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Op de hoogte 

Nieuwe keuzelijsten voor Daisy-boeken en brailleboeken 
 
Twee jaar geleden hebben wij u de mogelijkheid gegeven om keuzelijsten voor Daisy-

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

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

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

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

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

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

kunt keuzelijsten aanvragen uit diverse romangenres. Bijvoorbeeld: detectives, 

psychologische romans, romantische boeken, thrillers, verhalen, enz… De volledige lijst 

geven we straks. Voor de informatieve boeken kunt u één of meerdere onderwerpen 

opgeven waarin u geïnteresseerd bent. Bijvoorbeeld een welbepaalde eeuw, een land, een 

oorlog, een sport, een ziekte, een wijsgerige stroming, een religie, enzovoort. Naast lijsten 



van romans en informatieve boeken kunt u ook van onze kinder- en jeugdboeken 

keuzelijsten aanvragen. Deze worden opgesteld per leeftijd: 3 jaar, 5 jaar, 6 jaar, 7 jaar, 8 

jaar, 9 jaar, 10 jaar, 12 jaar en 14 jaar en ouder. U mag zoveel keuzelijsten aanvragen als u 

wilt. De keuzelijsten zijn verkrijgbaar in volgende vormen: 

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

2: via e-mail 

3: in braille 

4: in gedrukte vorm 

 

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

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

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

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

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

u aanvragen op drie manieren: 

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

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

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

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

1: Naam en lenersnummer 

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

specifieke onderwerpen opgeven 

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

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

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

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

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

werden opgenomen. 

autobiografische romans 

biografische romans 

columns 

detectives 

familiekronieken 

griezelromans 

historische romans 

ideeënliteratuur 

poëziebundels 

psychologische romans 

romantische boeken 

satiren 

thrillers 

verfilmde romans 

verhalen 

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

keuzelijsten beschikbaar. 
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autobiografische romans 

detectives 

familiekronieken 

fantasy 

griezelromans 

historische romans 

ideeënliteratuur 

psychologische romans 

romantische boeken 

streek- en familieromans 

verfilmde romans 

verhalen 

waargebeurd. 

De Slag van Passendale 
 
Tussen 31 juli 1917 en 10 november 1917 woedde de Derde Slag bij Ieper, met als tragisch 

hoogtepunt de gevechten om het dorp Passendale. De Britse veldmaarschalk Haig hoopte 

op een snelle doorbraak. Maar na maanden van vechten in wat het beste omschreven kan 

worden als een kapotgeschoten moeras, was het front slechts enkele kilometers 

opgeschoven. Honderdduizenden lieten het leven in deze hel op aarde. Een groot deel van 

de soldaten verdronk en zou nooit meer worden teruggevonden. Mannen, paarden en zelfs 

kanonnen verdwenen voor eeuwig in de Vlaamse modder. Over de Derde slag bij Ieper en 

over Passendale hebben we twee Daisy-boeken in onze bibliotheek. Het eerste boek heeft 

als titel: ‘Passendale: slagveld van Wereldoorlog I’. Het werd geschreven door de Britse 

historicus, journalist en televisiemaker Peter Barton. Zoals bij veel Britten begon ook bij Peter 

Barton de interesse voor de Eerste Wereldoorlog bij familieverhalen.  

“Mijn grootvader zat in de veeartsenij. In Ieper was hij verantwoordelijk voor de paarden en 

de muilezels van de Britse troepen. Toen ik nog een kind was, vertelde hij daar verhalen 

over. Ze hebben mij nooit losgelaten. Later, op school, moesten we de oorlogsdichters lezen: 

Robert Graves en Siegfried Sassoon. Ze hebben mijn interesse voor de Eerste Wereldoorlog 

alleen maar aangewakkerd. Vandaag staat Passendale synoniem voor modder, een 

kapotgeschoten landschap en honderdduizenden doden. Siegfried Sassoon schreef 'I died in 

hell, they called it Passchendaele'. Nog heb ik het gevoel dat je woorden te kort komt om te 

beschrijven hoe het werkelijk was. Ik heb vaak nagedacht over een synoniem voor 

Passendale. Ik ben uiteindelijk uitgekomen bij het woord 'afzien'. De Slag om Passendale 

was afzien in al zijn mogelijk denkbare facetten. We hebben allemaal al wel eens pijn gehad, 

of dorst, of ons smerig gevoeld. We hebben allemaal al wel eens een slapeloze nacht gehad, 

we zijn allemaal al wel eens bang geweest. Wel: dat alles tezamen, en maal duizend. En 

wellicht zijn we er dan nog niet helemaal. Het fascineert me mateloos dat die soldaten 

klaarblijkelijk zonder al te veel gemor de poort van die hel zijn binnengestapt. Vandaag is de 

Westhoek zo vredig. Het is haast niet te geloven dat dit honderd jaar geleden de hel was. Ik 

heb zoveel interviews van oud-strijders afgenomen, ik heb zoveel dagboeken en 

getuigenissen gelezen, zoveel foto's gezien. Toch heb ook ik, als ik naar dat landschap kijk, 

de neiging niet te geloven dat dit hier allemaal echt is gebeurd. De Belgen hebben er na de 

Eerste Wereldoorlog alles aan gedaan om de gevolgen van de Eerste Wereldoorlog uit te 

wissen. Begrijpelijk, maar het maakt dat er vandaag weinig te zien is. In het gebied van de 



Somme is dat helemaal anders. Dat komt natuurlijk voor een stuk doordat het landschap 

daar behoorlijk anders is. Je ziet er veel meer loopgraven, en nog overal zijn de 

granaattrechters in het landschap aanwezig. Het maakt dat de mensen er tot vandaag haast 

dagelijks met hun geschiedenis worden geconfronteerd. Iets wat je kunt zien en aanraken, 

maakt de band sterker. Nog goed dat er veel foto's uit die tijd zijn bewaard. Waren die er 

niet, dan zou het haast onmogelijk zijn om ook maar een beetje een idee te krijgen van hoe 

erg die oorlog moet zijn geweest. Ik ben alle dagen met de Eerste Wereldoorlog bezig, en 

nog heb ik het gevoel dat ik niet ten volle kan vatten wat die periode voor mensen, soldaten 

zowel als burgers, moet hebben betekend. Je kunt de woorden van grote oorlogsschrijvers 

als Edmund Blunden dankzij foto's toch een beetje op hun juiste waarde schatten. Een mens 

kan schrijven wat hij wil, hé. Veldmaarschalk Douglas Haig heeft na ruim drie maanden de 

Ieperboog veroverd, maar dat heeft hem wel 450.000 doden en gewonden gekost. Zijn 

grootste probleem was dat hij beslissingen moest nemen op basis van onvolledige en soms 

zelfs foutieve informatie. Als je zijn dagboeken vergelijkt met de oorlogsverslagen, dan zie je 

dat hij vaak helemaal niet op de hoogte was van wat er echt gebeurde. Hij kreeg informatie 

die erop duidde dat de Duitsers op instorten stonden, dat hij alleen nog de genadeslag 

hoefde toe te dienen. Maar de Duitsers waren briljant. Zij hielden de Britten tegen, 

vertraagden hen. Opgeven was in Passendale geen optie. Haig kon zich niet permitteren dat 

de Fransen uiteindelijk toch nog de klus zouden klaren. Dat zou een blamage zijn geweest 

voor het Britse rijk. Zijn opdracht was duidelijk: hij moest de oorlog winnen, kost wat kost. De 

Slag om Passendale wordt vaak een zinloze veldslag genoemd. Ik heb die vraag honderden 

keren aan oud-strijders gesteld. Voor hen was Passendale niet zinloos. Met Passendale 

hebben de geallieerden weliswaar de Duitsers niet definitief verslagen en de oorlog niet 

meteen beëindigd, maar het is uiteindelijk wel een onderdeeltje van die operatie geweest.” 

(…) Peter Barton. Passendale: slagveld van Wereldoorlog I. Speelduur: 24 uur. 

Boeknummer: 16700. 

