n telefoon pakt om op een bepaald moment 

een butler sterkte te wensen met het verlies van diens vader. Ook Barbara Bush scoort 

alleen maar goeie punten: een hart van goud zegt iedereen. John. F. Kennedy: bode barst in 

tranen uit. Portier van het Witte Huis Preston Bruce staat in de keuken, als hij op de radio 

hoort dat zijn baas, John F. Kennedy is neergeschoten. Het lijkt onwezenlijk: de dag ervoor 

heeft Preston nog een praatje staan maken met de president. Als Jackie 's nachts thuiskomt, 

nog met haar roze, wollen, bebloede mantelpakje aan, wacht Preston haar op. Ze is in het 

gezelschap van schoonbroer Robert F. Kennedy. Als ze met drie in de lift staan, barst 

Preston in tranen uit. Jackie en Robert troosten hem. Minutenlang houden ze elkaar vast. 

Preston waakt die nacht aan haar bed en blijft vier dagen op het Witte Huis. Jackie is hem 

zeer erkentelijk: ze geeft hem de das die John F. droeg toen Preston hem voor het laatst 

zag. Met secretaresses (naakt) in het zwembad. Wanneer Jackie Kennedy op een keer naar 

de familieboerderij in Virginia gaat, betrapt een medewerker van het Witte Huis haar man 

John F. Hij zwemt naakt in het zwembad en is niet alleen. Er zijn een heleboel secretaresses 

bij hem. Er worden ook naakte vrouwen gesignaleerd op de tweede verdieping, waar de 

leefvertrekken van de Kennedy's zijn. Richard Nixon: "Sorry dat ik zo lang met uw man 

gebowld heb" Kok Frank Ruta is erbij, als Nixon op een avond de keuken van het Witte Huis 

inloopt. In de keuken staat ook afwasser Frankie Blair, een vrolijke Afro-Amerikaan. Ruta 

vertelt: "Ik zag ze aan de praat geraken. Het ging over bowlen. Nixon was een fervent 

bowler: hij had zijn eigen baan laten aanleggen. Van het ene kwam het andere. Nixon en 

Frankie zijn die avond gaan bowlen. Ze bleven weg tot twee uur. En ze dronken een fles 

whisky." Na afloop zegt Frankie: "Mijn vrouw gaat me nooit geloven als ik haar zeg dat ik 

bowling speelde met de president." Waarop Nixon naar het Oval Office loopt, een briefje 

pakt, en schrijft: "Sorry dat ik zo lang beslag heb gelegd op uw man. We speelden bowling. 

Getekend: de president." 

(…) 

Kate Andersen Brower. De residentie: achter de schermen van het Witte Huis. Speelduur: 10 

uur. Boeknummer: 24985. 14 braillebanden. Boeknummer: 16682. 

Deel 2: ‘First Lady's: de charme en kracht van Amerika's moderne presidentsvrouwen: van 

Jacqueline Kennedy tot Michelle Obama’ 

‘First lady’s' is een unieke biografie van de presidentsvrouwen van Amerika, van 1960 tot 
Michelle Obama. Auteur Kate Andersen Brower weet waarover ze schrijft. Als Washington-
correspondent liep ze jarenlang de deur van het Witte Huis plat én interviewde ze tientallen 
intimi, butlers, koks en andere personeelsleden van Michelle Obama en haar voorgangsters: 
van Jackie Kennedy over Nancy Reagan en Hillary Clinton tot Laura Bush. Resultaat: een 
boek dat het geroddel niet schuwt, maar tot de laatste bladzijde historisch interessant en 
onderhoudend blijft. First Lady van Amerika zijn is een van de meest uitdagende posities ter 
wereld. Zij moet vele rollen tegelijk vervullen: inspirerend voorbeeld, slimme politica, 
echtgenote en moeder, en ervaren Witte Huis-manager. Op basis van meer dan 200 
interviews geeft Kate Andersen Brower een beeld van het leven van de moderne 
Amerikaanse presidentsvrouwen. Hun echtgenoot flankeren als first lady: het is de grootste 
gemene deler van Michelle Obama en Hillary Clinton. De enige ook blijkbaar, want volgens 
dit boek lusten de twee presidentsvrouwen elkaar rauw. Van niet samen willen dineren tot 
venijnig uithalen naar elkaars man - alleen elkaar publiekelijk in de haren vliegen doen ze 
nog nét niet. "Een personality clash"…  
(…) 



Kate Andersen Brower. First Lady's: de charme en kracht van Amerika's moderne 
presidentsvrouwen: van Jacqueline Kennedy tot Michelle Obama. Speelduur: 11 uur. 
Boeknummer: 25064. 

