De Leesgroep 2017 - 2018
20-23/10/2017 : Judas (Amos Oz)
De nieuwe grote roman van Amos Oz (1939) is het verhaal van een oponthoud in 1959.
Nadat zijn geliefde hem heeft verraden, zijn financiële ondersteuning van zijn ouders is
beëindigd en hij vastgelopen is in zijn studie, reageert de 25-jarige idealistische Sjmoeël
Asj op een annonce. In een eigenaardig huis in Jeruzalem (prachtig beschreven), waarin
kamers zich een voor een voor hem openen, verzorgt hij een oude man en praat
eindeloos met hem. Haast essayistische visies op idealisme, religie en de staat Israël
zijn er. De bekoorlijke en dwingende schoondochter van 45 die haar man in de
Onafhankelijkheidsoorlog op gruwelijke wijze verloor, trekt Sjmoeël aan. Haar inmiddels
overleden vader, een Joodse leider, is terzijde geschoven vanwege verraad; hij ging de
dialoog aan met de Arabieren. Intussen verdiept de visie van Sjmoeël op Jezus en Judas
(vanuit joods perspectief; voordien zijn afstudeeronderwerp) zich. Verraad en idealisme
krijgen op diverse niveaus gestalte.

24-27/11/2017 : Dertig Dagen (Annelies Verbeke)
De veertigjarige Senegalees Alphonse Badji is van Brussel verhuisd naar de Westhoek
en heeft zijn onzekere, onstuimige muzikantenbestaan ingeruild voor de zekerheid als
schilder en behanger en de stilte van een grensstreek waar ‘de dood het enige is wat in
leven wordt gehouden’. Zijn vriendin Kat voegt zich enige tijd later bij hem. Hij is een
zacht, gelukkig en breeddenkend mens. Omdat hij belangeloos openstaat voor anderen,
wordt hij, hoewel hij een buitenstaander is, voor velen een vertrouwenspersoon, een
‘goeroe voor hun gemoedsrust’, wat volgens Kat vooral komt door zijn huidskleur, zijn
‘soutane van de geestelijke, het beroepsgeheim van de psychiater’. Helaas, dat kan niet
goed gaan! Al snel blijkt de dualiteit: goed wordt verdrongen door slecht, een vriend
ontpopt zich als een vijand, zoals ten volle blijkt uit het schrijnende slot van de roman.

05-08/01/2018 : Mr Gwyn (Alessandro Baricco)
Jasper Gwyn woont in Londen en is een succesvolle romanschrijver. Als hij op een dag
door Regent’s Park wandelt, krijgt hij ineens het besef dat wat hij elke dag doet om de
kost te verdienen niet langer bij hem past. Thuisgekomen schrijft hij een artikel
bestaande uit een lijst van tweeënvijftig dingen waarvan hij zich voorneemt om ze nooit
meer te doen. Een van die dingen is boeken schrijven. Toch begint hij zich na verloop
van tijd ongemakkelijk te voelen en krijgt hij last van de drang om te schrijven. Hij krijgt
het vage idee dat hij het beroep van kopiist zou willen uitoefenen. Zijn leven verandert
door twee gebeurtenissen. Hij ontmoet een dame die hem zegt dat hij zou moeten
'mensen overschrijven' en hij belandt in een kunstgalerie waarin hij een reeks portretten
ziet die hem aan het denken zet. Zo komt hij op het idee om portretten te schrijven.
Mr Gwyn richt daartoe een atelier in die de juiste sfeer moet scheppen waarin hij kan
schrijven. Alles moet kloppen: de ligging, het licht, de muziek, de meubelen. Mensen
kunnen tegen betaling een portret krijgen, dat ze echter alleen zelf mogen lezen. De
geportretteerde dient daarvoor vier uur per dag gedurende ongeveer dertig dagen

aanwezig te zijn in het atelier. Daarbij dienen ze naakt te zijn. Het doet er niet toe wat ze
doen. Ze moeten gewoon zichzelf zijn. Alles verloopt prima tot Gwyn een portret maakt
van een meisje van negentien jaar. Een en ander komt in de pers. De auteur verdwijnt
van de aardbol. Jaren later ontrafelt zijn toenmalige assistente het geheim van Mr Gwyn.

16-19/02/2018 : Onderworpen (Michel Houellebecq)
In 2022 heeft de Moslimbroederschap in Frankrijk de verkiezingen gewonnen en krijgt
Frankrijk een islamitische president, Ben Abbas. De samenleving verandert snel en
geruisloos, de Islam wordt de staatsgodsdienst, het onderwijs op islamitische leest
geschoeid, polygamie doet weer zijn intrede en vrouwen worden uit werk en studie weer
het huis in gemanoeuvreerd waardoor de werkloosheid afneemt. Hoofdpersoon is
François, hoogleraar aan de Sorbonne, specialist in het werk van de auteur Joris-Karl
Huysmans (1848-1907). Hij is een eenzame, gedesillusioneerde intellectueel van
middelbare leeftijd met vluchtige seksuele contacten - vooral met studentes - die met
Huysman als ijkpunt de islamisering van de Franse samenleving afstandelijk en passief
gadeslaat. Als hij als ongelovige niet meer welkom is op de inmiddels islamitische
Sorbonne zoekt hij via bekering tot de islam een uitweg voor zowel zijn universitaire
status als zijn relatie met vrouwen.

06-09/04/2018 : Wil (Jeroen Olyslaeghers)
Vele jaren na de Tweede Wereldoorlog vertelt de door de oorlog en het leven getekende
en aftakelende Wilfried Wils aan zijn zeventienjarige achterkleinzoon zijn belevenissen
en ervaringen tijdens de bezettingsjaren in Antwerpen. Hij was in die tijd een ambitieloze
hulpagent (en beginnend dichter), raakte bevriend met collega Lode Metdepenningen en
probeerde zich samen met hem en andere ‘flikken’ staande te houden in een schemerige
wereld vol antisemitisme, geweld, huichelarij, verraad, losbandigheid, lafheid, vervolging,
opportunisme, collaboratie en bureaucratie. Hij trouwde met Yvette (de zus van Lode),
die zich later, na de zelfmoord van hun rebelse kleindochter Hilde, dood dronk. Antiheld
Wilfried overleefde de oorlogsjaren, laverend tussen goed en kwaad, moed en lafheid,
oorlog en dichtkunst. Het verhaal bestaat uit drie delen; heden en verleden wisselen
elkaar voortdurend af.

11-14/05/2018 : Moedervlekken (Arnon Grunberg)
Sterke, biografisch getinte roman voor een breed publiek over een sterk rationaliserende
man die door machten van buiten aan het wankelen wordt gebracht. De veertigplusser
Otto Kadoke is een in suïcidepreventie gespecialiseerde psychiater die werkt op de
crisisdienst. Nadat de Nepalese verzorgsters van zijn bejaarde joodse 'moeder'
vertrokken zijn omdat hij zich aan een van hen heeft vergrepen, moet hij op zoek naar
een nieuwe verzorgster. Al vroeg blijkt dat de moeder al dood is en de vader zijn
depressie alleen kon overwinnen door de rol van de moeder over te nemen. Als
noodgreep neemt Kadoke in een poging tot ‘grensoverschrijdende psychiatrie’ een jonge
suïcidale patiënte als verzorgster in huis.