‘De derde slag bij Ieper: 1917’. Zo heet het tweede Daisy-boek. Het werd geschreven door 

de Nederlandse hoogleraar Koen Koch. Voor de geallieerden was 1917 het zwartste jaar in 

de Eerste Wereldoorlog. De Russische Revolutie betekende het einde van de Russische 

deelname aan de oorlog, onder de Franse soldaten waren muiterijen uitgebroken en de 

Duitse onderzeebootoorlog dreigde de geallieerde bevoorrading lam te leggen. In deze 

benarde omstandigheden ondernam het Britse leger een even spectaculair als rampzalig 

offensief. Deze derde slag bij Ieper geldt, met de slagen van de Somme en Verdun, als een 

van de beruchtste veldslagen van de Eerste Wereldoorlog. Koen Koch gaat in op de politieke 

en militaire gebeurtenissen en staat stil bij het lot van de soldaten die door de 

oorlogsmachine werden vermalen. Daartoe gebruikt hij de persoonlijke getuigenissen van 

schrijvers als Jünger, Blunden, Gurney, Ledwidge, Vaughan en Chapman. Ten slotte neemt 

Koch de lezer mee op een reis door het gebied rond Ieper en laat hem de slag als het ware 

in het landschap meebeleven. (…) Koen Koch. De derde slag bij Ieper: 1917. Speelduur: 10 

uur. Boeknummer: 23618. 

Overigens… Onze bibliotheek heeft nog steeds exemplaren te koop van de grote luxueus 

uitgevoerde kaartenmap die we samen met het ‘In Flanders Fields Museum’ hebben 

gemaakt om het verloop van de Eerste Wereldoorlog zichtbaar en voelbaar te maken. De 

teksten van de tien kaarten werden ingelezen en staan op een bijgesloten Daisy-schijfje. Zo 

is er onder meer een kaart met het loopgravencomplex en vier kaarten over de vier slagen bij 

Ieper met telkens een markering van de diverse frontlijnen. Met deze kaartenmap kan men 



het verloop van de diverse offensieven veel beter begrijpen. U kunt de kaartenmap bestellen 

bij Luisterpunt. Ze kost nu 30 euro. Overschrijven kan op rekeningnummer BE 20 73 50 19 

46 50 56 met als vermelding ‘Groote Oorlog’. Telefonisch bestellen kunt u via het nummer 02 

423 04 11 . Een e-mail kunt u sturen naar info@luisterpuntbibliotheek.be  

Overigens… Wist u dat er in Zonnebeke een museum gewijd is aan de slag van 
Passendale? Het heet het ‘Memorial Museum Passchendaele’. Zonnebeke ligt in het midden 
van de driehoek Roeselare, Kortrijk en Ieper. Het museum is elke dag open van 9 tot 6. Van 
16 december tot 1 februari is het gesloten. Blinde en slechtziende mensen betalen 8,50 euro 
voor een ticket inclusief audiogids en de begeleider betaalt enkel twee euro voor de 
audiogids. Blindengeleidehonden zijn welkom. Voor meer informatie kunt u terecht op het 
telefoonnummer: 051 77 04 41 of op de website: www.passchendaele.be  

Twee kilometer ten noorden van Zonnebeke, op het grondgebied van Passendale zelf, ligt 
het indrukwekkende ‘Tyne Cot Cemetery’, een Britse militaire begraafplaats. Er liggen meer 
gesneuvelden begraven dan op welke andere Britse militaire begraafplaatsen op het 
Europese vasteland ook, namelijk 11.957 waarvan 8.369 niet meer geïdentificeerd konden 
worden. De begraafplaats is elke dag toegankelijk van 10 tot 6, maar gesloten van 1 
december tot 31 januari. De benaming ‘Tyne Cot Cemetery’ (in de volksmond gekend als 
"T'Hennekot" of "Tinnekot") is afgeleid van ‘Tyne Cottage’ of ‘Tyne Vakantiehuis’, zoals de 
Royal Northumberland Fusiliers het schuurtje gelegen op de spoorwegoversteek op de baan 
tussen Broodseinde en Passendale noemden. 

Ervaar dans op nieuwe manieren in het Kaaitheater 

Een bericht van het Kaaitheater in Brussel. Visuele prikkels zijn in voorstellingen veelal 
dominant. Maar wat als je aangewezen bent op je gehoor en tastzin? Op uitnodiging van 
Kaaitheater en Europese partners Wiener Tanzwochen, CND (Parijs) en The Place 
(Londen), creëren Vera Tussing en Anne Juren werk dat mensen die ziend, slechtziend of 
blind zijn samen kunnen ervaren. Een keuze voor voelen boven zien, voor het nabije boven 
afstand. Bij Volmir Cordeiro’s dansvoorstelling voorzien we audiodescriptie: een 
dansprofessional beschrijft live wat er op scène gebeurt. Mette Edvardsen spreekt vanuit het 
publiek een lege scène toe en laat je zo zelf je beelden creëren. 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. 

Volmir Cordeiro — L’œil la bouche et le reste. Volmir Cordeiro maakt een dans die de 
fysieke werking en handelingen van het oog wil weergeven. Het innerlijke, het verborgene en 
zelfs het pre-menselijke en kannibalistische komt bloot te liggen in deze heftige, bijna 
obsessieve zoektocht naar dans, naar dat wat je niet kunt benoemen. Wanneer? woensdag 
18 oktober. 19:30 – ontmoeting met Volmir Cordeiro en de dansers, rondleiding op de scène 
van de Kaaistudio's & audio-introductie. 20:30 – dansvoorstelling met audiodescriptie. 21:45 
— einde voorstelling.  

Mette Edvardsen — We to be. Mette Edvardsen verruimt het klassieke speelvlak drastisch. 
Ze speelt We to be op drie plaatsen tegelijk: in het boek waaruit ze voorleest, op de lege 
scene als projectiescherm van je verbeelding, en in de ether als een live radio-uitzending. 
Edvardsen rondt met deze voorstelling een trilogie af waarin taal en stem de bovenhand 
krijgen, en het visuele aspect zich verplaatst naar de verbeelding van het publiek. Wanneer? 
vrijdag 20 en zaterdag 21 oktober. Wat? theater/performance, in het Engels. 19:30 – 
ontmoeting met de acteurs, rondleiding op de scène van de Kaaistudio's & audio-introductie 
in het Nederlands. 20:30 – voorstelling. 21:20 — einde voorstelling.  
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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 
doorheen 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 & 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 
Kaaistudio's & 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. Kinderen die slechtziend of blind zijn, zijn van harte welkom! Wanneer? 
zondag 19 november om 15:00. Prijs? Gratis. 

Wat je moet weten. Je betaalt een reductietarief, je 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. 

Het Festival van Vlaanderen in Gent 
 
Een bericht van de organisator. Welkom bij Gent Festival van Vlaanderen! Ook dit jaar is er 

in september en oktober een speciale dienstverlening voor personen met een visuele 

beperking. Omdat muziek toegankelijk moet zijn voor iedereen levert Gent Festival van 

Vlaanderen jaar na jaar diverse inspanningen zodat ook jij comfortabel van onze concerten 

en evenementen kan genieten. Ontdek onze comfortbeleving: Je betaalt 5 euro per concert 
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of evenement. Je begeleider mag gratis meekomen. Indien je zelf geen begeleider 

meebrengt, lenen wij graag één van onze vriendelijke vrijwillige begeleiders uit. Je kan 

vervoer van en naar de concerten aanvragen. Indien gewenst krijg je van ons een 

programmaboekje in brailleschrift of grootletterdruk. Je bespreekt je inschrijving rechtstreeks 

met een medewerker van Gent Festival van Vlaanderen. Inschrijven via 

wesharemusic@festival.be 

Justine Lambrecht helpt je graag verder op het telefoonnummer: 09 243 94 89 . Alle 
concerten staan dit jaar, tijdens onze 60ste verjaardagseditie, in het teken van Flash 
Forward. Een thema waarbij we dankbaar terugblikken op de voorbije jaren, maar ook royaal 
kijken naar wat de toekomst brengt aan de hand van drie toekomstkwesties: jong talent, 
diversiteit en technologie en innovatie. Proost en flash forward naar een verrukkelijke 
muzikale toekomst! Ons aanbod: 
 
