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Programma week van 2  tem 7 juni 2020 

Maandag 1 juni – Geen Sanne leest 

Dinsdag 2 juni  Sanne leest voor uit ‘teveel verdriet voor één hart’  Ed Franck, Davidsfonds 

Ed Franck bewerkte vier tragedies van Shakespeare en verzamelde deze in een prachtig boek. Wij 

zoomen even in op Macbeth en zijn ontmoeting met de noodlotszussen. Leven en dood, liefde en 

haat, onlosmakelijk verbonden in de tragedies van William Shakespeare, die een indringend 

panorama bieden van de menselijke ziel tot in al haar uithoeken. Verblind door wraak en ontrouw, 

passie en machtswellust houden elk van Shakespeares figuren ieder zo nu en dan een spiegel voor.  

Woensdag 3 juni  Sanne leest voor uit Het wonderbaarlijke verhaal van de kleine prins, Antoine de 

Saint-Exupéry in een bewerking van Tiny Fisscher , uitgeverij Volt 

‘Le Petit Prince’ van Antoine de Saint Exupery,  deze keer in een vertaalde bewerking van Tiny 

Fisscher. Duidelijk is dat dit verhaal, na ruim driekwart eeuw, nog steeds actueel is en misschien wel 

actueler dan ooit. Zorg dragen voor onze planeet, de kernboodschap van de kleine prins, is dat 

immers niet wat ons te doen staat? Fisscher paste het verhaal wat aan de huidige tijdsgeest. Maar 

de verhalen van de vos die tam wil gemaakt worden en de zorg voor de roos, zijn tijdloos en 

bewaard.   

Donderdag 4 juni  Sanne leest een fragment uit Een keukenmeidenroman, Kathryn Stockett, 

uitgeverij Mistral 

Sanne leest een fragment uit een keukenmeidenroman, later verfilmd als ‘the help’ . In het Missisipi 

van de jaren zestig wordt aan zwarte vrouwen wel de opvoeding van witte kinderen toevertrouwd, 

maar niet het poetsen van tafelzilver. Drie vrouwen zijn het allesbepalende racisme meer dan zat en 

besluiten dat de verschillen tussen hen, minder belangrijk zijn dan de overeenkomsten. We lezen een 

grappig fragment waarin Minny wordt uitgelegd waar ze moet opletten wanneer ze bij een wit gezin 

gaat werken.   

Vrijdag 5 juni  Sanne leest voor uit ‘Het meisje met de feeënvingers’, Christ en Kobe Van Herwegen, 

uitgeverij Van Halewyck, 

Suzy Wandas, geboren in 1896 in een foorwagen in Brussel, groeit onverwacht uit tot een 

internationale ster. Zij  schittert als enige vrouwelijke goochelaar aan het firmament, in de 

mannelijke goochelwereld. In dit boek brengen goochelaar Kobe van Herweghen en zijn vader Christ 

het nooit vertelde verhaal van Suzy Wandas tegen de achtergrond van het amusementsleven van de 

twintigste eeuw, de opkomst van de vrouwenrechten , liefde en pure magie!  

 

Zaterdag 6 juni  Sanne leest voor  ‘vroeger was alles anders’, Korneel De Rynck, uitgeverij Angele 
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Sinds de golden sixties nam de welvaart in België spectaculair toe en veranderde het dagelijks leven 

op alle vlakken. In dit boek over schepjes chicorei in de koffie, buurtcinema’s, maar ook bedevaarten 

naar Lourdes en toiletten buiten het huis, blikt historicus Korneel De Rynck het leven van vlak voor de 

stroomversnelling in beeld. Verassend voor jongere generaties, herkenbaar voor wie al wat meer 

jaren op de teller heeft. Want vroeger was alles anders. Of toch zeer veel.  

 

 Zondag 7 juni  Sanne leest voor uit ‘De man en zijn fiets’ van Wilfried de Jong, uitgeverij  

De koers, voor corona-tijd een niet weg te denken feit in heel wat huiskamers. Wilfried de Jong voert 

je vanuit je fauteuil door het wonderland van het cyclisme. Columns en sportboeken vind je in zijn 

palmares, over kasseien, bidons, aanrijdingen en mist op de Ventoux. . Al demarrerend loodst hij ons 

mee de baan op. Zelfs de koers beleven in verhalen. 

 

 

 