Historie. Historia. ‘De Belgische ontdekkingsreizigers: Van Rubroeck tot de Gerlache 
in zeven eeuwen en continenten’ van Alban Van Der Straten 

Om een of andere reden staan Belgen niet echt bekend als grote avonturiers. Ten onrechte, 
zo blijkt uit het boek ‘De Belgische ontdekkingsreizigers’. Belgen zijn meer dan behoorlijk 
vertegenwoordigd in de geschiedenis van de exploratie. De voornaamste reden waarom we 
dat niet beseffen, is omdat België nog niet bestond voor 1830. Maar als we iedereen 
meetellen die voor die tijd binnen de grenzen van het huidige België geboren is, krijg je een 
heel ander verhaal. Dan zien we dat een Belg (Willem van Rubroeck) bijvoorbeeld al een 
halve eeuw vóór Marco Polo naar de grote khan van het Mongoolse Rijk afreisde en daar 
verslag van uitbracht. Of dat iemand afkomstig uit de Belgische diaspora (Pierre Minuit) 
Manhattan van de indianen overkocht. We leren hoe Belgen bij de eersten waren die naar 
Zuid-Amerika trokken ten tijde van de grote ontdekkingsreizen. Hoe Belgen een belangrijke 
bijdrage hebben geleverd aan de maritieme expansie van Nederland. Hoe enkele Belgen het 
voorrecht hadden om in het Rijk van het Midden (m.a.w. in China) te wonen toen dat voor de 
rest van de wereld verboden terrein was. Om nog maar te zwijgen van de verovering van het 
Wilde Westen en andere Congo's. Je kunt de hele geschiedenis van de exploratie 
reconstrueren aan de hand van wat Belgen. En het boek is nog leuk om te lezen ook. Zo is 
er de knullige, maar eerlijke beschrijving door Gentenaar Joos van Ghistele wanneer die eind 
vijftiende eeuw voor het eerst een olifant ziet: 'Afschuwelijke beesten: grijs van kleur, met 
een huid die in hun gezicht gerimpeld is als die van een rat, vrij goed gelijkend op een koe, 
met een brede, korte hals, ze hebben korte staarten, ze zijn kaal, zonder vacht en ze hebben 
grote voeten, alsof ze pantoffels zouden dragen.' Omgekeerd is er de blik van de 
buitenstaander die zich verwondert over wat voor ons zo vertrouwd is, zoals de uit Ath 
afkomstige Louis Hennepin bij zijn ontmoetingen met indianen in het Wilde Westen mocht 
ervaren: 'Zij zegden vaak tegen elkaar, als we een vraag stellen aan vader Louis, antwoordt 
hij ons niet. Maar zodra hij heeft gekeken naar wat wit is - want ze hebben helemaal geen 
woord voor papier - antwoordt hij ons en maakt ons deelachtig in zijn gedachten. Het moet 
wel, voegden ze eraan toe, dat dit witte ding een Geest is die hem alles meedeelt wat wij 
hem zeggen.' De pioniers, vaak mensen met heerlijk ronkende namen, zoals Ambrosius 
Zeebout of Eustache Delafosse, maken melding van precies het soort mysterieuze eilanden 
waar je als kind van droomt. Zo reist Delafosse langs het 'melaatseneiland', een 
Kaapverdisch eiland waar het vlees en bloed van zeeschildpadden lepra zouden genezen, 
en de 'betoverde eilanden', die onzichtbaar zouden zijn geworden ten gevolge van de 
toverkunst van een bisschop-tovenaar. We lezen verder over het 'eiland van de 
begraafplaats' in de 'baai van de droefheid', het pioniersvoorrecht om alle plekken namen te 
geven. Mocht dat nog niet voldoende zijn, dan zijn er de ontberingen, roversbendes of het 
geweld van de elementen om je verbeelding aan het werk te zetten. Na een aantal honderd 
bladzijden begrijpen we dat er niet één soort ontdekkingsreiziger bestaat. Er zijn 
missionarissen, soldaten, pelgrims, diplomaten, spionnen en kolonisten, om er maar een 
aantal te noemen. Of actiehelden, zoals de in Antwerpen geboren Joris van Spilbergen, die 
getuigt over schepen die elkaar nachtenlang bestoken met kanonvuur, en wiens officiële 
opdracht er op een bepaald moment in bestaat om 'rond de wereld te varen in westelijke 
richting en onderweg zo veel mogelijk schade toe te brengen aan de Spanjaarden en de 
Portugezen'. Maar het type dat je het vaakst tegenkomt, is dat van de ondernemer, zoals 
Isaac le Maire, een grote naam bij de Verenigde Oost-Indische Compagnie die zelfs zijn 
vermogen op zijn grafsteen liet graveren ('over de 1.500.000 guldens'). Al te zeer moet dat 
niet verbazen, want uiteindelijk draait het ook hier, meer dan om welzijnswerk of 
wetenschap, om geld. De geschiedenis van de exploratie is dan ook in grote mate een 
verhaal van meedogenloze concurrentie, van zoeken naar markten, naar handel, naar 
opportuniteiten. Daarom slachten naties elkaar op het water of in verre landen af, daarom 