1) MARIINSKY THEATRE ORCHESTRA O.L.V. VALERY GERGIEV  
DATUM: ZONDAG 17 SEPTEMBER  
UUR: 20U30  
LOCATIE: SINT-BAAFSKATHEDRAAL  
Gent Festival van Vlaanderen nodigt voor het eerst het gerenommeerde orkest van het 
Mariinsky Theater en de fenomenale dirigent Valery Gergiev uit voor een gepassioneerd 
Russisch concert. Het beroemde Mariinsky Theatre is een van de oudste muzikale 
instellingen in Rusland, gesticht in de 18e eeuw tijdens het bewind van Peter de Grote en 
gevestigd in Sint-Petersburg. Sinds 1860 kent het orkest een lange en rijke geschiedenis. 
Valery Gergiev, artistiek en algemeen directeur van het Mariinsky Theater, is een prominent 
figuur in alle grote concertzalen ter wereld en heeft sinds 1988 het Mariinsky Ballet, opera en 
orkestensembles meegenomen naar meer dan 45 landen, met een wereldwijde adoratie tot 
gevolg. In Gent kiest de tandem Gergiev-Mariinsky voor een repertoire dat hen op het lijf 
geschreven is: Shostakovich’ Vierde Symfonie. Shostakovich voelde dat de dramatiek en 
tragiek in het werk niet aanvaard zouden worden door het Sovjetregime en stelde de 
première daarom uit tot na de dood van Stalin, een periode van relatieve rust. Het is een 
meesterwerk van onuitputtelijke emotionele expressie, the greatest onder zijn 15 
Symfonieën. Een concert dat lang zal nazinderen… 
 
2) THE CHINEKE! ORCHESTRA O.L.V. RODERICK COX  
DATUM: DINSDAG 19 SEPTEMBER  
UUR: 20U30  
LOCATIE: SINT-BAAFSKATHEDRAAL  
Met The Chineke! Orchestra haalt Gent Festival een primeur naar de kathedraal: de musici 
uit het orkest zijn allen zwart of behoren tot een etnische minderheid. In het dagelijks leven 
zijn ze actief in Europese, Amerikaanse en Zuid-Afrikaanse professionele orkesten, maar 
een aantal keer per jaar bundelen ze de krachten in dit gedurfde experiment. Chi-Chi 
Nwanoku, gevierde contrabassiste met Nigeriaanse roots, hield het orkest twee jaar geleden 
in Londen boven de doopvont. Met haar initiatief hoopt ze een katalysator te zijn voor 
verandering en diversiteit op het podium. Chineke! brengt ook een aantal componisten-met-
een-kleurtje mee. Heb je ooit al gehoord van Chevalier de Saint-Georges? ‘The Black 
Mozart’ was zijn bijnaam, en we durven het beweren: zijn Ouverture L’amant Anonyme zou 
zò uit een Mozart-opera kunnen komen. De Brit Samuel Coleridge-Taylor is een andere 
zwarte componist die we graag voorstellen, met zijn hoog-romantische Ballade voor Orkest. 
Chineke! brengt verder de beroemde en wondermooie Enigma Variaties van Elgar mee. En 
als kers op de taart presenteren we je graag de winnaar van de Koningin Elisabethwedstrijd 
voor Cello 2017, Victor Julien-Laferrière, in het Concerto in C voor Cello en Orkest van 
Joseph Haydn.  
The Chineke! Orchestra bewonder je in Belgische première op dinsdag 19 september in 
Gent! 

mailto:wesharemusic@festival.be


 
3) CHRIS MAENE CONCERT GRAND  
DATUM: ZATERDAG 30 SEPTEMBER  
UUR: 15U00 – 17U00 – 20U30  
LOCATIE: HANDELSBEURS CONCERTZAAL  
De voorbije decennia groeide pianoatelier Chris Maene uit tot een waar begrip binnen de 
klassieke muziekwereld. Na een internationale reputatie te hebben opgebouwd als bouwer, 
restaurateur, verkoper en verzamelaar van historische klavierinstrumenten, waagde Maene 
zich aan een nieuw avontuur: het ontwikkelen van een geheel eigen instrument. In 2015 
onthulden Daniel Barenboim en Chris Maene de baanbrekende nieuwe piano, de 
Barenboim-Maene Concert Grand. Deze innovatieve piano combineert het gevoel, de 
stabiliteit en de kracht van een moderne piano met de geluidskwaliteit en kleur van meer 
historische instrumenten. De perfecte match zou je kunnen zeggen. De Barenboim-Maene 
concertvleugel kreeg bijzonder veel internationale belangstelling en deed de vraag naar 
concertvleugels met rechte besnaring opvallend stijgen. Wij wisten een aantal toppianisten te 
strikken die stukken van de beste componisten ter wereld zullen laten weerklinken op de 
gloednieuwe herwerkte Maene Concert Grand in de Handelsbeurs Concertzaal!  
15U00: Jean-Claude Vanden Eynden (piano), France Springuel (cello) & Kurt Van Eeghem 
(poëzie) /  
17U00: Hannes Minnaar (piano) & Heath Quartet  
20u30: Frank Braley (piano) 
 
4) LONDON CHAMBER ORCHESTRA & VLADIMIR ASHKENAZY  
DATUM: MAANDAG 2 OKTOBER  
UUR: 20U30  
LOCATIE: MUZIEKCENTRUM DE BIJLOKE  
Vladimir Ashkenazy, een van de meest geëerde musici van onze tijd met een carrière van 
meer dan 50 jaar als pianist en dirigent, is tijdens Gent Festival te gast met het prestigieuze 
London Chamber Orchestra. Het kamerorkest werd opgericht in 1921, en is het oudste van 
het Verenigd Koninkrijk. Het orkest werkt samen met de meest inspirerende internationale 
artiesten en streeft ernaar om de barrière tussen orkest en publiek te breken. Ze combineren 
bekende met minder bekende muziek, dus er iets altijd iets nieuws te ontdekken, of dit je 
eerste of 1000ste concert is.  
London Chamber Orchestra wordt vergezeld door solisten Lucienne Renaudin en Daniel 
Kharitonov, beiden millennials. Samen met het Russische fenomeen en ooit wonderkind 
Daniel Kharitonov, wordt het eerste pianoconcerto van Sjostakovitsj vertolkt. Natuurlijk mag 
ook de Vijfde Symfonie van meester Beethoven niet ontbreken. Een van de allergrootste 
oorwurmen uit de klassieke muziek. 
 
5) JOHN MALKOVICH & THE MUSIC CRITIC  
DATUM: WOENSDAG 4 OKTOBER  
UUR: 20U30  
LOCATIE: CAPITOLE GENT 
Gent Festival durft af en toe buiten de lijntjes van de verwachting kleuren. Ook dit jaar 
hebben we een ongewone en opvallende gast weten te strikken: niemand minder dan 
Hollywoodacteur John Malkovich! Malkovich, die je onder meer kent uit de filmklassieker 
Being John Malkovich, heeft zijn hart verloren aan de klassieke muziek. “Diep vanbinnen ben 
ik eigenlijk een muzikant”, zegt hij zelf. Dat zette hem ertoe aan om een voorstelling te 
creëren waarbij hij theater en muziek moeiteloos in elkaar laat overvloeien. En hoe! In ‘The 
Music Critic’ laat Malkovich op een humoristische manier zijn licht schijnen over de klassieke 
muziek en put hierbij inspiratie uit uitspraken en uitlatingen die critici geven op componisten 
en muzikanten. Malkovich kruipt in de rol van muziekcriticus en maakt er een grappige, 
verhalende cocktail van. Hij omringt zich tijdens deze unieke voorstelling met een schare 
topmusici, waaronder sterviolist Julian Rachlin en het komische duo Igudesman & Yoo. 
Alweer een unicum in ons land en bij voorbaat een Capitole die in vuur en vlam zal staan! 



