
A. CHRISTIE
& HERCULE POIROT

Honderd jaar geleden, in 1920, 
voerde Agatha Christie voor 
het eerst haar Belgische 
detective, Hercule Poirot, ten 
tonele in “The mysterious affair 
at Styles”. Daarom zetten we de 
schrijfster, de detective en het 
interbellum in deze boeken-
wijzer in de kijker. 

“My name is Hercule Poirot and I am 
probably the greatest detective in 
the world.”                                   Uit: ‘The mystery of the blue train’.
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Informatief

THE ART OF ENGLISH MURDER (e 851.7)

Lucy Worsley onderzoekt de Engelse fascinatie voor 
een goed moordverhaal. Ze vertrekt bij echte moor-
den en legt uit hoe die aanleiding gaven tot de eerste 
moord- en detectiveverhalen. Uiteraard komt ook 
Agatha Christie aan bod.

A IS FOR ARSENIC
The poisons of Agatha Christie (e 855.6)

Van a tot z een  beschrijving van alle vergiften die 
Agatha Christie gebruikt om haar personages te  
vermoorden. Met uitleg over het gif en voorbeelden  
van echte gifmoorden.

100 jaar Hercule 
Poirot

Honderd jaar geleden, 
in 1920, voerde Agatha 
Christie voor het eerst haar 
Belgische detective, Hercule 
Poirot, ten tonele. Dat was 
in “The mysterious affair at 
Styles” waarin Poirot een 
gifmoord oploste. Hij kreeg 
hierbij de hulp van Kapitein 
Hastings, met wie hij in de 
daaropvolgende jaren heel 

wat avonturen zou beleven. 
De relatie tussen Hercule Poirot en zijn bedenkster 
loopt niet altijd van een leien dakje. “Why, why, why did 
I ever invent this detestable, bombastic, tiresome little 
creature?” roept ze in 1938 uit. Maar toch blijft ze voor 
hem haar moeilijkste, meest perfecte moordpuzzels 
bedenken. En hij blijft ze met veel flair en een vleugje 
eigenwaan allemaal oplossen.
Poirot lost zijn laatste moord op in 1975 in “The cur-
tain falls”, maar dat is niet het einde voor deze kleine 
Belgische detective. Nog steeds worden zijn exploten 
duchtig verfilmd en heel wat grote acteurs hebben hem 
proberen vorm te geven: Albert Finney, Peter Ustinov 
en natuurlijk David Suchet, die zowat alle verhalen van 
Poirot verfilmd heeft in een reeks die nog regelmatig 
herhaald wordt op binnen- en buitenlandse tv-zenders. 
En een nieuwe reeks verfilmingen ging in 2018 van start 
met Kenneth Branagh in de huid van Poirot. Hercule 
Poirot is na honderd jaar zeker niet vergeten!
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BODIES FROM THE LIBRARY
Lost tales of mystery and suspense by Agatha 
Christie and other masters of the Golden Age
(e Bodi)

16 verhalen van verschillende auteurs uit 
“The golden age of detective fiction”. 
Het gaat om tijdgenoten van Agatha Christie.

JOHN BUDE
The Cheltenham Square murder (e BUDE)

In het rustige Regency Square in Cheltenham wonen 
tien gezinnen. Op een zomeravond wordt de rust ver-
stoord door moord. Maar één van de bewoners heeft 
net zijn vriend superintendent Meredith op bezoek. 
Een verhaal uit de Golden Age van het detective- 
verhaal. In de reeks British Library Crime Classics.

ANNE HART
Agatha Christie’s Hercule Poirot: The life and 
times of Hercule Poirot (e Christie)

De biografie van één van de bekendste detectives 
ooit, de kleine Belg Hercule Poirot. Aan de hand van 
de romans en kortverhalen waarin hij de moeilijkste 
mysteries ontrafelt, beschrijft Anne Hart zijn leven, 
zijn karakter en zijn gewoontes. 
Lees ook: Agatha Christie’s Miss Marple: The life and 
times of Miss Jane Marple.