worden hele volkeren uitgemoord, wordt er gekonkeld en gemanipuleerd, zoals blijkt uit de 
machiavellistische spelletjes om buitenlandse koningen te paaien: 'Dus ging hij naar de 
koning, die hem ontving in een wit gewaad. Ze onderhandelden over de prijs van het kaneel 
en de peper. De generaal ging niet akkoord met de prijs die de koning vroeg en ze 
veranderden van gespreksonderwerp. Bij het afscheid vroeg de koning aan de generaal wat 
die wilde betalen, waarop deze antwoordde dat hij daar niet was voor de peper en het kaneel 
maar alleen om zijn vriendschap aan te bieden. Toen hij dat hoorde nam de koning de 
generaal in zijn armen en hief hem op, zeggende dat al zijn kaneel en zijn peper voor hem 
waren.' Om ontdekkingsreiziger te worden, moest je dus duidelijk een speciaal karakter 
hebben. Het was balanceren op leven en dood. Je moest overeind zien te blijven in verre, 
vijandige landen. De risico's waren groot: ontelbaar veel mannen stierven op zee, ofwel 
werden hun handen en voeten afgehakt, ofwel werden ze vermoord. Soms hing het van dom 
toeval af of je in leven bleef of niet. De jezuïetenmissionaris Ferdinand Verbiest, die in 1664 
in China verbleef, werd samen met de andere aanwezige jezuïeten ter dood veroordeeld, 
maar tot hun geluk (en wellicht ook stomme verbazing) deden zich toen achtereenvolgens 
een eclips, een aardbeving en een brand in het paleis voor en verscheen er een komeet aan 
het firmament. Dat was genoeg om de Chinezen te doen geloven dat ze zich de toorn van 
God op de hals hadden gehaald en hun mening moesten herzien. Een speciale vermelding 
moet gemaakt worden voor het gitzwarte hoofdstuk van de Belgische aanwezigheid in 
Congo, een geschiedenis die iedereen bij ons goed zou moeten kennen, maar ook voor de 
poëtische beschrijvingen van Adrien de Gerlache, die tijdens zijn avonturen aan de Zuidpool 
een hele winter in het ijs doorbrengt. Zijn beschrijvingen daar zijn van de mooiste die ooit 
door een ontdekkingsreiziger zijn opgetekend.  
(…) 
Alban Van Der Straten. De Belgische ontdekkingsreizigers: Van Rubroeck tot de Gerlache in 
zeven eeuwen en continenten. Speelduur: 13 uur. Boeknummer: 24935. 