 
6) ANOUAR BRAHEM  
DATUM: ZATERDAG 7 OKTOBER  
UUR: 20U30  
LOCATIE: MIRY CONCERTZAAL  
Tunesische oud-speler en componist Anouar Brahem komt naar Gent Festival van 
Vlaanderen en laat ons meegenieten van zijn album ‘Souvenance’. Hij slaagde erin om 
Arabische klanken te verweven met Westerse instrumenten. Brahem liet zich voor dit album 
inspireren door ‘de Arabische lente’. De golf van opstanden, protesten en revoluties in zijn 
geboorteland in 2010 raakten hem bijzonder diep. De onzekerheden, hoop en dreigingen die 
hij toen voelde hebben zich geuit in mysterieuze, hypnotiserende nummers. ‘Souvenance’ is 
het muzikale testament van de gebeurtenissen, de collectieve herinnering in elf 
melancholische partituren. Toch kwam hij niet voor de dag met torenhoge sentimentele 
clichés. Hij slaagde erin de intimiteit en de spontaniteit die zijn lyrische stijl altijd hebben 
gekentekend, te handhaven. Een concert om te koesteren… 
 
7) THE GENERATION PROJECT – JOSE VAN DAM & SARAH DEFRISE  
DATUM: MAANDAG 9 OKTOBER  
UUR: 20U30  
LOCATIE: SINT-BAAFSKATHEDRAAL  
Tijdens ‘The Generation Project’ serveert Gent Festival van Vlaanderen je een unieke 
concertbeleving: een jong, opkomend talent deelt het podium met een gerenommeerde 
artiest. Je wordt meegezogen in dit verhaal van ‘leerling versus meester’, een verhaal van 
startend succes tegenover een klepper van wereldklasse. Dit jaar konden we de fantastische 
Belgische bas-bariton José Van Dam en opkomend talent Sarah Defrise strikken. José van 
Dam wordt tot op vandaag gelauwerd als een van België’s grootste stemmen. Hij studeerde 
aan het Brussels conservatorium bij Frédéric Anspach. Aan de Opera van Parijs begon hij 
vanaf 1960 met het zingen van kleine rollen, tot in 1965 de rol van Escamillo in Bizets 
Carmen volgde. Zijn internationale carrière nam rond 1970 een steeds hogere vlucht met 
optredens in de grootste Operahuizen zoals Covent Garden in Londen, het Teatro alla Scala 
in Milaan en de Metropolitan Opera in New York. Samen met José Van Dam zetten we de 
beloftevolle sopraan, Sarah Defrise, op het podium. Defrise, geboren in Brussel, maakte 
haar operadebuut op 24 jaar in de rol van Clorinde in de Opéra Royal de Wallonie en won 
tijdens haar korte zangcarrière reeds vele wedstrijden en nationale en internationale 
beurzen. Beide sterren worden begeleid door het Symfonieorkest Vlaanderen, dat sinds 
meer dan vijftig jaar een vaste waarde binnen het Vlaamse orkestlandschap is. Een 
fantastisch concert dat je niet kan missen! 
 
Tot zover het bericht van het Festival van Vlaanderen. 

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: 

‘Zout op mijn huid’ van Benoîte Groult. Zij is een intellectuele Parisienne, hij een Bretonse 

visser. Beiden zijn getrouwd, alleen niet met elkaar. Hoewel hun verschillende levensstijl hen 

tot vreemden had moeten maken, leidt hun ontmoeting tot een levenslange hartstochtelijke 

verhouding. Zout op mijn huid is het meeslepende, inmiddels klassiek geworden verhaal over 

een gepassioneerde liefde tussen twee totaal verschillende personen die niet slijt of 

gedoemd is ten onder te gaan aan dagelijkse beslommeringen. (…) ‘Zout op mijn huid’ van 

Benoîte Groult. Speelduur: 8 uur. Boeknummer: 3045. 8 braillebanden. Boeknummer: 38403. 



‘Tirza’ van Arnon Grunberg. De vrijheid mag lonken, maar liefst niet de hele dag; wanneer de 

vrijheid uitsluitend tijdens de zomervakantie lonkt, is het leven al zwaar genoeg. Jörgen 

Hofmeester is vader van twee dochters en werkzaam voor een gerenommeerd bedrijf. 

Dankzij een uitgekiend financieel beleid woont hij op stand: bandeloosheid leidt tot rampen. 

Stilstand is voor Hofmeester de voorwaarde voor liefde en geluk. Loom houdt hij van zijn 

dochters. Dat zijn echtgenote hem ingeruild heeft voor een jeugdliefde op een woonboot en 

dat een gedeelte van zijn vermogen is verdwenen door malversaties van merkwaardige 

groeperingen die de wereldeconomie beheersen, het deert hem niet. Zolang hij maar van zijn 

kinderen mag houden. Maar op een avond staat zijn echtgenote weer voor de deur. En dan 

doet een man zijn intrede in het leven van Jörgen Hofmeester, een man die als twee 

druppels water op Mohammed Atta lijkt. (…) ‘Tirza’ van Arnon Grunberg. Speelduur: 17 uur. 

Boeknummer: 18653. 26 braillebanden. Boeknummer: 34589. 

‘Duizend schitterende zonnen’ van Khaled Hosseini. De ongeschoolde Mariam is vijftien 

wanneer ze wordt uitgehuwelijkt aan de veel oudere Rasheed in Kabul. Jaren later moet zij 

de beeldschone Laila naast zich dulden, die door Rasheed na een raketaanval uit het puin is 

gered. Hij neemt haar in huis in de hoop dat zij hem de zoon zal schenken die Mariam hem 

niet kan geven. In eerste instantie overheersen tussen de twee vrouwen gevoelens van 

achterdocht en jaloezie, maar door de tirannieke houding van Rasheed ontstaat er 

langzamerhand een innige vriendschap. (…) ‘Duizend schitterende zonnen’ van Khaled 

Hosseini. Speelduur: 12 uur. Boeknummer: 8663. 21 braillebanden. Boeknummer: 34099. 

‘Elementaire deeltjes’ van Michel Houellebecq. ‘Elementaire deeltjes’ is het verhaal van de 

twee halfbroers Bruno en Michel, kinderen van eenzelfde moeder, die half verweesd los van 

elkaar opgroeien en elkaar pas later leren kennen. De in zijn schooltijd gekwelde Bruno 

ontwikkelt zich tot een ziekelijk aan seks verslaafde genotzoeker. De eenzame ziel Michel 

groeit uit tot een briljant moleculair bioloog, wiens onderzoekingen uiteindelijk zullen leiden 

tot de vervanging van de mens door een nieuwe, niet-individualistische soort. De 

levenswegen van de twee broers zijn exemplarisch voor het morele bankroet van de liberale 

westerse samenleving, waarvan Houellebecq op visionaire wijze het einde aankondigt. (…) 

‘Elementaire deeltjes’ van Michel Houellebecq. Speelduur: 10 uur. Boeknummer: 4229. 

‘De wereld volgens Garp’ van John Irving. ‘De wereld volgens Garp’ is een zeldzaam 

komische, originele maar ook schokkende roman die John Irving in één klap beroemd 

maakte. Sinds de verschijning in 1978 hebben miljoenen lezers genoten van de excentrieke, 

non-conformistische Jenny, haar zoon T.S. Garp en de fanatici, onschuldige kinderen, 

transseksuelen, hoeren, worstelaars en de vele andere figuren die de wereld van Garp 

bevolken. ‘De wereld volgens Garp’ is een klassieker, een meesterlijke tragikomedie die een 

diepe indruk op de lezer achterlaat. (…) ‘De wereld volgens Garp’ van John Irving. 

Speelduur: 23 uur. Boeknummer: 13479. 23 braillebanden. Boeknummer: 38404. 