AGATHA CHRISTIE
Hercule Poirot: the complete short stories 
(e Christie)

Alle korte verhalen van Poirot samen in één boek. 
Lees ook: Miss Marple and mystery: The complete 
short stories en Detectives and young adventurers: 
The complete short stories.

LUCY FOLEY
De jachtpartij

Negen vrienden vieren oudejaarsavond in een 
idyllische villa in de Schotse Hooglanden. Het lijkt 
de perfecte plek om hun gehaaste Londense leven 
achter zich te laten en van elkaars gezelschap te ge-
nieten. Maar als de lucht op nieuwjaarsdag opklaart 
is een van de gasten dood. 
Lees ook engelse versie: e Foley; The hunting party 
en The guest list.

SOPHIE HANNAH
De monogram moorden: een nieuw Hercule 
Poirot-mysterie

Sophie Hannah kreeg de toestemming om het per-
sonage van Agatha Christie te gebruiken voor een 
nieuwe misdaadroman. Wanneer Hercule Poirot de 
dood van drie mensen in een Londens hotel onder-
zoekt, blijkt al gauw dat er verband is met gebeurte-
nissen jaren geleden in een Engels dorpje. 
Lees ook de andere Poirot-verhalen van Sophie 
Hannah. Zie ook engelse versie: e Hannah. 

Romans
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ANTHONY HOROWITZ
The magpie murders (e Horowitz)

De redacteur van een kleine uitgeverij verdiept 
zich in een nieuw manuscript van een succes- 
volle detectiveschrijver en ontdekt dat een deel 
van het verhaal ontbreekt. Eerste deel in de  
Susan Ryeland-reeks.

CHRIS McGEORGE
Tik tak

Morgan Sheppard presenteert een programma 
waarin hij als een detective mensen live op tv 
ontmaskert, tot hij op een dag in een echte crime 
scene ontwaakt. Iemand heeft hem met vijf ande-
re mensen in een hotelkamer opgesloten. In de 
badkamer ligt het lijk van Sheppards psychothe-
rapeut. Sheppard krijgt drie uur om de moorde-
naar te vinden, anders zal iedereen sterven.  
De sleutel ligt in zijn verleden: ooit, als elfjarige, 
loste hij de moord op zijn wiskundeleraar op en 
dat maakte van hem een instantberoemdheid.

GRAHAM NORTON 
Bewaring

Als op een bouwterrein in een Iers dorpje een 
skelet wordt opgegraven, stelt de plaatselijke 
politie met hulp van de recherche een onderzoek 
in, waarbij duistere geheimen van enkele dorpe-
lingen aan het licht komen. 
Lees ook engelse versie: e Norton: Holding.

RUTH WARE
Door het sleutelgat

Een jonge vrouw aanvaardt een functie als nanny bij een 
ogenschijnlijk perfect gezin en dito huis in Schotland. 
Maar schijn bedriegt. 
Lees ook de andere romans van Ruth Ware.

ANDREW WILSON
A talent for murder (e Wilson)

In december 1926 verdween Agatha Christie elf dagen uit het 
vizier, veel is over deze episode geschreven en gespeculeerd. 
Wilson biedt in dit boek zijn eigen versie van deze geschiede-
nis, in Christie’s stijl, waarin Agatha grotendeels zelf haar ver-
haal vertelt. Na de dood van haar moeder en de ontrouw van 
haar echtgenoot Archie wordt zij depressief. Zij wordt bena-
derd door een man, huisarts, die haar opdraagt zijn vrouw te 
vermoorden, daarom moet zij even van het toneel verdwijnen. 
 

BOTTIER/CALLIXTE 
NAAR A. CHRISTIE
Moord op de Nijl 

De moord op de mooie, rijke Linnet Ridgeway, 
tijdens de bootreis op de Nijl vormt het intrigerende 
middelpunt van het moordmysterie dat, zoals gewoonlijk, 
door Hercule Poirot op voortreffelijke wijze ontrafeld zal 
worden. 

