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Beste Davidsfondsers,  

Indien onze uitnodiging jullie op tijd bereikt, nodigen we iedereen uit om komende zondag 21 

januari met ons het nieuwe jaar in te zetten tijdens ‘Toast Literair’. We luisteren naar een 

kortverhaal dat voorgelezen wordt door Rudy Blom en aansluitend bieden we jullie een glaasje en 

een hapje aan.  

Het literaire gedeelte start om 10.30 uur in de foyer van zaal Breugel.  Heb je weinig tijd, dan kan je 

omstreeks 11.30 uur ook een glaasje komen drinken.   

 

Winterwandeling 

Zondag 4 februari om 14.00 uur 
 
Voor onze winterwandeling blijven we traditioneel 

dicht bij huis. Dit keer wandelen we een deel van de 

Kapellekensroute in onze eigen gemeente.  

 

We vertrekken aan de kerk van Welle en wandelen 

langs een tiental kapelletjes tot in Iddergem. Daar 

sluiten we de wandeling af met een drankje in ‘De 

Tovenaar’.  

 

De wandeling is ong. 6 km lang en loopt over goed 

begaanbare wegen. Na de wandeling worden de 

chauffeurs met de wagen teruggebracht naar het 

vertrekpunt.  
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Leesgroep – de droom van de Ier 

Vrijdag 9 maart 2018 
 

In ‘De droom van de Ier’ beschrijft Mario Vargas Llosa, die in 2010 de nobelprijs literatuur ontving, 

het leven van Roger Casement, een Ier die in 1916 in London werd terechtgesteld wegens 

collaboratie met de Duitsers.  Deze historische roman speelt zich af midden de Ierse 

onafhankelijkheidsstrijd tijdens de eerste wereldoorlog en de wreedheden van het kolonialisme in 

Kongo en Zuid-Amerika. 

Op de keerzijde van deze uitnodiging vinden jullie alvast een recensie uit Knack, die jullie wat meer 

info geeft.  

Wie het boek wil lezen kan in de Bib van Denderleeuw een exemplaar ophalen. Onze leesgroep komt 

samen op vrijdag 9 maart om 20 uur in de leeszaal van de Plaatselijke Openbare Bibliotheek.  

Iedereen is welkom 

 

Met vriendelijke groeten vanwege het bestuur 

 

Denderleeuw 
Jaargang 106 

Januari 2018 
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De droom van de Ier – Recensie uit Knack 
 
Op 3 augustus 1916 wordt Roger Casement (1864-1916) in Pentonville Prison, Londen, terechtgesteld. 'Als u 

uw adem inhoudt, gaat het sneller, sir', aldus de beul, die de dag tevoren zijn slachtoffer heeft getaxeerd. De 

beul moet lengte, gewicht en omvang van de hals van de ter dood veroordeelde kennen. Met die gegevens 

kunnen de hoogte van de galg en de stevigheid van het touw worden bepaald. 

Zou de beul die woorden werkelijk tot Roger Casement hebben gericht? In de roman De droom van de Ier 

heeft Mario Vargas Llosa in elk geval Casements avontuurlijke en tragische levensloop scrupuleus en 

geloofwaardig gereconstrueerd. 

Hoe goed Vargas Llosa zijn thema's weet te kiezen, bewijst hij nog maar eens in dit verhaal over een complex 

historisch personage wiens biografie erom schreeuwt 'geromantiseerd' te worden. 

Vanaf de eerste regels beseffen we dat Roger Casement een verscheurde persoonlijkheid is, gedoemd om 

tragisch te eindigen. Toen onze 'held' nog een kind was, wilde zijn anglofiele en anglicaanse vader hem 

wijsmaken dat hij in het protestantse Ulster was geboren. In werkelijkheid zag de jongen in het katholieke 

Dublin het levenslicht. In zijn vierde levensjaar, liet zijn moeder, die rooms was voor ze trouwde, haar 

zoontje in het geniep katholiek dopen. 

Naarmate zijn leven vordert, zullen katholieke sympathieën en Iers patriottisme een almaar grotere greep 

krijgen op het leven van Casement, die door een van zijn vrienden spottend 'de Kelt' wordt genoemd. 

Al op zijn twaalfde heeft Roger Casement beide ouders verloren. Hij droomt van grootse humanitaire daden 

in Afrika, het zwarte continent dat op dit moment wordt ontsloten. Zodra hij de kans krijgt, sluit Casement 

zich aan bij Henry Morton Stanley, de ontdekkingsreiziger die Congo in opdracht van de Belgische koning 

Leopold II exploreert. 

De jonge Casement probeert de ogen te sluiten voor wat hij ziet en rechtvaardigt Stanley's wreedheden als 

een noodzakelijk kwaad, tot de schellen hem eindelijk van de ogen vallen: 'Met de jaren [... ] kwam Roger 

Casement tot de slotsom dat de held uit zijn kindertijd en jonge jaren een van de meest meedogenloze 

schurken was die het Westen op het Afrikaanse continent had losgelaten.' 

Roger Casement klimt op tot Brits consul en ontwikkelt zich tot een van de overtuigendste critici van het 

koloniale beleid van Leopold II. Casements deskundige rapporten over de wreedheden van de kolonisten in 

Congo (en later van Britse en Zuid-Amerikaanse ondernemers in Peru) slaan in Groot-Brittannië in als een 

bom. 

Maar de bescheiden idealist is niet alleen een criticus van koloniale wantoestanden. Als overtuigd Iers 

nationalist die meent dat Ierland niet minder dan Congo wordt uitgebuit, voelt hij zich almaar 

ongemakkelijker in zijn rol van Brits gezagsdrager. Die verborgen dualiteit voelt hij het scherpst aan als hij 

in 1911 door de Britse koning in de adelstand verheven wordt: 'Hoe kon hij de titel aanvaarden die hem werd 

verleend door een regime dat zijn land koloniseerde en waar hij diep in zijn hart afkerig voor was?' 

Het is treurig om te zien hoe de lucide wereldburger Casement zich ontwikkelt tot een verblinde, radicale 

Ierse nationalist. Zodra in Europa de Grote Oorlog uitbreekt, begint Casement te collaboreren met de 

Duitsers. Hij hoopt dat een Ierse opstand die gepaard gaat met de Duitse invasie van Engeland tot de 

onafhankelijkheid van Ierland zal leiden. 

Vargas Llosa toont het misdadige karakter van Casements absolute inzet overtuigend aan, iets wat de 

verrader ook wel aanvoelt als hij merkt hoe vijandig de meeste Ierse krijgsgevangenen in Duitsland 

reageren op zijn voorstel om een eigen brigade te vormen die met Duitse steun tegen de Engelsen zou 

strijden. 

Weer eens zit de Ier tussen alle stoelen. Bovendien is Casement een homoseksueel. Van zijn intieme 

dagboeken, die heel wat erotische wensdromen bevatten, maken de Britse media gretig gebruik om de naam 

van de verrader nog meer door het slijk te halen. 

Heel wat critici menen dat De droom van de Ier te wijdlopig is om de toets van een positieve kritiek te 

kunnen doorstaan. Maar wie van klassieke, goed gedocumenteerde boeken houdt die zich verzetten tegen 

simpele wereldbeelden, en wie gesteld is op complexe helden die ondanks hun onbaatzuchtige inzet zowel het 

goede als het verkeerde doen, komt met de lectuur van Vargas Llosa's laatste, uitstekend gecomponeerde 

roman beslist niet bedrogen uit. 

Piet de Moor 
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