Een gesprek met Toon Breës over Stijn Streuvels 

In 1932 schreef Filip De Pillecyn een boek over Stijn Streuvels. Het begint zo: “Op het 

Lijsternest te Ingoygem woont Stijn Streuvels. Van op de bergwei heeft hij het uitzicht over 

de ongemeten hemelen waaronder het land zich heft en daalt in de kleuren van elk seizoen. 

Het trage leven gaat er voorbij langs de landstraat die te volgen is tot ze verloopt in den 

wasem van de verte. Stijn Streuvels leeft daar in het geluk van het werk-in-eenzaamheid en 

de rust van een schoon gezin. Zijn oog, zoo scherp van kleur, neemt licht en schaduw in 

vanachter het venster dat over de heele breedte van zijn werkkamer strekt. Land en hemel, 

wolken en aarde, zon en groen, vlammende oogsten, zachte nevels aan de grenzen van dag 

en avond. Koninklijke rust en vreugde van eenzaamheid. Te Heule werd hij geboren in 1871. 

Zijn moeder was Guido Gezelle's zuster, zijn vader heette Camiel Lateur. En hij die in 

Vlaanderen en daarbuiten Stijn Streuvels heet, staat op den burgerlijken stand ingeschreven 

onder den naam van Franciscus, Petrus, Maria Lateur. Zijn eerste lessen kreeg de kleine 

Frank te Heule, in de nonnekensschool. Hugo Verriest was er toen bestuurder ten gevolge 

van den grooten kuisch in het klein Seminarie te Roeselare. De fijne en vriendelijke man 

bleef er echter niet langer dan negen maanden, tot groote verslagenheid van de nonnekens. 

Zijn heengaan moest onvergetelijk blijven: al de schoolkinderen kregen bevel te weenen bij 

het afscheid. Wat aan den vijfjarigen Frank Lateur de gelegenheid gaf voor de eerste maal 

een openbaar exempel te geven van koppige eerlijkheid: hij voelde zich niet aangedaan 

genoeg om te weenen en weende niet. Bij de nonnekens van Heule werd hij tot zijn zevende 

jaar ingewijd in de eerste geheimen der wetenschap. Onder andere nuttige dingen leerde de 

jonge Lateur er ook breien. Heel ver heeft hij het in die huishoudelijke kunst niet gebracht. 

Die kloosterschool van Heule diende tevens als weezenhuis. Het aandenken aan de 



vreugdelooze weeskinderen die met hem in de klas zaten is Streuvels steeds bijgebleven. 

Zijn boek ‘De Blijde Dag’ is de vrucht van die herinneringen. Ook een speldenwerkersschool 

was in de gebouwen van het klooster gevestigd. Jongens en meisjes bewerkten er kant en 

kregen, in ruil voor hun arbeid, gratis catechismusles. Dan moest hij naar de 

gemeenteschool, juist toen de schoolstrijd in zijn volle furie was uitgebroken. De vrome 

Louise Gezelle haalde haar jongen dadelijk uit de ‘school zonder God’, waarop de liberale 

huisbaas haar voor de keus stelde: ‘in de gemeenteschool of uit mijn huis’. Maar moeder 

Lateur troostte zich met het spreekwoord dat in dien tijd zoo dikwijls werd toegepast: ‘Er zijn 

meer huizen dan kerken’ en de jonge Frank Lateur bleef thuis in afwachting dat het nieuwe 

schoolgebouw voor het vrij onderwijs werd opengesteld. Die kinderjaren, te Heule 

doorgebracht, hebben in Stijn Streuvels een indruk nagelaten die eerst lange jaren nadien, in 

de gelukkige rust van Ingoygem, zal tot stilte komen. Het geslotene, op zich zelf levende volk 

van de streek, de verbittering van den schooloorlog vormden den ondergrond van al het 

sombere dat in Streuvels' eerste werk naklinkt. Het meerendeel van zijn werken zijn dan ook 

in het dorp en het landschap van Heule gesitueerd. Een griezelige geschiedenis uit dien tijd 

werkte trouwens zeer sterk op zijn fantasie. Een commissaris en gendarmen van Kortrijk 