Drie fictieseries met audiodescriptie op Eén 
 

Een bericht van Geertje De Ceuleneer van de VRT. Dit najaar willen we je laten genieten van 

minstens drie nieuwe fictiereeksen! Vanaf zondagavond 10 september willen we je helemaal 

laten inpakken door de inpakkers van ‘Tytgat Chocolat’, een roadmovie en liefdesverhaal in 

één met hartverwarmende personages. Half oktober zijn de liefhebbers van het spannende 

genre wellicht blij met de heruitzending van de eerste reeks van ‘Salamander’ met in de 

hoofdrol niemand minder dan Filip Peeters. Een paar jaar geleden was dat een gigantisch 



succes, maar jammer genoeg nog zonder audiodescriptie. De VRT zendt de reeks nu 

opnieuw uit mét AD in aanloop naar de tweede reeks later in het seizoen. Zo ben je helemaal 

mee. Later dit najaar start de nieuwe thrillerreeks ‘Tabula Rasa’ waarin Veerle Baetens de 

titelrol voor haar rekening neemt. Bloedstollend en vernieuwend. Niet te missen. Daarover 

volgt nog meer informatie. Eerst graag je aandacht voor ‘Tytgat Chocolat’. Het verhaal gaat 

over Jasper Vloemans. Jasper werkt als inpakker bij het chocoladebedrijf Tytgat Chocolat en 

wordt verliefd op zijn collega Tina, een meisje van Kosovaarse afkomst. Wanneer Tina plots 

uitgewezen wordt naar haar land van herkomst, blijft Jasper met een gebroken hart achter. 

Achter de rug van hun familie en de directie van Tytgat Chocolat reizen haar vrienden haar 

achterna, aangevoerd door de dolverliefde Jasper. Je kunt deze zondagavondreeks zeven 

weken lang rechtstreeks met audiodescriptie bekijken om 21u20 op Eén+, dat is het derde 

kanaal (overdag Ketnet), of op Eén met AD via de taalkeuze. Op maandag 23 oktober zendt 

Eén ‘The Making of Tytgat Chocolat’ uit omstreeks 21u30. De documentaire schetst een 

eerlijk en ontroerend portret van de vijf hoofdrolspelers van theater STAP tijdens de 

opnames. Hoe kijken ze naar het leven en wat zijn hun dromen? Eveneens met 

audiodescriptie. Later kan je de serie uitgesteld bekijken op VRT.NU bij de categorie 

audiodescriptie. Een inleiding op het verhaal en de personages krijg je binnenkort op de 

website van Eén op de pagina van audiodescriptie. Meer informatie over AD kan je volgen 

via onze facebookpagina audiodescriptie@VRT Veel kijkplezier! Tot zover het bericht van 

Geertje De Ceuleneer van het AD-team van de VRT. 

Heerlijk ontspannend: ‘Bijlo kijkt door’ van Vincent Bijlo 
 

Drie keer per week schrijft Vincent Bijlo een column in het Algemeen Dagblad, dikwijls tot 

grote instemming, maar even vaak tot chagrijn van de lezer. Vincent Bijlo is, kortom, de 

ideale columnist die prikkelt, schuurt en bijt, maar evenzeer ontroert, troost en altijd tot 

nadenken stemt. Van IS tot seks, van 'Groningse gaswoede' tot zijn moeder, van 

sjoemelpraktijken, oorlog, politiek, Brexit, Grexit, Niksit, van de onvermijdelijke exotische 

diersoort Bekende Nederlander tot de splijtzwam religie… De cabaretier verstaat ook als 

schrijver de kunst de dagelijkse actualiteit in te kleuren met zijn eigenzinnige kijk op het 

bestaan. Bij het ontbijt vertroetel of verketter je hem. Inderdaad, zoals dat bij een 

ambachtelijke columnist gaat. Ergo - moet gaan. Het is alweer tien jaar geleden dat zijn 

columns nog eens werden gebundeld. Vincent legt uit. 

Hèhè, eindelijk. Waarom hebben we zo lang moeten wachten? 

“Dit soort boekjes is het wachten waard. Net als wereldvrede, daar moeten we ook nog even 

op wachten. Als die er binnen tien jaar is, teken ik ervoor.” 

Waarom heb je alleen de beste columns geselecteerd? 

“Als ik de slechtste had geselecteerd, was het een héél dun boekje geworden. Wat zeg ik, 

dan waren we met een A4-tje klaar geweest.” 

Hoeveel hoop je ervan te verkopen? Alle lezers van het Algemeen Dagblad vallen af, die 

kennen je columns uit hun hoofd. 

“Ja, dat waardeer ik enorm in mijn lezers. Vraag een willekeurige abonnee: 'Waar ging Bijlo's 

column van 7 februari 2015 over?' en hij zegt: 'Over de nieuwe Dikke Van Dale.' Maar lezers 

van de Volkskrant kennen mijn columns nog niet, die hebben ook recht op iets goeds.” 

(…) 

Vincent Bijlo. Bijlo kijkt door. Speelduur: 4 uur. Boeknummer: 25010. 7 braillebanden. 

Boeknummer: 41766. 

https://www.facebook.com/groups/1258017557552239/


Heerlijk ontspannend: ‘Winter-IJsland: mijn eerste jaar in een 

verlaten fjord’ van Laura Broekhuysen 

"Wennen, daarover gaat mijn boek eigenlijk. Door het schrijven raakte ik gewend. Had ik dat 
niet gedaan dan zou het veel moeilijker zijn geweest mijn draai te vinden in IJsland. Vroeger 
probeerde ik al schrijvend met een veelheid aan indrukken om te gaan. Nu was het precies 
andersom: ik probeerde greep te krijgen op een gebrek aan prikkels, de afwezigheid van 
alles, het kale, het onbewoonde, het onbegroeide. Op een soort omgekeerd claustrofobisch 
gevoel. In 2014 ben ik met mijn man en dochter van toen bijna twee jaar naar IJsland 
verhuisd. Ik had hem ontmoet in Amsterdam. We studeerden daar allebei aan het 
conservatorium, hij compositie, ik viool. We hebben daarna in Oostenrijk gewoond, een tijd in 
Engeland en in België. En toen begonnen we een beetje genoeg te krijgen van al dat 
verplaatsen. Het hing altijd wel in de lucht: gaan we naar IJsland? We aarzelden. Voor mij 
betekende zo'n verhuizing een enorm avontuur, iets heel nieuws. Maar voor mijn man was 
het teruggaan naar waar hij vandaan kwam. Het zou voor het eerst zijn dat we niet allebei 
iets nieuws aan zouden gaan, dat we niet dezelfde uitgangspositie hadden. Toen zagen we 
dat huis, op foto's. Ik was wel een paar keer eerder in IJsland geweest, ik kende het fjord 
waar het huis stond. Maar het was toch een gok. We hadden geen geld om naar IJsland te 
vliegen om het te gaan bekijken. En het stond al een hele tijd leeg. Dus mocht het een 
miskoop zijn, dan raak je het misschien nooit meer kwijt, dan zouden we vastzitten. Maar we 
vielen er gewoon voor en de locatie, pal aan zee, echt prachtig. We kwamen in augustus 
aan. Vlak daarna begon de winter. Die was lang en streng, de ergste in 26 jaar. In mei vroor 
het nog, het duurde wanhopig lang. In eerste instantie vond ik de omgeving prachtig, maar 
als dan na een paar weken het nieuwe eraf is, besef je dat je geen vakantieganger ben, dat 
dit je leven is. Dan schrik je alsnog. In dit landschap had ik een volstrekt andere 
gewaarwording van mezelf. Je gedachten gaan resoneren met je omgeving en veranderen 
als je van omgeving verandert. Je moet je dan op een andere manier tot alles gaan 
verhouden. De behoefte om iets over ons leven te schrijven begon daarmee. Ik ben een 
wekelijks feuilleton gaan schrijven voor revisor.nl. Ik had een deadline en dat gaf structuur. 
Dat is wel fijn als het twintig uur per dag donker is, als je geen verplichtingen buitenshuis 
hebt en je ook niet echt naar buiten kunt door het weer. Die stukken zijn nu een boek 
geworden. Dat is een ander boek dan wanneer ik nu zou schrijven hoe het ons dat eerste 
jaar is vergaan. Zo'n boek zou dan meer gaan over de herinnering aan het wennen. Op een 
gegeven moment heb ik mijn interesse in het landschap weer verloren. Ik kijk nu anders 
rond. Ik heb alles van dat eerste jaar op papier gezet en nu kan ik eigenlijk pas echt met mijn 
leven hier beginnen. Eerst trad het landschap, de omgeving, ontzettend op de voorgrond, nu 
is het: hé, de winter is al bijna voorbij en ik heb er eigenlijk niets van gemerkt. Nu kan ik weer 
gewoon in de tuin staan, rondkijken en ervan genieten. Ik hoef er niets meer over te 
formuleren." 
(…) 

Laura Broekhuysen. Winter-IJsland: mijn eerste jaar in een verlaten fjord. Speelduur: 3 uur 
30. Boeknummer : 24806. 5 braillebanden. Boeknummer: 42237. 

