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Lezing over De kaalvreter nu online 

 

Zoals eerder aangekondigd, kun je de lezing van Klaas van der Schaaf over De kaalvreter 

digitaal beluisteren. Klaas heeft zijn powerpoint presentatie ingesproken. Het resultaat vind je 

hieronder. Je kunt er op ieder gewenst moment naar kijken en luisteren. En je kunt er per mail 

opmerkingen over maken of vragen over stellen aan Klaas van der Schaaf, op een moment dat 

jou uitkomt. Zijn mailadres: schaaf10@xs4all.nl.   

Lezing De kaalvreter  
 

 

We hopen dat je ondanks de coronaproblemen toch een manier vindt om het boek ook met je 

literatuurclub te bespreken. Dat is de meerwaarde die de Drentse literatuurclubs je bieden: via 

de leeswijzer en de lezing willen we je graag handvatten geven om het boek met andere 

mensen te bespreken, nog meer handvatten dan je misschien zelf al in het boek gevonden had. 

Waarom? Omdat je samen met anderen meer in een boek leest, er meer uithaalt en er dus 

meer plezier aan beleeft.  

Bij elkaar komen om het boek te bespreken wordt wel heel moeilijk in deze donkere tijden. 

Begin augustus hebben we je een document gestuurd met een aantal suggesties voor digitale 

bespreking. Dat document vind je hier nogmaals. Veel plezier met de lezing en hopelijk de 

bespreking van De kaalvreter.   
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Reis naar Berlijn definitief afgelast 

 

We hebben vorige week besloten om de reis naar Het huis aan het meer, vlakbij Berlijn, 

definitief af te blazen. Het huis aan het meer van Thomas Harding was in seizoen 2018-2019 

het Vijfde boek, dat door veel deelnemers met veel plezier gelezen is. Harding beschrijft als 

nazaat van de familie die er 100 jaar geleden woonde, de veelbewogen geschiedenis van het 

huis en zijn bewoners in de periode vanaf de Eerste Wereldoorlog. 

   

Een van onze lezers bracht ons op het 

geweldige idee om een excursie naar 

het huis (dat tegenwoordig Alexander 

Haus heet) te maken. De bus die we 

daarvoor regelden was binnen de 

kortste keren vol…… We vonden 

zelfs schrijver Thomas Harding 

bereid om vanuit Engeland naar 

Berlijn te reizen om een lezing te 

geven.  

 

Helaas, de excursie zou afgelopen 

april plaatsvinden, maar kon door 

covid-19 niet doorgaan. We hadden 

hoop op het najaar (nu dus) en daarna 

op voorjaar 2021. Maar omdat het virus nog steeds hard om zich heenslaat, hebben we er te 

weinig vertrouwen in dat de excursie in april 2021 wel door zou kunnen gaan. We zouden in 

de loop van dit najaar alweer met de voorbereidingen daarvoor moeten beginnen. Om nieuwe 

teleurstellingen te voorkomen, hebben we nu besloten om de excursie definitief af te gelasten. 

Een digitale rondleiding via de website van het Alexander Haus is natuurlijk wel mogelijk.   

digitale rondleiding Alexander Haus  
 

 

 

Nieuw boek van Stefan Hertmans 

 

Van Stefan Hertmans, van wie wij in seizoen 2017-2018 het geweldige boek De bekeerlinge 

lazen, is een nieuw boek verschenen: De opgang. Het gaat over een SS’er die ooit in het huis 

in de oude wijk Patershol in Gent woonde, waar Hertmans 20 jaar gewoond heeft. In een 

interview in de Volkskrant van 3 oktober vertelt Hertmans hoe, net als bij De bekeerlinge en 

ook bij zijn andere beroemde boek, Oorlog en Terpentijn, een waar gebeurde geschiedenis in 

zijn directe omgeving hem inspireerde tot het schrijven van een roman. Hij laat zijn fantasie 

los op de documenten die hij in handen krijgt: ‘Zo moet het geweest zijn’, zegt hij in de 

Volkskrant, ‘natuurlijk heb ik van alles verzonnen. Maar ik heb verzonnen om het echt te 

maken. Dat is de kern van literatuur. Je kunt de waarheid verzinnen.’  
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Stefan Hertmans signeert zijn boek De bekeerlinge voor deelnemers van de SLD na een 

mooie lezing in VanSlag in Borger. 
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