kwamen manu militari een gedeclasseerd waggelend gebouwtje sluiten dat als 

Zondagsschool werd gebruikt. Onverwachts werd de brandklok geluid. Het volk komt 

toegeloopen in het nauwe straatje en de gendarmen schieten in de lucht. Er wordt gehuild en 

gedreigd, vrouwen gooien met peper naar de gendarmen; slotsom: twee dooden. Twee jaar 

lang duurde het proces; geen getuigen werden gevonden in het mondgeslotene dorp. Dat is 

de beruchte ‘Moord van Heule’. Toen Frank Lateur twaalf jaar oud was ging hij naar het 

‘Pensionnat du Bienheureux Jean Berchmans’ te Avelgem. Eerst als externe, inwonend bij 

zijn ooms aldaar, later toen zijn broeder hem kwam gezelschap houden, als interne van het 

pensionnaat. Een model scholier was hij niet. Hij leefde, zooals vele van zijn lotgenooten, op 

voet van oorlog met den surveillant en, vermits hij nooit ‘goede punten’ kreeg, ging hij ook 

nooit ‘en congé’. Van uit die school heeft hij een haat meêgedragen voor den formalistischen 

en zinledigen ‘Kuddekweek’ (zooals hij het pensionnaatsysteem noemt in ‘Dorpslucht’). De 

directeur gaf er Duitsch, en de les bestond hierin dat elke jongen op zijn beurt een woord 

uitsprak; de man was trouwens eerlijk genoeg om te bekennen ‘qu'il n'en connaissait pas un 

traître mot’. In de bloemlezing die als enigmatieken titel ‘Denken Stijlleer’ voerde en waar 

Conscience de moderne letterkunde vertegenwoordigde kreeg hij zijn eerste opleiding tot de 

kunst van schrijven. En al spoedig werd hij als ‘schrijver’ vermaard. Gewoonlijk kregen de 

jongens als onderwerp voor een ‘narration’ iets dat hun fantasie in het ongekende joeg, 

zooals ‘een leeuwenjacht’ of ‘een brandend schip in volle zee’. Eens las de professor hun 

een romantische kerstnovelle voor, in 't Fransch natuurlijk, waaraan de jongens dan drie 

dagen te werken zouden hebben. De klastijd was verstreken vooraleer het verhaal ten einde 

was gelezen en in het buitenstormen vroeg de kleine Lateur of zij het opstel niet mochten in 't 

Vlaamsch maken. Het werd toegestaan en met vollen ijver viel de toekomende Stijn 

Streuvels aan het schrijven van zijn eerste litterair product. Het gewrocht maakte de 

algemeene bewondering gaande en bezorgde den schrijver toegang tot de ‘Société 

Littéraire’ die voorbehouden was aan de leerlingen van hoogere klassen. Het was een echte 

verlossing voor den kleinen Lateur eindelijk weg te mogen uit dit midden. Hij zou bakker 

worden zooals zijn oom was en ging op stiel bij Jantje Verdure. Wie de novelle van dien 

naam leest en het versche brood kan rieken in het boek ‘Uitzicht der Dingen’ erkent duidelijk 

de liefde van Streuvels voor zijn bedrijf. Zelfs nu nog bakt hij het geurige dagelijksche brood 

voor zijn gezin en zijn bakte is zuiver als kermiskost. Na van Jantje Verdure zijn eerste 

vorming te hebben gekregen, ging hij zich volmaken te Kortrijk en eindigde zijn 



bedrijfsopleiding te Brugge waar hij het fijne banketwerk ging leeren. En dan kwaam hij naar 

Avelgem, waar vader de bakkerij van zijn broeder had overgenomen; voortaan zou hij 

werken in het witte huis waar, boven deur en toogvenster, te lezen stond ‘Weduwe Lateur-