Auteurs lezen voor: ‘Een paar is twee’ van Toon van Mierlo 
 

Alle facetten van huwelijksperikelen en overspel verkent Toon van Mierlo in zijn boek ‘Een 

paar is twee’. Het resulteert in een grimmig-komische roman met veel absurde zijpaadjes. 

Precies een decennium geleden debuteerde hij eerder onopvallend met de lichtvoetige 

roman ‘Het geluk van jonge vaders’. Van Mierlo, sinds jaar en dag actief achter de schermen 

van het Vlaamse boekenvak, leek het als auteur vervolgens voor gezien te houden. Maar 

zie, out of the blue ligt dan toch opvolger ‘Een paar is twee’ in de winkelrekken. De 



hoofdrolspelers van zijn tweede roman hebben het niet onder de markt. De midlifecrisissen 

barsten open als rijpe etterbuilen en ze worden belaagd door - vaak groteske - 

overspelsituaties. De mot nestelt zich in hun huwelijkse staat, waardoor de verleiding van 

een scheve schaats oppermachtig is, zo blijkt. Van Mierlo duikt onder in de wereld van het 

oer-Vlaamse middenklassengezin om daar grimmige situatiehumor uit te puren die af en toe 

over the top mag zijn. Zijn personages ogen gewoontjes, maar gaan altijd weer op zoek naar 

ontsnappingsroutes uit 'de rottige middelmaat'. De drie schoonbroers Willem, Staf en Danny 

zijn alle drie gehuwd met een van de zussen Gebruers. Maar elk huwelijk bevindt zich anno 

2010 simultaan in woelig vaarwater, geheel parallel met de heersende crisis in de Belgische 

politiek. Zo moet de ietwat sullige en weinig daadkrachtige Willem met lede ogen vaststellen 

hoe zijn Greet een Australische minnaar heeft, waarna hij revanchistische strootjes legt bij de 

lang begeerde collega Mia. Intussen is hij ook getuige van een mysterieuze zelfmoord aan 

het Willemdok. Toch lijkt het huwelijk niet helemaal slagzij te maken. Toon Van Mierlo laat in 

de volgende hoofdstukken volop de absurditeit toe. Een epidemie van zelfontbrandende 

mensen die zelfs op de aankomststreep wielrenner Philippe Gilbert treft? Het is niet meteen 

courant, net als een affaire met je schoonmoeder. De test van de geloofwaardigheid 

doorstaat dit boek niet altijd. Telkens blijken de echtelieden meer aan elkaar verknocht dan 

eerst gedacht en wordt er eindeloos gepalaverd over alle consequenties van hun 

baltsgedrag. Wie een pretentieloze roman zoekt zonder opzichtig stilistisch trapezewerk, 

komt met ‘Een paar is twee’ niet bedrogen uit. Toon van Mierlo las ‘Een paar is twee’ zelf in 

in onze bibliotheek.  

(…) 

Toon Van Mierlo. Een paar is twee. Speelduur: 6 uur. Boeknummer: 24974. 

Een gesprek met Johny Vansevenant over zijn biografie van 

Eddy Merckx 
 

(…) 

In 1979 bracht sportjournalist Mark Vanlombeek een uniek gezelschap rond de tafel in de 

BRT-studio: Rik Van Steenbergen, Rik Van Looy en Eddy Merckx. Samen goed voor acht 

wereldtitels, zestien nationale titels, 54 klassiekers. 35 jaar wielrennen aan de wereldtop. 

(…) 

Al meer dan 25 jaar is Johny Vansevenant journalist bij Radio 1. Met de regelmaat van een 

klok klinkt zijn stem op uit de Wetstraat, waar het hart van de Belgische politiek klopt. Hij 

heeft ze allemaal voor zijn microfoon zien passeren: Wilfried Martens, Guy Verhofstadt, 

Jean-Luc Dehaene, Yves Leterme, Kris Peeters, Bart De Wever, Charles Michel en vele 

andere toppolitici. De Wetstraat is de grote passie van Johny Vansevenant, maar daarnaast 

heeft hij een tweede hartstocht, van een totaal ander genre. Die hartstocht luistert naar de 

naam Eddy Merckx, de grootste wielrenner aller tijden. Johny was al in de ban van Eddy 

toen hij amper zeven jaar was. Over zijn jeugdidool schreef hij drie dikke boeken. Zijn meest 

recente werk is een kanjer van ruim 400 bladzijden, met als titel ‘Eddy Merckx: de biografie’.  

(…) 

Het reilen en zeilen in de Wetstraat en het reilen en zeilen van Eddy Merckx, dat zijn de twee 

onderwerpen die in volgend vraaggesprek uitgebreid aan bod komen. Johny Vansevenant 

gaat geen vraag uit de weg. Hij wordt geïnterviewd door Bert Vereycken. 

(…) 

Van de drie boeken die Johnny Vansevenant schreef over Eddy Merckx hebben we er twee 



in onze collectie: 

Eddy Merckx: de biografie. Speelduur: 26 uur. Boeknummer: 24995. 

Mannen tegen Merckx. Zesentwintig Belgische en vier Nederlandse toprenners beschrijven 

hun concurrentiestrijd met Eddy Merckx. Daarnaast becommentarieert Merckx zelf de 

prestaties van deze dertig toppers. Speelduur: 23 uur. Boeknummer: 21436. 

Het Neusje van de Zalm: ‘Wil’ van Jeroen Olyslaegers 
 

(…) 

Het is oorlog. Antwerpen wordt bezet door geweld en wantrouwen. Wilfried Wils acht zichzelf 

een dichter in wording, maar moet tegelijk zien te overleven als hulpagent. De mooie Yvette 

wordt verliefd op hem en haar broer Lode is een waaghals die zijn nek uitsteekt voor joden. 

Wilfrieds artistieke mentor, Nijdig Baardje, wil juist alle joden vernietigen. Onbehaaglijk 

laverend tussen twee werelden, probeert Wilfried te overleven terwijl de jacht op de joden 

onverminderd verdergaat. Jaren later vertelt hij zijn verhaal aan een van zijn nakomelingen. 

‘Wil’ is een brutale, ambitieuze, veelzijdige roman die de lezer niet los zal laten. Jeroen 

Olyslaegers bewees zijn meesterschap al eerder, maar met ‘Wil’ zal hij menigeen volstrekt 

verrassen. Antwerpen, begin jaren veertig, agent Wilfried Wils moet meewerken aan een 

razzia: 'Mensen brullen en janken. De kinderen gillen boven alles uit. Intussen doet ieder van 

ons alsof we nog altijd flikken zijn. We zetten de straten af en bewaken als bij een 

sportwedstrijd. Het effect is potsierlijk.' Potsierlijk. Een klein maar veelzeggend woordje dat 

duidelijk maakt hoe goed schrijver Jeroen Olyslaegers zijn hoofdpersonage kent. Hoewel 

Wils diep in de oorlog zit, zou hij er nooit over vertellen in woorden die grote betrokkenheid 

impliceren. In 'potsierlijk' klinkt het oordeel van een cynische observator door. Dat is wat Wils 

geworden is, aan het eind van zijn leven. Zijn kinderen en kleinkinderen hebben zich van 

hem afgekeerd, zijn vrouw heeft zich van ellende dood gedronken, van zijn innig 

geambieerde dichterscarrière is alleen nog een klein lemma in een literaire encyclopedie 

over. Het enige dat er nog overschiet is Wils' nooit eerder vertelde verhaal over de oorlog. 

