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"Toen ik in het middelbaar zat, ergens rond 
1980, leende mijn leraar Frans me dit boek. 
Je moet dat lezen, zei hij, het is iets voor jou. 
Ik begon meteen na school aan de lectuur en 
las die nacht door, tot halfweg de dikke 
roman. De volgende dag, na schooltijd, las ik 
verder tot ik het boek uit had. Ik denk niet 
dat ik sindsdien zo gretig een roman heb 
gelezen. Ik weet niet of ik het boek vandaag 
nog zo goed zou vinden, misschien hoorde 
het bij die fase in mijn leven. Het was de mix 
van ongebreidelde vertelfantasie, magische 
realiteit en ambitieuze opbouw die me toen 
zo boeide. Marquez brak met zo veel wetten, 
en toch was het geen experimenteel boek. 
Hij was een gulzige schrijver, ik heb het boek 
op eenzelfde manier gelezen, denk ik."



"Wat me fascineerde bij de lectuur van dat boek was 
de vaststelling dat de auteur een beeldend 
kunstenaar was - een porseleinmaker - die een 
zoektocht naar de eigen familiegeschiedenis 
neerpende en opeens een groot schrijver bleek. Het 
overkwam hem in zeker zin; hij is nu wellicht 
bekender als schrijver dan als beeldenmaker. Wat 
een boek ook! De Waal neemt ons mee naar Odessa 
in de negentiende eeuw, naar de beginjaren van de 
roemrijke Ephrussi-dynastie, en reconstrueert van 
daaruit zijn familiegeschiedenis. Hij brengt zijn 
verhaal zo dat we die geschiedenis samen met hem 
achterhalen, beetje bij beetje, mondjesmaat. We 
krijgen de grote verhalen, een stuk Europese 
geschiedenis eigenlijk, maar het zijn de vele details, 
zijn observatietalent, zijn oog voor het kleine die je 
mee zuigen. Wellicht het mooiste literaire 
non-fictieboek dat ik ooit las."



"Godfrey-Smith is een Australische filosoof met een passie voor 
diepzeeduiken. Hij raakte geboeid door de octopussen die hij 
voor de kust observeerde en schreef er een boek over. In Other 
Minds beschouwt hij de octopus als de meest intelligente alien 
die we kennen. Honderden miljoenen jaren geleden deelden 
we een gemeenschappelijke voorouder, maar toen scheidden 
zich plots de wegen van de toekomstige zoogdieren en 
weekdieren. Godfrey-Smith kan amper zelf geloven dat via een 
heel ander evolutiepad zo'n andersoortige, indrukwekkende 
intelligentie ontstond. In tegenstelling tot bij de mens zit het 
brein van de octopus in het hele lichaam, een derde in de kop, 
twee derde in de armen. Er is niet echt een centraal brein, zoals 
bij ons, het brein zit overal en het zorgt voor een heel apart 
soort intelligentie. De kop kan maar 'denken' dankzij de armen, 
die zelf een zekere autonomie hebben. Ik vond dat de perfecte 
metafoor voor mijn eigen inzichten over politiek, democratie en 
burgerparticipatie: verkozen bestuurders doen er goed aan om 
de collectieve expertise van burgers mee te nemen in hun 
denken. Ze hebben hen nodig om de best mogelijke 
beslissingen te nemen. Over die wisselwerking tussen kop en 
armen, tussen bestuurders en burgers, heb ik het in mijn eigen 
boek Red de democratie!"