Gezelle. Pasteibakkerij’, want vader Lateur was intusschentijd gestorven. In zijn vrije uren 

trapte hij geweldig zijn rijwiel over 's Heeren straten, beoefende de tooneelkunst in het 

repertorium van ‘Hoop in de Toekomst’ en nam deel aan de muziekuitvoering met felle 

barytonstem. Vooral de dramatische kunst vond in hem een trouw beoefenaar: van den 

laagsten rang als figurant begonnen bracht hij het weldra tot ‘jeune premier’, wat vooral hier 

aan te danken was dat hij zijn rollen veel vlugger van buiten leerde dan zijn medespelers. Als 

bestuurder van ‘Hoop in de Toekomst’ eindigde hij zijn loopbaan op de planken. De 

litteratuur lag vooralsnog buiten zijn ambitie. Conscience, vrouwe Courtmans en Snieders 

waren voor hem de synthesis van de kunst van schrijven. Wel had hij een oom die Guido 

Gezelle heette en geregeld op familiebezoek kwam, maar de dichtkunst werd daarmeê niet 

hooger gebracht in de achting van den jongen man. Zijn oom met het zwaar voorover 

buigend hoofd droeg trouwens zijn kunst en zijn schoonheidslust in de geslotenheid van zijn 

ziel. Wel groeide in Streuvels die onrust welke elk verlangen naar kunst en schoonheid 

steeds voorafgaat. Naarmate hij ouder werd steeg in hem de gejaagdheid om boeken te 

bezitten en de zucht naar alles wat geheimzinnig was. Streuvels las. Hij herkende zich zelf in 

die proeven van belletrie. Moest hij zelf schrijven, zoo zou hij het doen en, wat meer is, zoo 

zou hij het kunnen. En de bekoring kreeg een bepaalden vorm: in het blad ‘De Jonge 

Vlaming’ werd een prijsvraag uitgeschreven voor een schets of korte novelle. Een schets, 

een novelle. Het was Zaterdag voormiddag na de markt. Streuvels kwam na al de drukte wat 

verpoozen aan de deur. ‘Daar kwam een draaiorgeltje aangerold op een versleten karretje; 

een halfblinde bedelaar lag in de tramen, hield stil voor de deur, hief de oude versletene frak 

op, die 't orgel toedekte, en begon te draaien: Iets om loopen te gaan was het vooisje dat er 

uit opsteeg, iets zóó triestig, zoo moe en afgesleten, waar de meeste tonen uit weggevallen 

waren en andere te vroeg of te laat kwamen. De hond zelf, die 't al duizend keeren moest 

gehoord hebben omdat hij tusschen de wielen gebonden was met die gruwelijke muziekkast 

boven zijn kop, de hond zelf kon 't niet uithouden en ging deerlijk aan 't huilen, alsof het hem 

in de ooren pijn deed en door zijn hondenziel snerpte. Die orgelman draaide al maar door, tot 

dat het wijf van hier naar ginder de huizen afgedaan had om centen... dan reed het getrek 

verder de straat in... en de triestigheid vervolgde het schamel ding op heel zijnen doortocht’. 

Dat zou Streuvels' eerste schets zijn. En door een groot deel van zijn eerste werk loopt de 

miserie van die zwerversfamilie. Toen het huis rustig was schreef Streuvels heel het ‘ding’ 

neer. En dit nachtelijk proza kreeg een titel: ‘November-Idylle’. De ‘November-Idylle’ kreeg 

geen prijs. Die hadden de leden van de redactie zelf gewonnen. Maar wel een eervolle 

melding. Streuvels voelde zich geridderd in de orde van hen die de pen hanteeren. En hij 

werd koud tot in zijn haar bij de geweldige aandoening van het gedrukt papier, van zijn eigen 

gedrukte proza. Het was net alsof hij iets las van iemand anders: ‘Eerst waren de blâren 

bleek geworden, doodsbleek; later wierden ze geluw-bruin en dan gingen ze aan 't 

wikkelen...’. En onder die gedrukte werkelijkheid stond: Stijn Streuvels.” 

