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We zitten met de Volkskrant Leesclub 

nog midden in de discussie over de met 

vijf sterren bekroonde poëziebundel Plun-

dering van Antjie Krog onder leiding van 

poeziërecensent Geertjan de Vugt. Daar 

willen we u niet van afleiden. Maar op ver-

zoek van velen van u maken we hierbij 

alvast het Leesclubboek voor april be-

kend. Dat wordt De Pool van J.M. Coet-

zee.

Dat is voor straks. Nu weer terug naar 

Antjie Krog, want over haar bundel is het 

laatste woord nog lang niet gezegd. 

Leest u mee? U vindt ons op Facebook, 

of kijk op onze online-boekenpagina 

volkskrant.nl/lezen voor meer informatie.

Deze week op volkskrant.nl/lezen

E
en van de onbetwiste konin-

ginnen van BookTok is Taylor 

Jenkins Reid. Na het grote 

succes van The Seven Hus-

bands of Evelyn Hugo verscheen in 

2019 Daisy Jones & The Six, de 

ontstaansgeschiedenis van een 

fictieve rockband in de jaren 

zeventig.

Het boek en de pas verschenen 

miniserie zijn een nostalgisch spek-

takel van jewelste: blote voeten, 

 wilde haren, mescaline, noem maar 

op. Daisy Jones (meteen herken-

baar als een ersatz-Stevie Nicks) 

wordt dankzij haar rauwe stemge-

luid toegelaten in de rockband The 

Six, al wil de dominante frontman 

Billy dat eigenlijk niet. Het pillen 

slikkende wild child zou weleens zijn 

gezag in de band kunnen ondermij-

nen.

Escapisme
De populariteit van hashtags als #Booktok 
en #Instabook bewijst dat jongeren echt wel 
willen lezen. Charlotte Remarque (24) 
bespreekt welke boeken dan.

 En wat lezen ze dan? Charlotte Remarque

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

 
 

 
 

 
  

 

 
 

 

 

 
 

 

Cicero was geen vriend 
van de democratie. 

De laatste tijd lijkt de regeerbaarheid 
van Nederland in het geding te ko-
men. Dan wordt het interessant de 
blik te richten op denkbeelden van 
klassieke auteurs, zeker in de Week van 
de Klassieken, die donderdag is begon-
nen. Hoe je een land bestuurtbevat 
politieke teksten van Marcus Tullius 
Cicero (106-43 v.Chr.), groot Romeins 
denker en schrijver, maar volgens 
hemzelf vooral: groot staatsman. Ver-
taler Rogier van der Wal heeft een keu-
ze gemaakt uit Cicero’s politieke trak-
taten, brieven en speeches, en die in 
een tiental rubrieken ondergebracht. 
Soms voorspelbaar (‘De ideale staats-

vorm’), soms verrassend (‘Betrouw-
baarheid’). Of Nederlandse politici 
veel aan deze uitgave hebben is de 
vraag. Cicero is geen vriend van de de-
mocratie en zijn beeld van de ideale 
staatsman lijkt meer een verkapt zelf-
portret. De culturele en politieke con-
text is wezenlijk anders: het antieke 
Rome is geen Den Haag vandaag. Maar 
misschien is dat juist goed. Denkbeel-
den uit een andere periode kunnen in 
ruimere zin de gedachten voeden. In 
het hoofdstukje ‘Burgerrecht en immi-
gratie’, bijvoorbeeld, benadrukt Cicero 
de verwantschap van alle mensen en 
lijkt hij het zelfs even op te nemen voor 
buitenlanders. Een lijstje met alle gese-
lecteerde passages ontbreekt helaas.
Vincent Hunink

Marcus Tullius 
Cicero
Hoe je een land 
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Maar met Daisy erbij wordt de 

band wereldberoemd. Terwijl er 

achter de schermen van alles ge-

beurt tussen de bandleden – over-

spel, zwangerschap, verslaving, on-

beantwoorde liefde – schrijven ze 

het album dat een generatie zal 

 definiëren. Een aanstekelijke roman, 

die ook nog eens experimenteel in 

elkaar zit, met alle leden van de 

band om beurten aan het woord, in 

interviewstijl. De tekst wordt daar-

door soms erg staccato, maar heeft 

wel energie en schwung. Lees het 

vooral met Rumours van Fleetwood 

Mac op de pick-up.

Voor iedereen zijn de jaren zeven-

tig een bron van nostalgie, maar het 

decennium moet buitenaards zijn 

voor Generatie Z, de binnenzittende 

generatie die minder en later seks 

heeft, later het huis uitgaat, be-

schermd is opgegroeid en constant 

door leeftijdsgenoten in de gaten 

wordt gehouden. Daisy Jones, die 

buiten het zicht van haar ouders 

een 14-jarige groupie wordt, rück-

sichtslos (en anoniem, voordat ze 

beroemd wordt) drugs en mannen 

kan uitproberen: ze is een mascotte 

voor alles dat niet meer kan en niet 

meer bestaat, en dit boek is een 

specifieke vorm van escapisme. De 

tieners zijn zich bewust van de be-

klemming van deze tijd.

Of niet? Misschien is dit escapis-

me helemaal niet generatiegebon-

den, maar simpelweg de manier om 

zich tot de wereld te verhouden 

voor ieder mens dat thuiszit en 

 boeken leest. Toen ik me als tiener 

vergaapte aan Christiane F., de 

piepjonge Berlijnse heroïnejunk die 

Bowie live zag optreden en naalden 

in haar schooltas had, maakte ik 

mezelf wijs dat ik, als ik in een ande-

re tijd geboren was, ook zo’n avon-

tuurlijk bestaan had gehad.

Natuurlijk was dat niet zo. Elke 

tijd kent boekenmeisjes enerzijds en 

meisjes die avonturen beleven 

 anderzijds. Die tijdloze traditie 

wordt simpelweg voortgezet door 

Gen Z.

     

En de ideale staatsman volgens Cicero.

Kort en goed (of niet)
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