Romans

Strip
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100 jaar Hercule Poirot: 10 leuke 
weetjes over “de kleine Belg”

Westrand  en Bibliotheek De Wolf-
sput organiseren naar aanleiding 
van de 100e verjaardag van ‘de zaak 
Styles’ een Poirot-spel. Tijdens het 
spel kan je kennis van het werk 
van Agatha Christie goed van pas 
komen. Een samenwerking met 
Dilbeekse verenigingen en Dilbeeks 
talent. (Verplaatst naar begin 2022)

     Poirotspel

1.  Hercule Poirot is een personage bedacht door de Britse schrijf-
ster Agatha Christie. Na zijn pensioen als Brusselse politiechef 
koos hij voor een carrière als privédetective.

2.  “Hij was amper groter dan 1,60 meter, maar hij bewoog zich 
met een grote waardigheid. De netheid van zijn voorkomen was 
ongelooflijk. Ik geloof dat een stofje op zijn kledij hem meer pijn 
zou doen dan een kogelwonde.” (Beschrijving volgens Hastings)

3.  Poirot heeft een enorme afkeer van wanorde. Hij vindt het zelfs 
“onverdraaglijk dat de eieren van een kip een verschillende vorm 
hebben”. “Hoe kan je ontbijttafel dan symmetrisch zijn?”

4.  Tiptop. Zo moet hij er op elk moment van de dag uitzien. Stijlvol 
gekleed - met bolhoed en leren schoenen - en een snor waarvan 
elk haartje perfect moest liggen. Hij gebruikte een speciale be-
reiding (‘Revivit’) om zijn grijze haren te kleuren.

5.  In de laatste aflevering van de tv-serie stierf Poirot aan een hart-
aanval, in het bijzijn van Hastings. Zijn laatste woorden waren 
‘Cher ami’.

6. In totaal verscheen de Belgische detective in meer dan 30 boe-
ken, 50 kortverhalen en één toneelstuk. De Britse thrillerauteur 
Sophie Hannah zet de legende nu voort (met toestemming van 
de nabestaanden).

7.  Hoewel de detective een flesje wijn of een fijne likeur verkoos, 
werd er toch een Belgisch bier naar hem genoemd: Hercule. 
Sinds 1998 wordt de beste Vlaamse misdaadroman jaarlijks 
beloond met de Hercule Poirotprijs.

8.  In Death on the Nile (‘Moord op de Nijl’), een van Agatha Chris-
tie’s bekendste verhalen, zou de hoofdrol normaal gezien gaan 
naar Miss Marple, dat andere iconische personage van Christie, 
maar uiteindelijk koos de schrijfster toch voor Poirot.

9. Zijn favoriete drankje is warme chocomelk, al waagt hij zich uit 
gezondheidsoverwegingen ook wel eens aan kruidenmengelin-
gen.

10. Het personage Ariadne Oliver, een mysterieuze schrijfster die 
met Poirot communiceert, is eigenlijk een persiflage van Agatha 
Christie zelf. 

E-boek
Moord in de Oriënt-Expres
AGATHA CHRISTIE

Lees nu de verhalen van 
Agatha Christie via het e-boe-
kenplatform van de bibliothe-
ken (cloudlibrary). Alle info op 
www.wolfsput.be/e-boeken

VERFILMD
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AGATHA CHRISTIE’S MISS MARPLE

Jane Marple uit het dorpje St. Mary Mead wordt 
vaak versleten voor een nieuwsgierig en  
bemoeizuchtig vrouwtje dat te pas en te onpas 
haar neus in de meest ingewikkelde moord-
zaken steekt. Hoewel vriend en vijand menig-
maal vraagtekens zetten bij haar eigenzinnige 
werkwijze, bewijst Miss Marple keer op keer in 
staat te zijn om de meeste complexe zaken op te 
lossen met haar ijzeren logica.

AGATHA CHRISTIE’S POIROT

Van 1989 tot 2013 speelde de Britse acteur David 
Suchet in de tv-serie ‘Poirot’ de rol waarmee vele 
kijkers hem altijd zullen vereenzelvigen. De 
eigenzinnige speurneus Hercule Poirot, een 
creatie van Agatha Christie, beleeft allerlei avon-
turen. Hij wordt daarbij uiteraard terzijde gestaan 
door zijn trouwe assistent Captain Hastings.