(…) 

Wij moeten Stijn Streuvels bevrijden! Wij moeten Stijn Streuvels uit het literaire museum 

halen! Wij moeten hem definitief bevrijden van het imago van een gedateerde, landelijke, 

regionale, particularistische, West-Vlaamse heimatschrijver. Dat betoogt Toon Breës in een 

van de opmerkelijkste studies die de jongste jaren aan een Vlaamse auteur zijn gewijd. Met 



een omvangrijk boek van bijna duizend pagina’s vernietigt Toon Breës de clichés die in de 

loop der jaren over de grote taalkunstenaar en sterke romancier ontstonden. Zo zuivert hij 

definitief de reputatie die men Streuvels in en na de twee wereldoorlogen heeft toegedicht en 

die men hem lichtzinnig en soms bewust blijft opplakken. Een van de hoofdstukken van het 

boek draagt de titel : ‘Een opzettelijke nazificatie van Stijn Streuvels’. Toon Breës, een 

Kempenaar, licentiaat Germaanse filologie, is een bekende naam in de Antwerpse 

onderwijswereld, waarin hij jarenlang bedrijvig was. Zijn oud-studenten huldigen hem als een 

leraar met grote taalkundige belangstelling. Auteurs als Ivo Michiels, Hugo Claus, Leo 

Pleysier stonden hoog op zijn programma. Maar Streuvels was en bleef de Meester, om 

meer dan één reden, niet het minst vanwege zijn eigen kunsttaal. Als student schreef Toon 

Breës een verhandeling over Stijn Streuvels en zond ze hem toe. Prompt kreeg hij een 

uitnodiging voor een bezoek aan het legendarische ‘Lijsternest’ in Ingooigem. Een 

uitzonderlijke gunst! Het was het begin van een jarenlang contact dat duurde tot het 

overlijden van Streuvels in 1969. Normaal had het tot een doctoraat moeten leiden, maar het 

werd door diverse omstandigheden verhinderd. De grote interesse en voorkeur bleven. En 

toen Toon Breës zo’n vijftien jaar geleden met pensioen ging, nam hij zijn jeugdplan weer op. 

Straks kunt u luisteren naar ‘Mijn rijwiel’, een prachtig verhaal van Stijn Streuvels, speciaal 

voor Knetterende Letteren ingelezen door Kristof Lowyck. Daarna volgt een overzicht van 

zijn boeken in onze collectie. Maar nu eerst graag uw aandacht voor een gesprek tussen 

Jean Bos, voorzitter van de Gebruikersraad van onze bibliotheek, en Toon Breës. 

(…) 

Stijn Streuvels 

Het leven en de dood in de ast. 'Bij nachte wordt een mensch bovendien te veel geplaagd 

door nare gepeinzen die lijk spoken uit de donkerte opkomen, en die men niet verjagen kan. 

'In Stijn Streuvels' klassieker ‘Het leven en de dood in den ast’ beleven drie landarbeiders 

een nacht tussen droom en werkelijkheid in een ast. Na de dood van een landloper worden 

ze geconfronteerd met de vergankelijkheid van het leven. Het besef groeit dat hun levens 

getekend worden door eenzaamheid en ontgoochelingen, door onrecht en armoede. Maar 

daar open met elkaar over praten lukt niet. ‘Het leven en de dood in den ast’ uit 1926 heeft 

niets van zijn kracht verloren. Speelduur: 3 uur. Boeknummer: 23330. 3 braillebanden. 

Boeknummer: 16541 

De teleurgang van de waterhoek. Dit boek is gebaseerd op gebeurtenissen in de tijd van de 

bouw van de Scheldebrug tussen Avelgem en Ruien, omstreeks 1906. De veerman verzet 

zich heftig tegen de bouw van de brug, die het dorp uit zijn isolement zal halen. Het dorp is 

een gemeenschap met hechte banden, maar ook met zware vooroordelen. Dat wordt 

duidelijk aan de figuur van Mira, kleindochter van de veerman. Zij is een uitgestotene, 

geboren uit een onechte relatie van haar moeder met een buitenlander. Als zij eerst omgang 

heeft met haar oom, maar deze even vlug weer inruilt voor de jonge ingenieur, die aan de 

brug werkt, welke liefde ook weer teleurstelt, is zij het levende bewijs dat de kloof tussen 

stad en platteland niet te overbruggen is. Speelduur: 9 uur. Boeknummer: 12358.  