Daarin schakelt hij moeiteloos tussen het Antwerpen van toen en nu. Het ene moment 

schuifelt Wils als bejaarde door een winkelcentrum waar commercie hoogtij viert, het 

volgende is hij op precies dezelfde plek, alleen worden er nu voedselbonnen uitgedeeld. Er 

ontstaat commotie omdat er mensen uit de rij gepikt worden omdat ze joden zouden helpen. 

De politie grijpt niet in. Sterker nog, zij wordt juist door de Duitse bezetters ingezet voor het 

oppakken van joden. Niemand protesteert daartegen. Orders zijn orders en bovendien had 

toch al niemand veel op met 'dat volk'. 'Om een jood geeft niemand nog een kloot', wordt er 

gegrapt. De stad verandert in 'een gore speelplaats waar de pesterij door alle studiemeesters 

werd aangemoedigd in plaats van afgestraft'. De enige die dat niet kan verkroppen is Wils' 

collega en vriend Lode, die het voor de joden probeert op te nemen. Wils staat hem daarin 

bij, niet in de laatste plaats omdat hij met Lodes zus Yvette gaat. Maar iets drijft hem óók in 

contact te blijven met zijn oude leraar Frans - een nijdige antisemiet - die hem bij zijn 

collaboratie met de Duitsers betrekt. Zo gebeurt het dat Wils geleidelijk aan in beide kampen 

een bepaalde positie begint te vervullen. 'Ik zat er middenin. Ik overweeg eens het een, dan 

weer het ander. Wat de een tegen me zei liet ik botsen met wat een ander me had 

toevertrouwd.' De dilemma's waarvoor Wils komt te staan zijn voor hem kansen om het leven 

een draai te geven, 'zo'n grote draai dat alles uit zijn hengsels vloog' óf slechts de 'goesting 

om simpelweg mee te doen, mee te zwansen, me gewaardeerd te weten'. Wils is 'een 

tweezak': een jongen die ervan droomt dichter te worden enerzijds, een onbetrouwbare 



smeerlap die tot het ergste in staat is anderzijds. Held of lafaard, Olyslaegers laat de lezer 

zelf zijn positie bepalen. Net zoals hij de moderne neiging weerstaat bij de thema's oorlog en 

discriminatie de actualiteit er met de haren bij te slepen. De lezer legt de link zelf wel. Dit 

betekent niet dat er aan engagement wordt ingeboet. De achtergrond van Olyslaegers als 

theaterschrijver laat zich gelden. De rauwe mannentaal, die met zijn klauwen, kloten en 

klappen doet denken aan die van Louis Paul Boon, maakt van sommige passages welhaast 

exclamaties die niet stilletjes gelezen, maar een zaal in gebruld zouden moeten worden. 

Deze sterke roman is meer dan 'grootvader vertelt', meer dan de zoveelste verkenning van 

goed en kwaad. Het is een bewijs dat er aan de overweldigende hoeveelheid 

oorlogsliteratuur nog altijd iets waardevols kan worden toegevoegd. Eerder dit jaar won 

Jeroen Olyslaegers beide Fintro Literatuurprijzen. De vakjury onder leiding van Kathleen 

Cools bekroonde ‘Wil’ tot het beste Nederlandstalige literaire werk van 2016. De jury koos 

het boek uit meer dan 400 Nederlandstalige boeken. De auteur ontving 25.000 euro en een 

sculptuur van Nick Ervinck. Bovendien was ‘Wil’ ook met voorsprong de winnaar van de 

honderdkoppige Lezersjury die de vijf genomineerde boeken las. Jeroen Olyslaegers ontving 

hiervoor 2.500 euro en een bijzondere vulpen.  

(…) 

Jeroen Olyslaegers. Wil. Speelduur: 11 uur. Boeknummer: 24897. 13 braillebanden. 

Boeknummer: 16751. 

Hedendaags: ‘Dreigingsniveau 4’ van Walter Damen en ‘Oorlog 

zonder grenzen’ van Ludo De Brabander 

Deel 1: ‘Dreigingsniveau 4: hoe verandert terreur ons leven?’ van Walter 
Damen 

Walter Damen is advocaat aan de balie van Antwerpen, Turnhout en Leuven. Als strafpleiter 
staat hij terroristen bij. De kritiek die dat opwekt, inspireerde hem tot het samenstellen van dit 
boek. Gelden in de strijd tegen terreur de oorlogswetten? Of is het een strijd tegen 
criminaliteit die gevoerd moet worden binnen de rechtsstaat? Het bestrijden van terreur 
begint in elk geval met het ontleden en begrijpen van de aard van de dreiging en van het 
gedrag van de terroristen. In deze essaybundel verzamelde Walter Damen acht 
opiniemakers die de terreurdreiging en de aanslagen van de jongste jaren bekijken vanuit 
hun vakgebied. Hoever kunnen we gaan in die strijd tegen terreur? Is ons strafrecht daarop 
voorzien en waar blijven we met de mensenrechten? Is Europa een bondgenoot of een blok 
aan het been? Schuilt er een terrorist in elk van ons, of maakt het systeem de terrorist? En 
wat zegt de Koran nu echt over het plegen van geweld tegen ongelovigen? In het boek 
‘Dreigingsniveau 4: hoe verandert terreur ons leven?’ worden nieuwe inzichten aangereikt 
die de dagelijkse actualiteit verhelderen en het maatschappelijk debat kunnen voeden. Naast 
Walter Damen leverden ook geneticus Jean-Jacques Cassiman, mensenrechtenexpert Jos 
Vander Velpen, gerechtspsychiater Chris Dillen, imam Brahim Laytouss, politicoloog Hendrik 
Vos, hoogleraar strafrecht Joëlle Rozie, socioloog Walter Weyns en jezuïet Fernand Van 
Neste een bijdrage aan het boek. (…)  U kunt nu luisteren naar een fragment uit het essay 
‘Blik in eigen hart: reflecties van een moslim over terreur en radicalisering’ van Brahim 
Laytouss, imam en voorzitter van de Al Markaz-moskee in Gent. (…) 
Walter Damen. Dreigingsniveau 4: hoe verandert terreur ons leven? Speelduur: 5 uur. 
Boeknummer: 24874. 



Deel 2: ‘Oorlog zonder grenzen’ van Ludo De Brabander 
 
22 maart 2016. De terreur slaat toe in Brussel. Zoals ze in de maanden daarvoor ook 

toesloeg in Bagdad, Ankara, Beiroet, Damascus, Tunis, Sharm el-Sheikh en Parijs. 

Terrorisme kent geen grenzen meer: daar is stilaan iedereen het over eens. Maar wie dag in 

dag uit, de waan van de dag volgt, hoort en ziet veel, maar mist de ruime context. In zijn 

boek ‘Oorlog zonder grenzen’ toont Ludo De Brabander hoe de politiek van westerse en 

regionale machten in de Arabische wereld overal als een boemerang in het gezicht van 

gewone mensen terugvliegt. Hij schetst een verhaal over de koloniale opdeling van het 

Midden-Oosten en Noord-Afrika, internationale energiehonger, steun aan autoritaire regimes, 

wapenleveringen en militaire interventies. Die cocktail zorgt voor chaos en geweld in 

Afghanistan, Irak, Libië en Jemen en dus voor miljoenen vluchtelingen naar de buurlanden 

en Europa. Maar ook voor een voedingsbodem waarin internationale netwerken van de 

extremistische jihad goed gedijen. Zo oogsten we onze eigen onveiligheid. 'Oorlog zonder 

grenzen' richt zich dus op de oorzaken van de recente terroristische aanslagen in Europa. 