DEATH ON THE NILE

Een moordenaar stapt aan boord van de luxe 
Nijl-stomer “Karnak” en Hercule Poirot wordt 
geconfronteerd met een verbijsterende zaak. 
De film speelt zich af tegen het adembenemende 
natuurschoon van de Nijl. 

MURDER ON THE ORIENT EXPRESS

Op zijn 2-daagse trip door Europa, wordt de  
beroemde Orient Express gedwongen om te stop-
pen. Het spoor is geblokkeerd door sneeuwbanken. 
Detective Hercule Poirot wordt wakker door heftig 
gekreun vanuit zijn aangrenzende coupe. De vol-
gende ochtend wordt een man dood aangetroffen 
met meerdere steekwonden. De moordenaar is nog 
steeds aan boord en niet in staat te ontsnappen.

PARTNERS IN CRIME: DE COMPLETE TV-SERIE

We volgen het pasgetrouwde en nogal verveelde 
echtpaar Tommy en Prudence ‘Tuppence’ Beresford, 
die een detectivebureau hebben overgenomen. De 
zaken brengen een behoorlijke dosis spanning in 
hun leven. Zo onderzoeken ze de verdwijning van 
een waardevolle roze parel, een moord op de golf-
baan en krijgen ze te maken met een landhuis waar 
het schijnt te spoken. Als ook Scotland Yard lucht 
krijgt van het succesvolle speurdersduo, worden ze 
zelfs door hen gerekruteerd om zaken op te lossen.

THE AGATHA CHRISTIE HOUR

10 korte verhalen van Agatha Christie van uiteen-
lopende genres - romantiek, mysterie, jeugdige 
avonturen en moord komen aan bod - en spelen 
zich af in het Engeland van de jaren ‘20 en ‘30. 
Ze werden zo authentiek mogelijk en met oog voor 
detail verfilmd.

DVD
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BRUSSEL ART DECO
Cécile Dubois (auteur), Sophie Voituron 
(fotograaf)

James Cole reist door een tijdmachine terug naar 
Zeven wandelingen die u te voet of per fiets door 
verschillende wijken kunt afleggen om de vele 
facetten van de art deco en het modernisme in 
Brussel te ontdekken.
In de reeks: Wandelingen in het stadscentrum

ART DECO EN MODERNISME IN BELGIË 
ARCHITECTUUR IN HET INTERBELLUM
Jos Vandenbreeden & France Vanlaethem

Twee stromingen vloeien voort uit de drang naar 
vernieuwing die ontstaat na Wereldoorlog I: de 
meer sierlijke art deco-lijn en het uitgepuurde 
modernisme. Tussen deze twee uitersten speelt 
zich het verhaal van de Belgische architectuur van 
het interbellum af. 

ART DECO : DE DEFINITIEVE GIDS VOOR DE 
DECORATIEVE KUNST VAN DE JAREN 20 EN 30
Alastair Duncan

Deze gids bevat een zeer uitvoerige beschrijving 
van de decoratieve kunsten uit de art-decoperiode. 
Alastair Duncan roemt de grote diversiteit aan vorm 
die de stijl blijvend favoriet maakt onder verzame-
laars en deze tot een constante bron van inspiratie 
voor ontwerpers heeft gemaakt.

ART DECO PAINTING
Edward Lucie-Smith

De art deco (art-deco geschreven in samenstellin-
gen) was een populaire stijlbeweging van 1920 tot 
1939 die ook haar weerslag had op de beeldende 
kunst. Dit boek bestudeert in het bijzonder de 
schilderkunst. Edward Lucie-Smith onderzoekt de 
kenmerken van deze stijlperiode en de geschie-
denis van deze stroming. Hij toont de relaties aan 
met het klassicisme, Symbolisme, kubisme en de 
fotografie. 

Kunst

Heb jij nog suggesties? 
Mail het naar kunsten@dilbeek.be