Prutske. Prutske, de dochter van Stijn Streuvels, werd geboren in 1916. Ook zij maakt de 

verschrikkingen mee van gasbombardement en evacuatie. Haar eigenlijke leven begint dan 

ook pas na de wapenstilstand. De lezer neemt de intelligente Prutske waar in haar 

kinderwereldje, dat bevolkt is met ouders, familieleden, de hond, de kat en andere dieren, 



maar vooral met de "Fieten", het merkwaardige gezelschap poppen waarmee zij de wereld 

naspeelt. Het "gelukssprookje" eindigt als Prutske zes jaar wordt: zij wordt dan schoolplichtig 

en treedt toe "in de rij der toekomstige wereldburgers, voor wie het spel geleidelijk vervangen 

zal worden door het werk". Speelduur: 8 uur. Boeknummer: 13458.  

Het kerstekind. In een arm kouterhuisje past Meetje Moeie op haar zes kleinkinderen omdat 

moeder ziek in bed ligt. Vader vertelt dat er op Kerstavond een kindeke in het wiegje zal 

komen te liggen, het zevende kindje. De kleintjes gaan door de sneeuw om aan de rijke 

kinderen op 't Heerenhof te vertellen dat met Kerstmis het Kindeke Jezus bij hen thuis zal 

komen. Het rijke boerendochtertje wil graag het Kindeke ontmoeten en gaat naar de hut 

waarboven een heldere ster staat als zij daar, ploeterend door de sneeuw, aankomen. 

Speelduur: 1:40. Boeknummer: 13208.  

Tien van Streuvels. Bevat volgende verhalen: De bomen, Jantje Verdure, Het woud, 

Groeikracht, Meimorgen, In 't water, Avondrust, Kinderzieltje, Zonnebloemen en De 

misdadige grafmaker. Speelduur: 13 uur. Boeknummer: 2605. 

Kroniek van de familie Gezelle. Het is bekend dat Frank Lateur (alias Stijn Streuvels) door 

familiebanden nauw verbonden is geweest met de Gezelle-stam. Guido Gezelle was zijn 

bloed-eigen oom: Nonkel Guido. Lateurs moeder, Louise Gezelle, was een zuster van de 

dichter. Streuvels kreeg in 1943 het familie-dossier met brieven en documenten in bezit. 

Maar een soort schuchterheid belette hem voorlopig van deze intieme stukken kennis te 

nemen. Tenslotte - hij liep naar de 90 - besloot hij een relaas van de familie te schrijven en in 

een kleine oplaag te publiceren. Het werd een openhartig verhaal, heel kies en prudent 

verteld, terwijl de fijne humor en de uitzonderlijke belevenissen niet ontbreken. De kop boven 

het eerste hoofdstuk luidt: "Dit is het relaas over de hebbelijkheden en onhebbelijkheden bij 

de Gezelle-familie".  Speelduur: 5 uur. Boeknummer: 13867. 

De oogst. Streuvels schildert het harde bestaan van Vlaamse seizoenarbeiders, die in 

Frankrijk gaan oogsten. De jongen Rik is verliefd op de zus van zijn vriend Wies. Als 

boerenarbeider maakt hij bij haar, een boerendochter, geen kans. Om geld te verdienen en 

zich een man te tonen gaat hij met de maaiers mee naar Frankrijk. Hij krijgt een zonnesteek 

en sterft. Wies keert met de anderen naar Vlaanderen terug. Hij loopt weg als Riks moeder 

komt vragen waar haar zoon is. Hoofdthema is de machteloosheid van de mens tegenover 

de natuur. 3 braillebanden 

Boeknummer: 41024. 

Het hoorspel: ‘De zilverberk’ van René Metzemaekers. 

De personages die romanschrijver John Stevens bedenkt, komen in zijn geest met zo’n 

duidelijkheid tot leven, dat hij hen ziet en hoort en met hen praat. Hoe meer zijn werk vordert, 

hoe minder vat hij heeft op het vooraf uitgestippelde plan, waarop hij zijn boek oorspronkelijk 

wilde baseren. De als het ware levend geworden personages komen hun eigen leven 

opeisen. (…) 


