Er was een tijd dat de postbode met zakken vol brieven door dorp of stad reed. Hij liet ons
verlangend uitkijken naar berichten van familie en vrienden. Men leefde in een wereld met een
overvloed aan woorden en men kon nog genieten van persoonlijke ontmoetingen. Nu zitten
mensen zelfs ‘toetsend’ op restaurant. Staan wij aan het begin van een tijd zonder zinnen, en met
afgekapte woorden? Niet dat we nostalgisch verlangen naar de ‘tijd van toen’, maar we hadden
écht wel een pen met een stem en het gevoel dat we gehoord werden.
Toen de Post nog brieven bracht is een boek dat aan de lezer laat zien wat de nieuwe media doen
met de mens, wat ze hem afnemen: het geluk dat verborgen is in volzinnen, de tijd die je met
woorden kunt vasthouden en doorgeven. De brieven en dagboekfragmenten van Ina Stabergh en
Luk de Laat zitten vol verrassende, vaak speelse verhalen waarin de liefde voor het woord, de
mens en de natuur getuigen van een uitzonderlijk inlevingsvermogen en taalvaardigheid. Dit alles
keurig gecomponeerd tegen historische achtergronden waarin goed en kwaad, rijk en arm, macht
en onmacht een cruciale rol spelen.
Ina Stabergh (pseudoniem voor Berthy Stas) is auteur van proza en poëzie. In 2006 werd zij
aangesteld als eerste stadsdichter van Diest en eerste stadsdichteres van Vlaanderen.
Luk de Laat was gedurende 33 jaar regisseur-omroeper-presentator bij Radio 2 Limburg. Zijn
opmerkelijkste programma's waren: Met de deur in huis en Lukraak.
Wij reserveren voor u een gesigneerd exemplaar aan het voordeeltarief van 20 €:
* indien u het boek ophaalt tijdens de boekvoorstelling
op zaterdag 16 november 2019 om 19.30 uur in de Openbare Bibliotheek Bekkevoort
Eugeen Coolsstraat 17A, 3460 Bekkevoort
* indien u het boek ophaalt bij één van de auteurs, na afspraak.
U betaalt 25 € indien u het boek gesigneerd wil toegestuurd krijgen via de post.
Toen de Post nog brieven bracht zal ook verkrijgbaar zijn in de boekhandel aan 22 €.
Voorintekenen aan voordeeltarief kan tot en met 31 oktober 2019 door een mailtje te sturen
naar brievenpost@inter-actief.be
of naar: ina.stabergh@skynet.be
(vergeet niet ook uw naam en voornaam, adres en telefoon mee te delen)
en storting van 20 of 25 € op onderstaand rekeningnummer
met vermelding "Toen de Post nog brieven bracht":
Uitgeverij vzw de Scriptomanen
BE 43 0016 9362 0101 - BIC GEBABEBB

Alvast bedankt en tot binnenkort!
Ina Stabergh – Luk de Laat
www.scriptomanen.org/2019/08/toen-de-post-nog-brieven-bracht-ina.html