Door historische terugblikken toont de auteur hoe diplomatieke afspraken met landen in het 

Midden-Oosten en Noord-Afrika keer op keer niet nagekomen worden door Europese 

regeringen. Daarnaast worden daar, vooral door Europese landen als Frankrijk en Engeland, 

min of meer heimelijke oorlogen gevoerd in de vorm van luchtaanvallen met 

bommenwerpers en recentelijk vooral drones. Deze aanvallen worden door burgers ervaren 

als terroristisch. Daardoor lokken ze terroristische aanslagen in Europa uit. Er is een niet-

gewelddadige benadering nodig om de ontstane actie/reactie-cyclus van dit geweld te 

doorbreken. Zo'n benadering is het actieplan van de Verenigde Naties, onderschreven door 

zeventien vredesorganisaties en mensenrechtenorganisaties en opgenomen. Ludo De 

Brabander publiceerde eerder verschillende kritische artikelen over het bestaande op geweld 

gebaseerde veiligheidsdenken en de rol van de NAVO daarin. Hij is woordvoerder van de 

Belgische vredesbeweging. (…) 

Ludo De Brabander. Oorlog zonder grenzen. Speelduur: 10 uur. Boeknummer: 24916. 

Historie. Historia. ‘Lilian en de koning: de biografie van Lilian 

Baels’ van Olivier Defrance 
Over Lilian Baels is al heel wat geschreven. Ze was een van de favoriete doelwitten van de 

anti-Leopoldisten, die haar afschilderden als een intrigante, als de boze stiefmoeder uit 

Sneeuwwitje. Maar de echte persoonlijkheid van de prinses bleef een mysterie, 

overschaduwd door haar echtgenoot Leopold III en de Koningskwestie. Historicus Olivier 

Defrance kreeg toegang tot nooit eerder vrijgegeven bronnen en archieven, interviewde vele 

getuigen die nooit eerder bereid waren om hun verhaal te vertellen en schreef een 

fascinerende, genuanceerde biografie over een boeiende vrouw. De auteur gaat in op vele 

vragen. Was de relatie tussen Lilian en de familie Baels wel zo goed? Wat deed ze in de 

jaren 1930 in Oostenrijk? In welke omstandigheden werd haar geheime huwelijk met koning 

Leopold georganiseerd? Hoe dacht Lilian over haar schoonbroer Karel, de prins-regent? 

Speelde ze vanaf 1950 een belangrijke rol in het leven van de jonge Boudewijn? Wat was 

haar visie op de Belgische en de internationale politiek? En… wat veroorzaakte de breuk in 

1960? Begin jaren zestig namelijk kwam koning Boudewijn tussen twee vuren te staan. De 

twee vrouwen in zijn leven, zijn echtgenote Fabiola en zijn stiefmoeder Lilian Baels, konden 

het niet met elkaar vinden. Wat de oorzaak van de spanningen was, is al lang voer voor 

verhalen. Fabiola zou jaloers zijn geweest op Lilian, omdat die een te sterke relatie met 



Boudewijn had. Lilian zou het niet hebben verkropt dat ze, op vraag van Fabiola, het kasteel 

van Laken werd uitgestuurd. Men neemt aan dat die verhuizing de breuk in de koninklijke 

familie heeft veroorzaakt. In deze biografie schrijft historicus Olivier Defrance dat er een heel 

andere aanleiding is. Lilian had ontdekt dat haar man Leopold III een verhouding had met 

een getrouwde vrouw, de Française Jacqueline Grigoux. De affaire duurde al vijf jaar. De 

bedrogen echtgenote wilde de echtscheiding aanvragen. Toen dat Fabiola ter ore kwam, 

verbrak ze alle contact. Olivier Defrance, die al eerder boeken over de Belgische monarchie 

schreef, kreeg toegang tot niet eerder vrijgegeven archieven. Hij mocht onder meer brieven 

en documenten inkijken bij prinses Esmeralda, de jongste dochter van Leopold en Lilian die 

hij ook meermaals interviewde. Zijn wetenschappelijke aanpak geeft zijn biografie 

geloofwaardigheid. Uit de correspondentie blijkt hoe close de jonge Boudewijn was met 

Lilian. 'Ik knuffel je rokken', schreef hij in een van zijn brieven. Hij kocht ook geregeld juwelen 

voor haar. Maar de historicus heeft geen bewijs van een liefdesrelatie gevonden. Boudewijn 

zag Lilian vooral als een tweede moeder, en als raadgeefster. Aan het begin van zijn 

koningschap vroeg hij in brieven advies aan zijn afgetreden vader en stiefmoeder, die nog bij 

hem inwoonden op het kasteel van Laken. Alles veranderde toen Fabiola de Mora y Aragón 

op het toneel verscheen. Defrance bevestigt dat Fabiola pas wilde trouwen op voorwaarde 

dat Lilian Laken zou verlaten. Met het bekende gevolg: na de huwelijksreis keerden 

Boudewijn en Fabiola terug naar een leeggehaald kasteel. Lilian en Leopold hadden alle 

meubelstukken meegenomen naar hun nieuwe woonst in Argenteuil. Volgens Defrance was 

de affaire van Leopold III met de Française kort voordien aan het licht gekomen. Tussen 

Leopold en Lilian kwam het goed, met de hulp van een religieuze verbindingsfiguur. Tussen 

Fabiola en Lilian niet. Ondanks verwoede pogingen van Boudewijn om de brokken te lijmen. 

Pas in 1983, kort voor de dood van Leopold III, kwam er toenadering. Fabiola nam het 

initiatief, gedreven door haar geloof. Verwijzend naar de verzoening van christenen, smeekte 

ze: 'Liefste Lilian, na jaren van scheiding en stilte, voel ik me vandaag verplicht je te vragen 

of we elkaar kunnen terugzien.' Lilian Baels overleed in 2002, koningin Fabiola eind 2014. 

(…) 

Olivier Defrance. Lilian en de koning: de biografie van Lilian Baels. Speelduur: 16 uur. 

Boeknummer: 24886. 

Vertel me een verhaal: ‘Er gebeurde dit, er gebeurde dat’ van 

Kristien Hemmerechts 
 

‘Er gebeurde dit, er gebeurde dat’. Een luchtige titel die een verzameling akkefietjes lijkt aan 

te kondigen, maar niets is minder waar: ziekte, verdriet, pijn en dood vormen de rode draad 

doorheen de verhalen in deze nieuwe Hemmerechts. De verhalen en dagboeknotities 

behandelen onderwerpen die aan de auteur kleven: de dood van haar twee zoontjes, haar 

zus die psychiatrisch patiënt is, het afscheid van geliefden, onder wie dichter Herman de 

Coninck. Maar ook: heimwee en verlangen naar het stabiele ouderlijke nest, compleet met 

chocolademelk en krentenbrood. Bijzonder in deze bundel is ‘Confituur’, een vertederend 

verslag over de schrijfster in haar oma-rol. En natuurlijk ook het hoofdverhaal: ‘Borst’, een 

terugblik op de periode waarin ze de borstkanker bestreed die haar trof. Een doorsnee 

getuigenis is het niet: vanaf het moment dat het kwaadaardige knobbeltje gedetecteerd 

wordt, valt het woord 'euthanasie' al. Dat de confrontatie met de gevreesde ziekte, die 'bk' 

wordt genoemd, een kantelmoment betekent, hoeft geen betoog. Maar wie zijn of haar 

medeleven op de verkeerde manier onder woorden brengt, mag die 'in zijn hol steken', vindt 



de patiënt, die niet vereenzelvigd wil worden met haar ziekte. Kristien Hemmerechts praat 

haar lezers niet naar de mond, maar met haar bk-verslag toont ze zich kwetsbaarder dan 

ooit. Taai maar teder houdt ze veel vrouwen in dezelfde situatie een spiegel voor. U kunt nu 

luisteren naar het eerste deel van de tekst: ‘Borst’. 

(…) 

Dit was ‘Toujours debout’ van Renaud. Kristien Hemmerechts. Er gebeurde dit, er gebeurde 

dat. Speelduur: 12 uur. Boeknummer: 24875. 13 braillebanden. Boeknummer: 16763. 

Het hoorspel ‘Dood van de vlinders’ van Jelena Kohout.  
Friedhelm Hutka is geluidstechnicus en op dit gebied een specialist. De merkwaardigste 

klanken en geluiden kan hij bezorgen of vervaardigen. Slechts één ding is hem tot dusver 

nog niet gelukt: de stem van zijn overleden moeder te vinden. Om toch aan haar stem te 

komen, belt hij vaak naar vrouwen.  

(…) 


